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Resumo 

A mineração de processos é uma área de pesquisa relativamente recente que se situa 

entre a mineração de dados e aprendizado de máquina, de um lado, e a modelagem e a análise 

de processos de negócio, de outro lado. A mineração de processos visa descobrir, monitorar e 

melhorar processos de negócio reais por meio da extração de conhecimento a partir de logs de 

eventos disponíveis em sistemas de informação orientados a processos. O principal objetivo 

deste projeto de mestrado é avaliar o contexto de aplicação de técnicas inteligentes, incluindo, 

por exemplo, redes neurais, em mineração de processos. Considerando que essas técnicas são, 

atualmente, as mais aplicadas nas tarefas de mineração de dados, seria esperado que elas 

também estivessem sendo majoritariamente aplicado nas tarefas de mineração de processos, o 

que não tem sido demonstrado na literatura recente. Busca-se compreender porque essas  

técnicas não têm sido amplamente usadas e realizar experimentos para investigar se elas  

apresentam potencial para apresentar melhores resultados neste contexto. 

Palavras-chave: BPM; Gestão de Processos de Negócio; SOA; Computação Orientada 

a Serviços; Mineração de Dados; Mineração de Processos.  



Abstract 

Mining process is a relatively new research area that lies between data mining and 

machine learning, on one hand, and business process modeling and analysis, on the other 

hand. The mining process aims at discovering, monitoring and improving business processes 

by extracting real knowledge from event logs available in process-oriented information 

systems. The main objective of this master's project is to assess the applying of intelligent 

techniques, including, for example, neural networks, in the context of process mining. 

Whereas these techniques are currently the most applied in data mining tasks, it would be 

expected that they were being mostly applied to process mining tasks as well, which has been 

not shown in recent literature. We seek to understand why these techniques have not been 

widely used and perform experiments to investigate whether they have potential to deliver 

better results in this context. 

Keywords: BPM; Business Process Management; SOA; Service-oriented Computing; 

Data Mining; Process Mining.   
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1 Introdução 

A Gestão de Processo de Negócio (BPM – Business Process Management) inclui 

métodos, técnicas e ferramentas para apoiar o projeto, a realização, a gestão e a análise de 

processos de negócio
1
, anteriormente chamados de workflows de negócio, ou apenas 

workflows (van der Aalst, Hofstede e Weske, 2003). O ciclo de vida de BPM inclui as fases: 

(i) modelagem de processos; (ii) instanciação de modelos de processo; (iii) execução e 

administração de instâncias de processo; (iv) monitoramento e auditoria de instâncias de 

processo em execução; e, (v) avaliação e melhoria de modelos de processo (Weske, 2012). 

Nessa última fase, o histórico de execução das instâncias de processo pode ser avaliado 

visando sua otimização. Para isso, os resultados das etapas de execução e de monitoramento 

de processos podem ser usados, por meio dos logs gerados para cada instância do processo 

colocado em execução. 

De acordo com Han e Kamber (2006), mineração de dados se refere à extração ou 

mineração de conhecimento de grandes quantidades de dados. Além disso, mineração de 

dados pode ser vista como uma fase de um processo maior chamado Descoberta de 

Conhecimento (KDD – Knowledge Discovery from Data) (Fayyad, Piatetsky-Shapiro e 

Smith, 1996). Nesse processo maior, dados provenientes de um contexto específico são 

coletados, transformados e organizados antes de sofrer a mineração. Depois da mineração, o 

resultado deve ser organizado em uma estrutura acessível à interpretação direta por humanos. 

Existem diferentes tarefas a serem tratadas em mineração de dados e para cada uma delas 

existem diferentes técnicas que podem ser aplicadas. Dentre essas técnicas, as provenientes da 

área de inteligência computacional são comumente usadas (Wang e Fu, 2005), visto que elas 

podem ser aplicadas em diferentes tarefas de mineração de dados (Stahl e Jordanov, 2012; 

Cortez, 2010). Técnicas de inteligência computacional têm se mostrado eficientes na 

resolução de tarefas de mineração de dados pois possuem boa capacidade de lidar com dados 

provenientes de contextos não definidos, já que a geração de modelos rígidos e altamente 

precisos e restritos são impraticáveis, o que é frequentemente encontrado em dados 

                                                

 

 

 

1
 Para fins de simplicidade, neste texto, o termo “processo” é usado como sinônimo de “processo de negócio”. 
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provenientes de problemas do mundo real (Abonyi, Feil e Abraham, 2005). Além disso, 

técnicas de inteligência computacional que lidam com raciocínio aproximado (como lógica 

fuzzy e raciocínio probabilístico), raciocínio indutivo (como redes neurais artificiais e 

máquinas de vetores-suporte) e raciocínio evolutivo (como as técnicas de computação 

evolutiva) são altamente adequadas para mineração de dados visto que seu contexto envolve 

conhecimento empírico e comportamental, em que a informação é imprecisa, incompleta e 

imperfeita (Abonyi, Feil e Abraham, 2005). 

Na junção das duas áreas – BPM e mineração de dados – um novo campo de estudo é 

estabelecido, chamado mineração de processos de negócio, ou apenas mineração de processos 

(van der Aalst, 2011). Trata-se de aplicar tarefas de mineração de dados sobre dados 

provenientes do ciclo de vida de BPM. O objetivo é extrair conhecimento de eventos (por 

meio de logs) provenientes do trabalho realizado nas diferentes fases de um processo, 

buscando melhorar tal processo, por meio da descoberta de associações entre variáveis, 

padrões de comportamento ou desvios de comportamento (van der Aalst, 2011). 

1.1 Motivação e justificativa 

Atualmente, cada vez mais eventos de execução são registrados, facilitando a criação 

de históricos de processos (Gantz e Reinsel, 2010). Além disso, existe uma maior necessidade 

de melhorar processo em ambientes competitivos e de rápida evolução. Consequentemente, 

existe um crescente interesse na área de mineração de processos (van der Aalst, 2011).  

De acordo com Tiwari e Turner (2008), o principal motivador para o desenvolvimento 

e o crescente uso de técnicas de mineração de processos é a necessidade das organizações 

aprender sobre seus próprios processos. Como a mineração de processos deriva 

principalmente da mineração de dados, esta área foi melhorada e adaptada para criar as 

técnicas de mineração de processos que são usadas para minerar registros de dados que 

contém os dados de execução do processo. Esses registros são os logs de execução, que são 

tipicamente armazenados em sistemas de BPM, embora eles também possam ser acessados 

por meio de outros sistemas relacionados ao processo. Além disso, algoritmos personalizados 

foram desenvolvidos especificamente para atender às necessidades de especialistas em 

mineração de processos. 

No trabalho de Tiwari e Turner (2008), alguns problemas característicos da área de 

mineração de processos são categorizados e técnicas para suas resoluções são apresentadas, 
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incluindo algumas técnicas de inteligência computacional. O resultado desse trabalho indicou 

a proporção de aplicação das seguintes principais abordagens em mineração de processos para 

pouco mais de 50 trabalhos: algoritmos personalizados (28%), baseado em redes de Petri 

(21%), algoritmos gerais de mineração de dados (7%), cadeia de processos dirigida por 

eventos (5%), cadeias de Markov (3%), análise de agrupamentos (3%), algoritmos genéticos 

(3%), e redes neurais artificiais (2%). Porém, não são apresentados detalhamentos sobre o uso 

dessas técnicas nesse contexto ou sobre possíveis vantagens e desvantagens desse uso. Apesar 

disso, destaca-se que o baixo uso de técnicas tais como redes neurais artificiais, algoritmos 

genéticos e cadeias de Markov (totalizando quatro trabalhos apenas). Pela análise realizada 

nesse trabalho, as técnicas de mineração de processos mais empregadas são as que 

incorporam heurísticas, que são normalmente usados em mineração de dados para resolução 

de problemas mais triviais. 

Já Yue et al. (2011) descrevem diversos algoritmos e ferramentas de mineração de 

processos, considerando as abordagens propostos pelos pesquisadores mais representativos 

nesta área. Os principais são: (i) J. E. Cook e A. L. Wolf: algoritmo para modelar processos 

usando máquinas de estado, um método usando redes neurais artificiais e outro usando 

cadeias de Marcov; (ii) R. Agrawal, D. Gunopulos e F. Leymann: algoritmo para modelar 

processos com expressões booleanas e tratar com o ruído e estruturas paralelas; (iii) Wil van 

der Aaslt: algoritmos α (alpha) e β (beta) a para descobrir processos por meio de redes de 

Petri, e as ferramentas Little Thumb, EMIT e ProM, que estão entre as mais usadas do 

mercado; (iv) J. Herbst: métodos MergeSeq, SplitSeq e SplitPar usando grafos de tarefas 

estocásticas, para tratar com tarefas duplicadas; (v) G. Schimm: algoritmo para lidar com 

modelos de workflow de estrutura hierárquica e a ferramenta Process Miner que gera modelos 

de processo por meio da construção de blocos; e (vi) J. Wainer: métodos para reescrever 

modelos. Porém, o resultado desse trabalho mostra que os algoritmos encontrados derivam em 

geral de abordagens inicialmente propostas pelo Wil van der Aaslt, quem também é o 

pesquisador com mais citações neste campo. Uma desvantagem comum em muitos desses 

trabalhos é a presença de valores atípicos e excepcionais (conhecidos como ruído) no 

resultado.  

De acordo com van der Aalst et al. (2011), apesar dos avanços alcançados em 

mineração de processos, novos desafios surgiram, incluindo: (i) integrar e melhorar a 

qualidade dos dados de eventos; (ii) lidar com logs de eventos complexos e com diversas 

características; (iii) criar valores de referência para estabelecer pontos de comparação; (iv) 
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lidar com o desvio do conceito do processo; (v) melhorar a representação de resultados para a 

descoberta de processos; (vi) melhorar o equilíbrio entre a qualidade dos critérios como 

robustez, simplicidade, precisão e generalização; e (vii) melhorar a usabilidade e a 

compreensão para os que não são especialistas. Como vários desses desafios já são abordados 

satisfatoriamente pelas técnicas de inteligência computacional para o contexto de mineração 

de dados generalizado, é possível que elas também apresentem bons resultados para o 

contexto específico de mineração de processos. 

Por meio de uma avaliação exploratória inicial, verifica-se que, embora mineração de 

processos seja uma junção de BPM e mineração de dados, muitas técnicas e algoritmos ampla 

e satisfatoriamente usados no contexto geral de mineração de dados são raramente usados no 

contexto específico de mineração de processos, mais especificamente, técnicas de inteligência 

computacional. Se pudesse ser verificado que tais técnicas também apresentam bons 

resultados em mineração de processos, as lições aprendidas com essa verificação 

representariam uma importante contribuição para os pesquisadores e profissionais da área. 

1.2 Objetivos 

Considerando que as técnicas de inteligência computacional são as mais aplicadas 

satisfatoriamente nas tarefas de mineração de dados, seria esperado que elas também 

estivessem sendo majoritariamente aplicadas em mineração de processos, o que não tem sido 

demonstrado na literatura recente. Nesse contexto, o principal objetivo deste projeto de 

Mestrado é investigar o cenário de aplicação de técnicas de inteligência computacional (como 

por exemplo, redes neurais artificiais e computação evolutiva) no contexto de mineração de 

processos. 

Para alcançar esse objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são buscados: 

1. Confirmar se técnicas de inteligência computacional realmente são usadas apenas 

raramente em mineração de processos. 

2. Analisar os motivos pelos quais essas técnicas não têm sido amplamente usadas 

em tal contexto comparativamente a outras áreas de aplicação de mineração de 

dados. 

3. Investigar se essas técnicas têm potencial de apresentar melhores resultados para a 

mineração de processos comparativamente a outras técnicas normalmente 

aplicadas. 
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Espera-se que este projeto de Mestrado possa oferecer como resultado a pesquisadores 

e profissionais da área de mineração de processos uma série de benefícios para seus trabalhos 

futuros, incluindo uma compilação de lições aprendidas. Trata-se de um projeto de pesquisa 

interdisciplinar que busca contribuir com a área de mineração de processos por meio do 

oferecimento de uma visão ampla de vantagens e desvantagens da aplicação das técnicas mais 

modernas de inteligência computacional. 

1.3 Estrutura do documento 

Este documento está dividido nos seguintes itens: Capítulo 2, contextualizando o tema 

em estudo por meio de fundamentação teórica; Capítulo 3, dispondo a metodologia para a 

realização da pesquisa; Capítulo 4, discutindo os resultados parciais e o trabalho em 

desenvolvimento; Capítulo 5, contendo o planejamento para a sequência do trabalho; Capítulo 

6, apresentando as considerações finais desta proposta; Referências bibliográficas; Apêndice 

A, dispondo artigo finalizado e em tradução para ser submetido em “Business Process 

Management Journal”, que contém uma revisão sistemática sobre um ponto importante para 

o projeto. 
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2 Fundamentação teórica 

Este capítulo apresenta conceitos básicos para a realização deste projeto de Mestrado, 

incluindo: BPM, mineração de dados, inteligência computacional, e mineração de processos. 

2.1 Gestão de processos de negócio 

A Gestão de Processos de Negócio (BPM) visa a organizar a realização do trabalho 

nas organizações visando a assegurar resultados consistentes e a aproveitar as oportunidades 

de melhoria. BPM não se preocupa com a realização de atividades individuais, mas apenas 

com a gestão de cadeias inteiras de eventos, atividades e decisões – chamadas de processos de 

negócio, buscando acrescentar valor às organizações e aos clientes (Dumas et al., 2013). 

Segundo Weske (2011), um processo de negócio consiste em um conjunto de tarefas 

realizadas em uma sequência específica para alcançar um objetivo de negócio. BPM 

apresenta-se como um conjunto de conceitos e ferramentas que, com o apoio da tecnologia da 

informação, podem transformar processos das organizações. Com base em BPM, é possível 

atingir mais facilmente o alinhamento estratégico entre áreas de negócio e a área de 

tecnologia da informação, gerenciando e aprimorando as soluções tecnológicas a partir de 

processos que agregam valor significativo para as organizações. Assim, BPM pode ser visto 

como uma vantagem competitiva para as organizações (Fantinato, Gimenes e Toledo, 2010). 

De acordo com van der Aalst et al. (2011), BPM pode ser considerada uma extensão 

de sistemas e abordagens clássicas de gestão de workflows. Porém, BPM tem um alcance 

ainda maior, desde a automação e a análise de processos até a gestão de processos e o trabalho 

organizacional. Assim, BPM inclui métodos, técnicas e ferramentas para apoiar a concepção, 

a representação, a gestão e a análise de processos operacionais.  

2.1.1 Ciclo de vida de BPM 

O ciclo de vida de processos consiste em fases organizadas em uma estrutura cíclica 

que mostra a dependência lógica entre elas. A figura 1 apresenta uma visão geral desse ciclo 

de vida segundo a visão de Weske (2012), composto pelas seguintes fases:  

 Projeto e Análise: é realizada a identificação de processos, organização e 

entorno técnico. Umas das principais atividades desta etapa é a modelagem de 
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processos, em que as práticas organizacionais são definidas, estipuladas e 

formalizadas em modelos de processo, isto é, artefatos gráficos que por meio de 

alguma notação, conforme apresentadas na seção 2.1.2, definem o fluxo das 

tarefas envolvidas no processo. Além disso, é realizada uma análise do modelo 

por meio de técnicas de validação, simulação e verificação. 

 Configuração: nesta fase, o modelo de processo definido é usado para realizar a 

implementação. Para isso, é selecionada uma plataforma e um sistema dedicado, 

são realizados os testes do código implementado e a implantação do processo no 

ambiente de produção.  

 Execução: nesta fase, a realização de processos é acompanhada e monitorada em 

tempo de execução. Além disso, ocorre também a manutenção durante a 

execução. Os processos em execução podem ser auxiliados por meio de previsões 

e recomendações baseadas em modelos originários de dados históricos. 

 Avaliação: nesta fase, os dados gerados durante a execução de processos são 

avaliados para verificar se os objetivos organizacionais estão sendo atingidos de 

maneira satisfatória. Assim, eventuais ineficiências no processo podem ser 

identificadas possibilitando que aprimoramentos nos processos possam ocorrer. 

A última fase – avaliação – é a mais importante para o contexto deste projeto de 

Mestrado. Durante a avaliação de processos, o histórico de execução é analisado para 

identificação de problemas. Isso pode levar à remodelagem de processos, começando todo 

ciclo novamente. Busca-se realizar esse ciclo de vida de forma rápida devido aos ambientes 

dinâmicos nos processos e das organizações em que BPM é usada. 

Há outras propostas para definir e representar o ciclo de vida de BPM com algumas 

variações, embora sejam todas bastante similares. Van der Aalst (2011), por exemplo, 

descreve o ciclo de vida de BPM em relação ao apoio à fase de operação (figura 2). Nesse 

ciclo de vida, as fases de (re)Projeto, Configuração/Implementação, 

Execução/Monitoramento, são similares às descritas anteriormente. No entanto, de acordo van 

der Aalst (2011), uma nova fase é considerada – Ajuste. Não se faz nenhum redesenho nem 

criação de software, apenas os critérios já predefinidos são usados para realizar algumas 

adaptações necessárias. Já na fase Diagnóstico/Requisitos, os processos operacionais são 

analisados e monitorados para identificar problemas, o que pode ser usado nas novas iterações 

para tomar decisões sobre o redesenho do processo. Ampliando desta forma a abordagem 

tradicional dada por Weske (2012). 
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Figura 1 – Ciclo de vida de BPM 

 

Fonte: Traduzido de Weske (2012) 

 

Figura 2 Ciclo de vida de BPM com foco em mineração de processos 

 
Fonte: Traduzido de van der Aalst (2011) 

2.1.2 Modelagem e implementação de processos de negócio 

Para viabilizar a gestão de processos, do ponto de vista técnico, diferentes técnicas e 

tecnologias já foram apresentadas. Especificamente para a modelagem de processos, BPMN 

(Business Process Model and Notation) é atualmente a mais usada (OMG, 2011). BPMN 

fornece uma notação gráfica para especificar o processo em um diagrama de processos. Os 

modelos de processo são representados via um fluxograma, com flexibilidade e legibilidade. 

Assim, BPMN é destinada ao uso comum para ambas áreas de negócio e de tecnologia da 
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informação de uma organização, visto que suas propriedades visuais facilitam a compreensão 

do modelo por seres humanos. Dado seu uso amplo, BPMN se tornou um padrão para esse 

fim. 

Como alternativa a BPMN para a modelagem de processos, redes de Petri têm sido 

usadas para casos em que o formalismo e a exatidão das informações são considerados mais 

prioritários do que a facilidade visual de entendimento. Uma rede de Petri é um grafo 

bipartido que consiste em locais e transições (Weske, 2012). As redes de Petri são usadas para 

modelar sistemas em que o comportamento é expresso por meio do fluxo de informação, 

objetos, controles, etc. Elas permitem a representação precisa e ilustrativa, a simulação, e a 

análise de informação e de controle do fluxo dos componentes recorrentes e de atividades 

sincronizadas (van der Aalst, 2011).  

Uma extensão das redes de Petri são as WF-nets com uma sintaxe simples e com uma 

notação dedicada para o começo e fim do processo (Dumas, 2013). Assim como as redes de 

Petri, as WF-nets centrar-se no controle do fluxo de comportamento de um processo. Locais 

representam condições, tokens representam o ponto na execução do processo e mudam de 

posição segundo os dados da aplicação. Atividades do processo são representadas por meio de 

transições. WF-nets podem ser estruturas hierárquicas; assim, a estrutura interna de uma 

atividade complexa, é realizada por meio de outra WF-net dedicada (Weske, 2012). 

Em termos de interoperabilidade entre os sistemas de informação que devem executar 

os processos conjuntamente, frameworks de middleware foram propostos e usados, tais como 

CORBA, DCOM e Java-RMI (Alonso et al., 2004). À medida que a necessidade de 

interoperabilidade evoluiu para as cooperações interorganizacionais, as soluções existentes 

deixaram de atender seus objetivos. Esse problema foi minimizado com o surgimento da 

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service-oriented Architecture) e da tecnologia de 

serviços web, que oferecem novas perspectivas para a necessidade de interoperabilidade de 

BPM. SOA e serviços web proporcionam, por exemplo, a composição de serviços web por 

meio da linguagem WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language) 

(OASIS, 2007), que integrada à linguagem WSDL (Web Service Description Language), 

permite a execução de processos. WS-BPEL tem sido considerada a linguagem padrão para a 

implementação de processos, via composição de serviços web descritos usando WSDL. 

Outras notações clássicas bastante usadas são as Cadeias de Processos Dirigidos a 

Eventos (EPCs – Event-driven Process Chains), que provê uma notação gráfica dedicada a 
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processos. E diagramas de atividades na Linguagem de Modelado Unificado (UML – Unified 

Modeling Language) que permite representar um sistema de forma padronizada. 

2.1.3 Logs de eventos de processos de negócio 

Logs de eventos de processo são logs de eventos importantes ocorridos durante a 

execução e o monitoramento do processo. Por exemplo, um log de eventos pode registrar 

informações sobre quando um usuário faz login ou quando um erro é encontrado. 

Dependendo do tipo de processo a ser executado, os logs podem registrar informações 

referentes a: eventos de aplicativo ou de programa (por exemplo, erro ou aviso); eventos 

relacionados à segurança (por exemplo, auditorias a usuários ou registros de acesso); eventos 

de instalação; eventos do sistema, entre outros. Especificamente para este projeto de 

Mestrado, são considerados os logs de eventos gerados durante as fases de execução e 

monitoramento do ciclo de vida de BPM, como dados para conduzir as atividades de 

mineração de processos.  

Visando a esclarecer o conceito de logs de eventos, a figura 3 apresenta um exemplo 

ilustrativo de um log de eventos. O log apresentado representa um fragmento de possíveis 

logs de eventos correspondentes ao tratamento de compensação de pedidos. Cada linha do log 

apresenta informações sobre um evento: identificador do evento; data e hora de ocorrência; 

atividade associada ao evento; pessoa encarregada; e custo da execução de tal evento. Os 

eventos estão agrupados segundo um identificador de caso (o caso representa a sequência de 

atividades para a execução de uma instância do processo). Tal identificador permite associar 

vários eventos a uma sequência de atividades. Por exemplo, o caso 1 possui cinco eventos 

associados. O primeiro evento do caso 1 é a execução da atividade “register request”, 

executada por Pete, com um custo associado de 50. Para cada evento, é registrado ainda um 

identificador único e a data e a hora de sua ocorrência. Outros tipos de informações podem ser 

registrados para cada evento, a depender do sistema e do interesse, incluindo, por exemplo, a 

hora de início e de fim da atividade, o estado da atividade, recursos usados, entre outros. 
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Figura 3 – Exemplo de um arquivo de log de eventos 

 
Fonte: Adaptação de van der Aalst (2011) 

2.2 Mineração de dados 

Organizações em geral têm se mostrado eficientes em capturar, organizar e armazenar 

dados. Contudo, ainda há dificuldade em transformar essa grande quantidade de dados em 

conhecimento útil. Nesse contexto, mineração de dados é usada para encontrar conhecimento 

útil, e muitas vezes inesperado, a partir da análise dos dados produzidos nos mais diversos 

tipos de sistemas e processos, por meio da revelação de padrões de comportamento que 

podem servir como base para a tomada de decisão com alto nível de valor estratégico (Nazem 

e Shin, 2002). Dessa forma, mineração de dados é uma atividade para explorar e analisar 

dados, de forma automática ou semiautomática, visando a descobrir padrões relevantes, 

ocultos à base de dados.  

Várias são as aplicações de mineração de dados, nos mais diversos segmentos. Alguns 

exemplos de aplicações são: (i) agrupamento de clientes por perfis para gerenciamento do 

relacionamento com os clientes; (ii) predição de séries temporais hidrológicas a partir de redes 

neurais artificiais (Tampelini et al., 2009); e, (iii) classificação (início de um módulo de 

reconhecimento de padrões) na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (Peres et al., 2010). 
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Além disso, há diversos exemplos de aplicação de mineração de dados em áreas tais como 

marketing, vendas, manufatura, finanças, saúde e energia.  

O processo de mineração de dados deve ser visto como uma fase de um processo 

maior chamado Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD – Knowledge 

Discovery in Databases). Em KDD, dados provenientes de um contexto específico são 

coletados, transformados e organizados antes de sofrer a "mineração".  

Um problema associado à mineração de dados e a KDD de uma forma geral é que 

além da possibilidade de garimpar relacionamentos inúteis, o número de correlações possíveis 

de serem obtidas tende a ser muito grande, o que impede a análise exaustiva de cada uma 

(Thomé, 2008). Por isso a solução aplicada é usar algoritmos e técnicas inteligentes que 

possam identificar e selecionar automaticamente os casos mais relevantes para cada aplicação.  

A seguir são apresentadas as tarefas e as técnicas mais usadas em mineração de dados. 

2.2.1 Tarefas de mineração de dados 

As tarefas a serem executadas em mineração de dados, visam a construção de modelos 

matemáticos ou heurísticos que permitem a definição de mapeamentos e regras capazes de 

revelar conhecimento novo sobre um domínio. A seguir, são apresentadas descrições das 

seguintes principais tarefas existentes para mineração dados (Han e Kamber, 2006): (i) 

predição categórica (ou classificação), predição numérica (tipo “regressão”), e predição 

numérica (tipo “identificação de tendências”); (ii) análise de agrupamentos; (iii) descoberta de 

padrões frequentes, descoberta de regras de associação e correlação; (iv) detecção de outliers; 

(v) análise da evolução; e (vi) análise de estruturas complexas. Essas tarefas podem prever 

tendências e comportamentos, permitindo tomar decisões com base em conhecimento 

acumulado, e frequentemente desprezado, contido nos próprios bancos de dados. Assim, 

durante a resolução das tarefas de mineração de dados, padrões e relacionamentos existentes, 

porém desconhecidos, podem ser identificados, levando à geração de hipóteses úteis ao 

usuário. 

Para cada tipo de tarefa de mineração de dados, diferentes técnicas podem ser 

aplicadas (Han e Kamber, 2006; Wu et al., 2007), incluindo aquelas da área de inteligência 

computacional (Wang e Fu, 2005). Técnicas de inteligência computacional tem se mostrado 

eficientes na resolução de tarefas de mineração de dados, pois possuem boa capacidade de 

lidar com dados provenientes de contextos não definidos, em que a geração de modelos 
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rígidos e altamente precisos e restritos são impraticáveis, o que é frequentemente encontrado 

em dados provenientes de problemas do mundo real (Abonyi, Feil e Abraham, 2005). Além 

disso, técnicas de inteligência computacional que lidam com raciocínio aproximado (como 

lógica fuzzy e raciocínio probabilístico), raciocínio indutivo (como redes neurais artificiais) e 

máquinas de vetores-suporte e raciocínio evolutivo (como algoritmos genéticos) são 

altamente adequadas para mineração de dados visto que seu contexto envolve conhecimento 

empírico e comportamental, em que a informação é imprecisa, incompleta e imperfeita 

(Abonyi, Feil e Abraham, 2005). As técnicas mais usadas para cada tarefa são também 

mencionadas, as quais são descritas na seção subsequente. 

 Predição (ou classificação): trata-se da construção de um modelo de predição com 

base em exemplos (contidos em uma base histórica). A construção do modelo, 

segundo essa tarefa, pressupõe o conhecimento prévio das possíveis classes (ou 

rótulos) e a correta classificação dos exemplos usados na modelagem. Várias são 

as aplicações para esse tipo de abordagem. Em análise de risco, por exemplo, o 

objetivo pode ser o de classificar um potencial cliente entre as classes de 

“excelente”, “bom” ou “mau” pagador. Segundo Han e Kamber (2006), há três 

tipos de predição:  

o Predição categórica (ou classificação): consiste em buscar uma função que 

classifique uma determinada ocorrência em uma categoria dentre um conjunto 

finito e predefinido de classes. As principais técnicas que podem ser usadas 

para esse tipo de predição são árvores de decisão e redes neurais artificiais. 

o Predição numérica – do tipo regressão: consiste na busca por uma função 

que represente, de forma aproximada, o comportamento apresentado pelo 

fenômeno em estudo. Esse modelo estatístico relaciona uma ou mais variáveis 

independentes (ou variáveis de predição) e variáveis dependentes (ou variáveis 

de resposta), as quais têm valores contínuos. A variável de resposta representa 

o que se quer predizer. A mais conhecida é a regressão linear; por exemplo, 

uma reta que minimiza o erro médio entre todos os valores considerados. 

Entretanto, a regressão não linear é mais útil em problemas reais, e uma das 

principais técnicas que podem ser usadas para esse tipo de predição são as 

redes neurais artificiais e a identificação de tendências baseadas em um dado 

disponível. 
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o Predição numérica – do tipo identificação de tendências: envolve uma 

componente temporal, isto é, representa problemas em que o interesse é prever 

o valor futuro de uma determinada variável (monovariável) ou em valores 

anteriores da variável de interesse e de outras variáveis (multivariável). As 

principais técnicas que podem ser usadas para esse tipo de predição são 

métodos estatísticos, máquinas de vetores-suporte e redes neurais artificiais. 

Por considerar um intervalo de tempo, essa tarefa pode também ser 

classificadas como análise de estruturas complexas. 

 Análise de agrupamentos: consiste em buscar similaridades entre dados para 

definir um conjunto finito de grupos de dados, organizando os dados em 

agrupamentos de forma a maximizar a similaridade intra-agrupamento e minimizar 

a similaridade interagrupamento. Consiste também em determinar um conjunto 

não conhecido de classes para os dados de forma também a descrevê-los. Uma das 

possíveis aplicações para essa tarefa é descobrir grupos homogêneos de clientes, 

que pode ser usada para ajudar na definição da estratégia de marketing a ser 

adotada. As principais técnicas que podem ser usadas para essa tarefa são os 

métodos estatísticos e as redes neurais artificiais. 

 Descoberta de padrões frequentes, regras de associação e correlação: consiste 

em identificar ocorrências frequentes que possam estar direta ou indiretamente 

associados (ou correlacionados) na ocorrência de eventos ou transações. Essa 

estratégia é geralmente usada em aplicações em que se busca identificar itens que 

possam ser colocados juntos em um mesmo pacote de negociação. Por exemplo, a 

constatação de que vendas de cerveja e de fraldas descartáveis apresentam um 

comportamento ascendente às sextas-feiras pode levar à construção de uma 

hipótese que associe ambos os itens a um tipo especial de cliente. Regras de 

associação também podem ser usadas para avaliar a existência de algum tipo de 

relação temporal entre os itens constantes em uma base de dados. Podem ser 

usadas para essa tarefa, por exemplo, métodos estatísticos. 

 Detecção de outliers: uma base de dados pode conter objetos que não obedecem 

ao comportamento geral do modelo dos dados, os quais são chamados de outliers. 

Em muitos casos, a mineração de dados descarta os outliers como ruído ou 

exceções. No entanto, para aplicações como detecção de fraude, esses eventos 

raros podem ser mais importantes do que as ocorrências regulares. Os outliers 
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podem ser detectados usando, por exemplo: (i) métodos estatísticos que assumem 

um modelo de distribuição de probabilidades para os dados; (ii) modelos de 

distância em que os objetos que são substancialmente distantes de qualquer outro 

grupo são considerados outliers; ou métodos baseados em desvio que examina 

deferências nas principais características dos objetos no grupo (Han e Kamber, 

2006). 

 Análise de evolução: descreve modelos regulares e tendências de objetos, os quais 

mudam de comportamento no tempo. Apesar desse tipo de análise poder ser 

incluído em tarefas como análise de associação e correlação, classificação, 

predição, ou agrupamento de dados relacionado ao tempo, as características que o 

diferenciam desse outros são: análise de dados de séries temporais, união de 

padrões em sequências ou periodicidades, e análise de dados baseada em 

similaridade. As principais técnicas que podem ser usadas para essa tarefa são: 

métodos para lidar com sliding windows model, mineração de padrões frequentes 

em fluxos de dados, mineração de padrões sequenciais em bases de dados 

transacionais, e algoritmo GSP (baseado em geração-e-teste para um novo 

candidato). 

 Análise de estruturas complexas: a mineração de dados foi inicialmente 

concebida para ser usada com base em repositórios estruturados de dados, tais 

como arquivos, banco de dados, e data warehouse. Porém, atualmente, os dados 

são representados por diversos formatos não estruturados, tais como: espacial e 

temporal, multimídia, web, entre outros. Além disso, existe uma necessidade 

crescente de mineração nesses tipos de dados não estruturados (Han e Kamber, 

2006). As principais técnicas aplicáveis a essa tarefa são mineração de subgrafos 

frequente e mineração baseada em restrições. Alguns exemplos específicos são 

apresentados a seguir: 

o Grafos: os grafos são importantes na modelagem de algumas estruturas 

complexas como: circuitos, imagens, proteínas, redes biológicas, redes sociais, 

workflows, e documentos XML, etc. Dentre os vários tipos de padrões 

representados por grafos, um tipo de subestrutura frequente são os padrões 

mais básicos que podem ser descobertos numa coleção de grafos, como cliques 

ou componentes conexas. Tais padrões são úteis para caracterizar conjuntos de 
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grafos, discriminar diferentes grupos de grafos, classificar e agrupar grafos, e 

buscar similaridades em bases de grafos.  

o Relacionamentos: baseado na análise de redes sociais, onde é representado o 

relacionamento entre as entidades envolvidas (que é similar a uma estrutura de 

grafos). As redes sociais são conjuntos de dados heterogêneos e relacionais 

representados por grafos. Elas não necessariamente estão em um contexto 

social, podendo estar relacionadas especificamente ao contexto de tecnologia, 

negócios, economia, entre outros.  

2.2.2 Técnicas usadas para resolver tarefas de Mineração de Dados 

Para cada tipo de tarefa de mineração de dados, diferentes técnicas e algoritmos 

podem ser aplicadas. A seguir, são apresentadas descrições das principais técnicas, ou grupos 

de técnicas, aplicadas para resolver as tarefas de mineração dados. Considerando que o 

conjunto de tais técnicas pode ser bastante amplo, são descritas aqui apenas aquelas que 

possuem maior potencial de relacionamento com o contexto de mineração de processos.  

 Probabilidade e estatística: se caracterizam por terem um modelo de 

probabilidade subjacente explícito, o qual proporciona uma probabilidade de um 

exemplo de dado estar, por exemplo, em cada classe, em vez de simplesmente uma 

classificação. Por exemplo, são considerados dentro deste grupo: abordagens 

baseados em teorias de decisão, abordagens baseados no modelo de Markov, 

algoritmo Apriori, algoritmos baseados no classificador Naïve Bayes. 

 Aprendizado de máquina: refere-se à estratégia usada pelo algoritmo para 

corrigir ou aproximar o modelo de mapeamento ou a superfície de decisão que 

estão sendo buscadas em uma base de dados histórica. Em geral, divide-se em 

aprendizado supervisionado (preditivo) e não-supervisionado (descritivo). A 

diferença entre esses métodos de aprendizado reside no fato de que os métodos 

não-supervisionados não precisam de uma pré-categorização para os registros, ou 

seja, não é necessário um atributo alvo. São consideradas como não-

supervisionadas: métodos particionais (como a técnica de agrupamento K-means) e 

algoritmo de decomposição hierárquica. Já no aprendizado supervisionado, os 

métodos são providos com um conjunto de dados que possuem uma variável alva 

pré-definida e os registros são categorizados em relação a ela. Por exemplo: 
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algoritmo dos vizinhos mais próximos, árvores de decisão, redes neurais artificiais 

e máquinas de vetores-suporte (Oliveira, 2009). 

 Estruturas de grafos: as estruturas chamadas de grafos são muito importantes na 

modelagem de estruturas complexas, como circuitos, imagens, proteínas, redes 

biológicas, etc. No contexto de mineração de processos, as estruturas usadas como 

técnica de modelagem mais usadas são as redes de Petri, que permitem representar 

sistemas usando como alicerce uma forte base matemática. A estrutura das redes 

de Petri é um grafo dirigido com dois tipos de vértices (lugares e transições), os 

lugares são representados graficamente por círculos (ou por elipses) e as transições 

por retângulos. Outra forma de usar os grafos em mineração de processos é para 

representar o modelo organizacional do processo como redes sociais, este tipo de 

grafo representa relações (laços) entre agentes independentes (usuários).  

 Computação evolucionária: trata-se de um ramo de pesquisa emergente da 

inteligência computacional, que propõe um paradigma inspirado na seleção natural 

de Darwin (1859). Compreende um conjunto de técnicas de busca e otimização, 

nas quais cria-se uma população de indivíduos que vão reproduzir e competir pela 

sobrevivência. Tais indivíduos representam a solução para o problema sob estudo. 

Os melhores sobrevivem e transferem suas características a novas gerações. As 

técnicas atualmente incluem: programação evolucionária, estratégias 

evolucionárias, algoritmos genéticos e programação genética (Pozo, 2015). 

 Baseadas em distância: usualmente, as técnicas e os algoritmos baseados em 

distância são usados na tarefa de classificação, mas ao contrário das outras 

abordagens, não ocorre a construção de um modelo de classificação explícito. 

Novos exemplos são classificados com base na comparação direta e similaridade 

aos exemplos de treinamento. Diferentes medidas de similaridade, baseadas em 

funções de distância, podem ser especificadas para diferentes contextos de 

aplicação. Algumas das medidas de distância tradicionais são Euclidiana e 

Manhattan. E alguns dos métodos baseados em distância são: método baseado em 

distância para detecção de outliers, e cálculo do K-vizinho mais próximo (Oliveira, 

2009) 

 Baseadas em regras: em geral, as técnicas e os algoritmos baseados em regras 

usam as regras como uma forma de representação do conhecimento. Essas regras 

têm uma estrutura na forma “SE 〈antecedente ou premissa ou condição〉 ENTÃO 
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〈consequente ou conclusão〉” que relaciona informações ou fatos (no antecedente) 

a alguma ação ou resultado (no consequente). São fáceis de criar e de interpretar. 

Em muitos casos, aparecem na classificação de regras de negócio. 

 Baseadas em casos: técnicas que buscam resolver novos problemas adaptando 

soluções usadas para resolver problemas anteriores. São caracterizadas por: 

extração do conhecimento a partir de casos (ou experiências) com que o próprio 

sistema se depara (ou solução); identificação das características mais significantes 

dos casos apresentados a fim de devolver uma melhor solução (resposta); e, 

armazenamento e indexação do caso e sua respectiva solução.  

 Baseadas em semântica: a semântica é o estudo do significado, incide sobre a 

relação entre significantes. Dependendo da concepção de significado que se tenha, 

têm-se diferentes semânticas. As abordagens baseadas em semântica tratam de 

extrair modelos semânticos, nos quais o conhecimento é expresso em ontologias e 

permite realizar a descrição semântica de processos a serem minerados. Algumas 

destas abordagens são: descrição de processos semânticos, análise e mineração de 

processos semânticos. 

 Baseadas na análise de séries temporais: trata-se da análise de estruturas 

complexas que se baseiam no tempo ou sequencia cronológica de um evento, com 

os objetivos modelar a série de temporal e prever séries temporais. Muitas técnicas 

são usadas neste contexto, e em mineração de processos destacam-se: 

fragmentação de workflows com restrições de tempo, algoritmos para mineração de 

sequências temporais, lógica temporal linear (LTL – Linear Temporal Logic). 

 Baseadas em lógica fuzzy: técnica de inteligência computacional que lida com 

raciocínio aproximado. É uma extensão da lógica booleana que admite valores 

lógicos intermediários entre o falso (0) e o verdadeiro (1). Por exemplo, o valor 

médio 'talvez' (0,5). Isso significa que um valor lógico difuso é um valor qualquer 

no intervalo de valores entre 0 e 1. Técnicas fuzzy geralmente são usadas em 

conjunto com outras, tal como as redes neurais artificiais.  

 Baseadas em heurísticas: de maneira geral, os métodos heurísticos estão 

constituídos por: princípios (sugestões para a solução: analogia e redução); regras 

(ajuda, ou pistas, para encontrar maneiras de resolver problemas); e, estratégias 

(recursos inerentes ao processo de resolução, que podem ser: construtivo, de 

melhoria, trabalho para a frente ou para trás). No contexto de mineração de 
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processos, referem-se a “regras de ouro” que são suposições a respeito de padrões 

de processo (van der Aalst, 2011). 

 Baseadas no algoritmo α (alpha): o algoritmo α é um dos primeiros algoritmos 

desenvolvidos especificamente para mineração de processos. Proposto por van der 

Aalst (2011), o algoritmo visa a descobrir um modelo de workflow baseado em 

redes de Petri de dependência do local entre os eventos e no uso de regras 

heurísticas para a definição do modelo. A última versão do algoritmo considera 

elementos temporais. Existem muitas variações desse algoritmo, os quais seguem o 

mesmo princípio. 

 Baseadas em lógica: abordagens cujo princípio de funcionamento se baseia em 

lógica matemática, pois a lógica proporciona uma maneira de demonstrar se uma 

questão é verdadeira ou falsa. 

 Operações OLAP: Processamento Analítico On-line (OLAP – On-Line Analytical 

Processing) são ferramentas para a análise interativa de dados multidimensionais 

de granularidade variadas, o que facilita a generalização de dados de forma eficaz 

e também a mineração de dados. Tarefas de mineração de dados, tais como 

associação, classificação, previsão e agrupamento, podem ser integrados com as 

operações OLAP para melhorar a mineração interativa do conhecimento em vários 

níveis de abstração (Han e Kamber, 2006). Em mineração de processos, OLAP 

pode aparecer junto às redes neurais artificiais ou a estratégias baseadas em lógica 

fuzzy. 

2.2.3 Redes neurais artificiais e máquinas de vetores-suporte 

Dentre as técnicas da área de inteligência computacional, destacam aquelas que usam 

raciocínio indutivo como: redes neurais artificiais e Máquinas de Vetores-Suporte (SVM – 

Support-Vector Machines), pois elas podem ser aplicadas em diferentes tarefas de mineração 

de dados (Stahl e Jordanov, 2012; Cortez, 2010). SVM, por exemplo, foi incluída entre os 

“top 10" algoritmos em mineração de dados de acordo com a 6th IEEE International 

Conferência on Data Mining” (ICDM 2006) (Wu et al., 2007). Além disso, ambas as técnicas 

apresentam boa capacidade de realização de mapeamentos não lineares complexos, comuns 

em contextos de mineração de dados, e por isso possuem potencial para alcançar predições 

com alto grau de acuidade. Por fim, elas se constituem como modelos a partir dos quais é 
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possível extrair conhecimento, o que é útil em ambientes de apoio à tomada de decisão 

(Cortez et al., 2009). 

Redes neurais artificiais, sob suas diversas arquiteturas, e SVM, sob suas diversas 

variações, representam juntas um poderoso conjunto de ferramentas amplamente usado na 

resolução de tarefas de predição e análise de agrupamentos para mineração de dados. 

Consideradas como técnicas que usam raciocínio indutivo, ambas são similares tanto em 

relação a forma de explorar um problema de mineração de dados quanto em relação a forma 

de fornecer a solução, sendo consideradas equivalentes em suas formas mais básicas 

(Cristianini e Shawe-Taylor, 2000). SVM, no entanto, apresenta características adicionais no 

modelo de otimização da solução, já que ela considera também a minimização do risco 

estrutural do modelo, além da minimização do risco empírico (Vapnik, 1995). Redes neurais 

artificiais, sob suas diversas arquiteturas, e SVM, sob suas diversas variações, representam 

juntas um poderoso conjunto de ferramentas amplamente usado na resolução de tarefas de 

predição e análise de agrupamentos para mineração de dados.  

2.3 Mineração de processos de negócio 

Mineração de processos, ou mineração de workflows, é uma área de pesquisa 

relativamente recente que se situa entre mineração de dados e aprendizado de máquina, de um 

lado, e modelagem e análise de processo, de outro lado (van der Aalst, 2011). Mineração de 

processos visa a descobrir, monitorizar e melhorar processos reais, ou seja, aqueles 

executados na realidade e não os desenhados usando alguma notação. Isso é realizado por 

meio da extração de conhecimento a partir de logs de eventos usualmente disponíveis nos 

sistemas de informação que apoiam a realização de processos (van der Aalst, 2011). Embora a 

mineração de processos seja baseada em dados históricos de eventos, ela pode oferecer apoio 

operacional em tempo de execução. Por exemplo, a informação sobre uma instância em 

execução pode ser combinada com os dados históricos para gerar previsões e recomendações. 

Há diversas áreas de aplicação para mineração de processos. Por exemplo, em 

processos hospitalares, grande quantidade de eventos são registrados nos sistemas de 

informação dos hospitais. Esses registros contém dados do paciente: identificador, dados 

sobre os exames realizados ao paciente, os tratamentos recebidos com as datas, etc. 

Dependendo das perguntas e ponto de vista das pessoas interessadas, diferentes logs de 

eventos podem ser extraídos a partir do mesmo conjunto de dados (log de eventos). O 
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interesse pode ser, por exemplo, o diagnóstico típico e o tratamento para determinadas 

doenças. No entanto, a pessoa também pode estar interessada em aperfeiçoar o workflow 

dentro do departamento de radiologia. Então, teria que filtrar os dados dos pacientes que 

tiveram relação com aquele departamento. Uma maneira de resolver esse problema é realizar 

um tratamento de filtro ou ordenação dos logs de eventos e, posteriormente, usar algoritmos 

de mineração de processos específicos a essas situações. 

Van der Aalst et al. (2011) considera quatro perspectivas para a mineração de 

processos: 

 Perspectiva de controle de fluxo: focada na ordenação de atividades, visando a 

encontrar uma boa caracterização de todas as sequências possíveis. O resultado é 

expresso tipicamente em termos de uma rede de Petri ou alguma outra notação de 

processo, tal como EPC, BPMN, ou diagramas de atividade UML.  

 Perspectiva organizacional: focada em informações implícitas nos registros 

relacionadas a recursos, ou seja, aos atores envolvidos (por exemplo, pessoas, 

sistemas, papéis, ou departamentos) e a como eles se relacionam entre si. Busca-se 

estruturar a organização via classificação de atores avaliando diferentes aspectos. 

 Perspectiva de caso: focada em aspectos específicos dos casos gerados na 

execução de um processo. Uma instância pode ser caracterizada pelo seu percurso 

no processo, pelos atores que a executam, ou por valores descritos nos dados. Por 

exemplo, se uma instância representa uma ordem de reposição de estoque, pode ser 

importante saber qual é o fornecedor ou o número de produtos requisitados.  

 Perspectiva temporal: focada na temporização e na frequência de eventos. 

Referências temporais são anotadas nos eventos, possibilitando a descoberta de 

gargalos, a medição de níveis de serviço, o monitoramento do uso de recursos, e a 

predição de tempo de processamento necessário para concluir instâncias existentes. 

2.3.1 Tipos de mineração de processos 

Van der Aalst (2011) define três tipos básicos de mineração de processos – descoberta 

de processos, conformidade de processos, e aprimoramento de processos. Cada um desses 

tipos de mineração de processos está associado a diferentes objetivos de mineração e podem 

estar associados a diferentes fases do ciclo de vida de BPM. 
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 Descoberta de processos: a descoberta de processos usa um log de eventos e 

produz um modelo de processo, sem usar qualquer informação prévia. Diferentes algoritmos 

podem ser usados para, com base em um número suficiente de execuções de um processo, 

analisar o log de eventos de execução do processo e construir o modelo que representa o 

comportamento desse processo automaticamente, sem ter nenhum conhecimento prévio 

adicional. Além de um modelo de processo propriamente dito, que se refere à perspectiva de 

controle de fluxo, modelos que descrevem outras perspectivas também por ser produzidos. 

Por exemplo, se o log de eventos contém informações a respeito de recursos, é possível 

descobrir modelos relacionados a recursos tal como uma rede social mostrando como pessoas 

trabalham juntas na organização. 

 Conformidade de processos: a conformidade de processos compara um modelo 

de processo existente com um log de eventos do mesmo processo. A checagem de 

conformidade pode ser usada para checar se a realidade, como registrada no log, está em 

conformidade com o modelo de processo e vice-versa. Por exemplo, a análise de logs de 

eventos pode mostrar se alguma regra existente no modelo de processo foi ou não 

implementada e está ou não realmente sendo seguida. Auditorias podem ser beneficiadas por 

esse tipo de mineração, já que fraudes podem ser buscadas ao verificar, por exemplo, se há 

algum tipo de ação obrigatória do processo que não está sendo executada.  

 Aprimoramento de processos: o aprimoramento de processos busca consertar ou 

melhorar um modelo de processo já existente com base em informações a respeito da 

execução do processo real registrada em um log de eventos. O aprimoramento pode ser, por 

exemplo, para “consertar” um modelo de processo, ou seja, modificar o modelo para que ele 

reflita melhor a realidade. Por exemplo, duas atividades que estão modeladas em paralelo, 

mas que na verdade podem ser executadas em qualquer ordem, podem levar a uma 

remodelagem do processo para refletir isso. Já o aprimoramento de “melhoria” é usado para 

adicionar uma nova perspectiva ao modelo de processo. Por exemplo, um modelo de processo 

pode ser estendido com dados de desempenho, recursos, métricas de qualidade, etc. Por 

exemplo, usando referências temporais dos logs de eventos, é possível complementar o 

modelo de modo a que informação sobre níveis de serviço, tempos de execução e frequências 

seja também considerada para análise. 

Independentemente do tipo de mineração, existe uma relação importante com modelos 

de processo e logs de eventos, conforme ilustrado com mais destaque na figura 4, que 

descreve os três tipos de mineração de processos em termos de entradas e saídas (van der 
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Aalst et al., 2011). A descoberta de processos usa como entrada um conjunto de logs de 

eventos e produz como saída um modelo de processo. A verificação de conformidade de 

processos usa tanto um conjunto de logs de eventos e quanto um modelo de processo como 

entrada e produz como saída informações de diagnóstico que identificam diferenças ou 

semelhanças entre os logs e os modelos. O aprimoramento de processos (reparação ou 

melhoria) também usa como entrada um conjunto de logs de eventos e um modelo de 

processo e produz como saída um modelo estendido, ou seja, uma nova versão do modelo. 

Enquanto a verificação de conformidade de processos determina o posicionamento entre o 

modelo e a realidade, o aprimoramento de processos complementa ou melhora o modelo 

fornecido à priori.  

Figura 4 – Tipos básicos de mineração de processos em termos de entradas e saídas 

 
Fonte: Adaptação van der Aalst et al. (2011) 

2.3.2 Algoritmos e ferramentas usados em mineração de processos 

O resultado da mineração de processos depende principalmente do algoritmo de 

mineração usado. Segundo van der Aalst et al. (2011), o grande desafio de qualidade para os 

algoritmos que tratam mineração de processos é obter um equilíbrio entre: (i) robustez – um 

modelo tem maior robustez enquanto mais variantes descritas nos logs de eventos podem ser 

reproduzidas desde o início do modelo do processo até ao fim; (ii) simplicidade – um modelo 

é simples se é capaz de explicar o comportamento descrito nos logs de eventos; (iii) precisão 

– um modelo é preciso se ele não permite ter demasiadas variantes; e, (iv) generalização – um 

modelo deve generalizar os comportamentos descritos nos registros, mas não restringir o 

comportamento apenas com os dados registrados. 
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Ainda é preciso desenvolver novos algoritmos para equilibrar melhor essas quatro 

dimensões concorrentes de qualidade. Além disso, para conseguir melhores resultados, há 

ainda a necessidade de tratar problemas como ruído e incompletude. A seguir, algoritmos e 

ferramentas relevantes propostos para esse fim, são brevemente descritos. 

Um dos primeiros algoritmos propostos especificamente para a mineração de 

processos, para ser usado para a descoberta de processos, e um dos ainda mais importantes, é 

o algoritmo α (alpha), proposto por van der Aalst (2011). Ele foi desenvolvido visando a lidar 

de forma adequada com a concorrência entre as atividades do processo. Ele examina os logs 

de eventos procurando padrões particulares; recebe como entrada um log de eventos simples e 

produz como saída um modelo do processo representado via uma rede de Petri que (se espera) 

pode refletir os logs. Por exemplo, se uma atividade a é seguida por b, e a atividade b nunca é 

seguida por a, então se presume que existe uma dependência causal entre a e b. Para refletir 

essa dependência, a rede de Petri correspondente deve ter uma de ligação de a até b. A 

principal limitação do algoritmo α é que os processos geralmente podem conter vários tipos 

de construções que este algoritmo não pode descobrir, como pequenos ciclos de atividades e 

tarefas duplicadas. Para lidar com esse problema, van der Aalst, Weijters e Maruster (2004) 

propuseram o algoritmo β (beta), que é capaz de lidar com o problema de ciclos curtos e se 

concentra mais em tarefas ocultas e duplicadas, e construções avançadas de roteamento. Suas 

versões mais recentes consideram também as variações temporais nas sequências de 

atividades. 

Medeiros et al. (2007) propuseram o algoritmo “GeneticMiner”, um algoritmo 

genético para descoberta de processos. Ele se baseia na simulação da evolução na natureza. 

Parte de uma população inicial de indivíduos (em este caso os processos que são candidatos à 

solução), várias iterações são realizadas até estar mais cerca da solução apropriada, validando 

essa solução por meio de medições da precisão da solução encontrada. Quando comparado 

aos demais algoritmos de mineração, ele apresenta melhor precisão do modelo de processo 

extraído especialmente para processos que apresentam comportamentos complexos. No 

entanto, ele normalmente demanda alto tempo de processamento para chegar ao resultado. 

ProM é um framework de código livre para uso de algoritmos de mineração de 

processos. Ele fornece uma plataforma para usuários e desenvolvedores de algoritmos de 

mineração de processos, com um ambiente amigável ao usuário. ProM contém mais de 90 

plug-ins com funções de mineração, análise e conversão. Além dessa, existem ferramentas 
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como Little Thumb e EMIT também oferecem apoio à mineração de processos (van der Aalst, 

2011). 

Yue et al. (2011) descrevem outros algoritmos e ferramentas de mineração de 

processos, embora a maioria deles sejam baseados nas abordagens propostos inicialmente 

pelo pesquisador Wil van der Aaslt, principal pesquisador em mineração de processos. Alguns 

dos algoritmos descritos são: algoritmo para lidar com modelos de workflows de estruturas 

hierárquicas; métodos de agrupamento para lidar com tarefas duplicadas; variações do 

algoritmo α, como o algoritmo γ (gama) e o algoritmo θ (teta); método de derivação e 

estatísticas, que etc. Por fim, algumas das ferramentas adicionais mencionadas são: InWoLvE 

tool e Process Miner tool.  

2.3.3 Exemplo ilustrativo de mineração de processos 

Visando a esclarecer o conceito de mineração de processos, esta seção apresenta um 

exemplo ilustrativo de mineração do tipo descoberta, conforme apresentado por van der Aalst 

(2011). Primeiramente, considera-se como ponto de partida para a mineração de processos o 

log de eventos apresentado na figura 3. Nesse exemplo, em particular, as atividades são 

consideradas como atômicas, a duração das atividades não é informada, e cada evento é 

associado a um recurso e a um custo. Recurso e custo são exemplos de atributos de dados, 

sendo que muitos outros atributos de dados poderiam existir. As colunas "id case" e "activity" 

representam os dados mínimos para a mineração do processo. Ao seguir em ordem de 

ocorrência das informações contidas nessas duas colunas, obtém-se uma representação mais 

compacta, mostrada na figura 5, que destaca o caminho percorrido para cada instância. Para 

facilitar a visualização, a seguinte notação é adotada: a = register request; b = examine 

thoroughly; c = examine casually; d = check ticket; e = decide; f = reinitiate request; g = pay 

compensation; and, h = reject request. 

Esse exemplo mostra um tipo de representação para o exemplo dado, embora existam 

outras formas de modelar o mesmo exemplo. Em situações reais, podem existir dezenas de 

atividades potencialmente concorrentes, assim, os modelos resultantes podem ser muito mais 

abstratos (ou seja, refletem diversos tipos de comportamentos na execução do processo). 

Como também podem ser extremamente complexos (se comportamentos de atividade 

concorrentes não forem suportados dentro do modelo). 
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Figura 5 – Versão compacta da representação da figura 3 

 
Fonte: van der Aalst (2011) 

 

A figura 6 apresenta a rede de Petri resultante da aplicação do algoritmo α sobre os 

dados apresentados na figura 5. É possível verificar que os seis caminhos contidos na figura 5 

estão contidos na figura 6. Na rede de Petri resultante desse exemplo, apenas os rótulos das 

atividades são apresentados, não sendo apresentadas as informações relacionadas a recurso e a 

custo; ou seja, apenas a perspectiva de controle de fluxo é tratada.  

 

Figura 6 – Modelo de processos descoberto com a aplicação do algoritmo α 

 
Fonte: van der Aalst (2011) 

 

Por fim, a figura 7 apresenta como resultado um modelo que incorpora as outras três 

perspectivas de processo, além da perspectiva de controle de fluxo. Assim, as seguintes 

perspectivas também são tratadas: organizacional, caso (instância), e temporal. Por exemplo, 

na análise do log de eventos apresentados na figura 3, verifica-se que Sara é o único recurso 

que realiza as atividades decide e reinitiate request. Isso sugere que existe um papel de 

gerente, e que Sara é o único a desempenhar esse papel. De maneira similar, a informação 

sobre a data e hora que cada atividade é executada pode ser usada para medir o tempo entre 

uma atividade e outra. Se esse tempo for muito longo, por exemplo, esse modelo de processo 

pode ser usado para detectar o problema e tentar buscar a causa para posterior correção. 
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Figura 7 – Modelo de processo estendido, mostrando as perspectivas: perspectiva organizacional, perspectiva do 

caso e perspectiva temporal 

 
Fonte: Adaptação van der Aalst et al. (2011)  



36 

 

3 Metodologia 

Para atingir os três objetivos específicos deste projeto de Mestrado, metodologia de 

desenvolvimento compreende: (i) revisão bibliográfica, realizar um mapeamento sistemático 

atualizado, e uma revisão sistemática focada em uma das possíveis técnicas a ser tratada; (ii) 

investigar as características específicas do contexto de mineração de processos de negócio, e 

de BPM de forma mais genérica, em relação aos outros contextos genericamente usados em 

mineração de dados de uma forma geral, buscando evidências para a justificativa ou não de 

uma maior ou menor aplicação de técnicas inteligentes em cada caso; (iii) realizar estudos de 

caso, relacionados à mineração de processos, buscando aplicar técnicas que tem sido 

comumente aplicadas neste contexto e outras técnicas inteligentes ainda não, porém 

amplamente aplicadas no contexto geral de mineração de dados, em função das conclusões 

obtidas nos objetivos de itens (i) e (ii) anteriores; (iv) analisar os resultados obtidos com os 

estudos de caso visando generalizar as conclusões obtidas para cenários diversos de 

mineração de processos, para propor um guia de aplicação de técnicas inteligentes de 

mineração para a mineração de processos. 

Na primeira etapa, uma revisão bibliográfica foi realizada envolvendo as seguintes 

áreas: (ii) processos de negócio e linguagens de representação de processo, em particular 

BPMN e WS-BPEL; (ii) mineração de dados; (iii) mineração de processos; (iv) técnicas de 

inteligência computacional e aprendizado máquina de forma geral. E uma revisão 

bibliográfica detalhada ainda em andamento sobre: (i) redes neurais artificiais, algoritmos 

genéticos e logica fuzzy; (ii) algoritmos atualmente usados em mineração de processos; e (iii) 

técnicas para estudos de caso. 

Inicialmente, previa-se a realização de uma única revisão sistemática da literatura 

envolvendo todos os estudos existentes na área de mineração de processos. Porém, com as 

primeiras buscas exploratórias, verificou-se que o escopo dos trabalhos era consideravelmente 

maior que o planejado incialmente. Assim, percebeu-se a necessidade de realizar um 

mapeamento sistemático da literatura de toda a área de mineração de processos, e uma revisão 

sistemática detalhada focada apenas em duas das técnicas alvo deste projeto de Mestrado: 

redes neurais artificiais e SVM. Estas duas técnicas foram escolhidas por sugestão de 

especialista, pelos bons resultados que elas apresentam na área de mineração de dados. 

Os conceitos apresentados por Kitchenham (2007) diferenciam estes dois tipos de 

revisão da literatura. Por um lado, um mapeamento sistemático se foca na classificação e na 
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categorização geral dos resultados para ter uma visão mais ampla dos estudos primários, 

aplicável quando a área em estudo possui muitos estudos primários. Já uma revisão 

sistemática visa a identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes 

para questões de pesquisa definidas, de forma mais focada em um ponto específico da área de 

estudo.  

A revisão sistemática, por ser mais focada e de escopo menor, já está finalizada e 

pronta para submissão a um periódico. Por outro lado, o mapeamento sistemático, por ter um 

escopo bem maior, ainda encontra-se em andamento. Os dois tipos de revisão são necessários 

como parte dos resultados para alcançar os objetivos de pesquisa deste projeto, não sendo 

tratadas como simples revisões bibliográficas. O mapeamento sistemático permite confirmar 

se técnicas que apresentam bons resultados na área de mineração de dados e inteligência 

computacional, estão sendo aplicadas em mineração de processos. A revisão sistemática 

permite verificar que, embora haja interesse científico na área de mineração de processos, 

pouco tem sido investido especificamente em técnicas como redes neurais artificiais e SVM.  

Nas seções seguintes, os protocolos definidos tanto para a revisão sistemática quanto 

para o mapeamento sistemático são apresentados de forma resumida. Esses protocolos foram 

definidos seguindo as diretrizes estabelecidas por Kitchenham (2007), que compreende 

basicamente três fases: (i) planejamento, que inclui o desenvolvimento de um protocolo de 

revisão, que especifica os métodos para executar a revisão, incluindo uma análise exploratória 

para definição de conceitos, a definição de strings de buscas, e o estabelecimento de critérios 

de inclusão e exclusão de estudos; (ii) condução, que inclui a seleção dos estudos, a avaliação 

da qualidade dos estudos selecionados, a extração de dados, e a organização da informação 

extraída; e (iii) relatório, que inclui a documentação dos resultados em relatórios técnicos, 

trabalhos monográficos de dissertação ou teses e em artigos científicos. 

A fim de comprovar as possíveis hipóteses levantadas durante o mapeamento 

sistemático, estudos de caso serão realizados. Para tal realização diversas fontes poderão ser 

consultadas (Kitchenham, Pickard and Pfleeger, 1995; Win, 2009; Travassos, Gurov e 

Amaral, 2002). Seguindo as etapas: identificação do contexto do estudo de caso; definição das 

hipóteses; seleção de projeto piloto; identificação do método de comparação; redução dos 

efeitos de fatores de distorção; planejamento do estudo de caso; execução do estudo de caso; 

e, análise dos resultados do estudo de caso. Pretende-se assim usar esses conceitos para obter 

resultados que possam ser analisados qualitativamente e, se possível, quantitativamente.  
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Em relação aos cenários para os estudos de caso, uma comparação dos resultados da 

aplicação das técnicas selecionadas em um mesmo cenário de processo será realizada. Para a 

avaliação dos resultados, uma técnica de medição da custo/benefício dos resultados será 

escolhida dependendo a escolha das etapas anteriores. Em relação aos dados sobre os quais o 

estudos de caso será desenvolvido poderão ser provenientes de duas fontes: bases de dados 

públicas como UCI Machine Learning, e base de dados referente aos logs do processo 

registrados no uso de um sistema de ensino à distância de cursos de especialização oferecidos 

pela Universidade de São Paulo em conjunto com a Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo. 

3.1 Protocolo resumido da revisão sistemática 

O principal objetivo deste estudo foi identificar e avaliar os trabalhos que propõem o 

uso de redes neurais artificiais ou SVM no contexto da mineração de processos.  

3.1.1 Questões de pesquisa 

As seguintes questões de pesquisa nortearam essa revisão sistemática: 

 

RQ1. Que tipos de redes neurais artificiais ou de SVM são usados para implementar 

as tarefas de mineração de dados quando aplicados ao contexto de mineração de processos? 

Nós consideramos os seguintes tipos de redes neurais artificiais: (i) em relação ao tipo 

de arquitetura, classificadas como – feedforward com camada única, recorrente com camada 

única, feedforward multicamada, recorrente multicamada e camada competitiva; e, (ii) em 

relação ao tipo de aprendizado, classificadas como de – aprendizado supervisionado, 

aprendizado não supervisionado, aprendizado de reforço, e redes de pesos fixos. Já em relação 

aos tipos de SVM, se considerou o modelo básico de SVM para classificação (com 

aprendizado supervisionado) e as duas variações de Regressão por Vetores-Suporte (com 

aprendizado supervisionado) e Agrupamento por Vetores-Suporte (com aprendizado não 

supervisionado). 

 

RQ2. Quais tarefas de mineração de dados são tratadas nos trabalhos de mineração 

de processos por meio da aplicação de redes neurais artificiais ou de SVM? 
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Para essa questão de pesquisa, nós consideramos as principais tarefas de mineração de 

dados (Han e Kamber, 2006): (i) predição categórica (ou classificação); (ii) predição numérica 

(do tipo regressão); (iii) predição numérica (do tipo identificação de tendências); (iv) análise 

de agrupamentos; e, (v) descoberta de padrões frequentes, regras de associação e correlação, 

conforme apresentados na seção 2.2.1. 

 

RQ3. Quais tipos de mineração de processos são atendidos por redes neurais 

artificiais ou SVM quando tais técnicas são usadas para tratar tarefas de mineração de 

dados?  

Para essa questão de pesquisa, nós consideramos os seguintes tipos de mineração de 

processos: (i) descoberta; (ii) conformidade; e, (iii) aprimoramento (van der Aalst, 2011), 

conforme apresentado na seção 2.3. 

3.1.2 Fontes de dados e estratégia de pesquisa  

A um fim de maximizar o número de trabalhos candidatos encontrados, foram 

escolhidas como fontes de dados de pesquisa as bases: Scopus e ISI Web of Science. Essas 

duas bases juntas indexam a maioria dos artigos existentes nas mais importantes bibliotecas 

digitais, tais como: IEEExplore, Biblioteca Digital ACM e SpringerLink. 

A string de busca definida (Quadro 1) visa a encontrar trabalhos que sejam 

relacionados a mineração de processos usando apenas as técnicas de redes neurais artificiais e 

SVM. Essa string foi aplicada pela primeira vez em 2013 e reaplicada ao final de 2014. 

 

Quadro 1 – String de busca específica para cada fonte de dados – revisão sistemática 

((“process mining” OR “processes mining” OR “workflow mining” OR “workflows 

mining” OR “mining process” OR “mining processes” OR “mining workflow” OR “mining 

workflows” OR (“business process” OR “business processes” OR workflow OR 

workflows) AND “data mining”)) AND ((neural OR SOM OR “Self Organizing” OR 

“Self-Organizing” OR “Organizing Map” OR “Organizing Maps” OR MLP OR 

“Multilayer Perceptron” OR “Backpropagation” OR “Back-Propagation” OR RBF OR 

“Radial Basis Function” OR artmap OR “Adaptive Resonance Theory” OR hopfield OR 

LVQ OR “Learning Vector Quantization”) OR (SVM OR SVR OR SVC OR “Support 

Vector” OR “Support-Vector”))) 
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3.1.3 Seleção de trabalhos 

Foram especificados critérios de inclusão e exclusão baseados no escopo e na 

qualidade dos artigos encontrados para garantir que apareçam apenas trabalhos relacionados 

ao contexto. 

3.1.3.1 Critérios de inclusão 

 CI-1: o artigo aborda essencialmente mineração de dados, ou seja, mineração de 

dados está diretamente relacionada ao escopo principal do trabalho, em vez de ser 

meramente mencionada de forma genérica. 

 CI-2: o artigo aborda essencialmente processos de negócio (incluindo workflows 

de negócio), ou seja, processo/workflow estão diretamente relacionados ao escopo 

principal do trabalho, em vez de serem meramente mencionados de forma 

genérica. 

 CI-3: ambos, mineração de dados e processos de negócio, são tratadas em 

conjunto no artigo para apresentar uma abordagem de mineração de processos, em 

vez de cada abordagem ser tratada de forma independente no artigo. 

 CI-4: a abordagem apresenta como objetivo principal o uso de redes neurais 

artificiais ou SVM como uma técnica para implementar tarefas de mineração de 

dados no contexto de mineração de processos. 

3.1.3.2 Critérios de exclusão 

 CE-1: o artigo não está disponível eletronicamente na web; 

 CE-2: o artigo não é apresentado inteiramente no idioma inglês; 

 CE-3: o artigo não está relacionado, principalmente, às áreas de ciência da 

computação ou de sistemas de informação. Por exemplo, o artigo está relacionado 

principalmente às áreas de medicina ou engenharia industrial. 

 CE-4: o registro de dados identificado na verdade não se refere a um artigo 

científico, mas sim a alguma publicação sem revisão por pares, tais como: 

relatórios técnicos; livros e capítulos de livros; prefácios; e editoriais de 

periódicos. 
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 CE-5: o artigo apresenta algum tipo de avaliação, como uma pesquisa ou alguma 

revisão sistemática (ou seja, um estudo secundário), e não os resultados de algum 

trabalho de pesquisa específica (ou seja, um estudo primário). 

 CE-6:o artigo foi publicado há mais de 11 anos. 

3.2 Protocolo resumido do mapeamento sistemático 

O principal objetivo deste estudo está sendo identificar e avaliar todos os trabalhos que 

propõem abordagens para mineração de processos de negócio.  

3.2.1 Questões de pesquisa 

As seguintes questões de pesquisa estão norteando esse mapeamento sistemático: 

 

RQ1. Quais tarefas de mineração de dados são aplicadas em mineração de 

processos? 

Para essa questão de pesquisa, nós consideramos as tarefas de mineração de dados 

(Han e Kamber, 2006): (i) predição categórica (ou classificação), predição numérica (tipo 

“regressão”), e predição numérica (tipo “identificação de tendências”); (ii) análise de 

agrupamentos; (iii) descoberta de padrões frequentes, descoberta de regras de associação e 

correlação; (iv) detecção de outliers; (v) análise da evolução; e (vi) análise de estruturas 

complexas; conforme apresentados na seção 2.2.1. 

 

RQ2. Quais técnicas são usadas para implementar as tarefas de mineração de dados, 

quando aplicadas em mineração de processos? 

Para essa questão de pesquisa, a opinião de especialistas foi considerada para 

conseguir definir critérios que permitam agrupar as técnicas mais usuais encontradas na 

avaliação dos artigos. Os grupos definidos são: (i) probabilidade e estatística; (ii) aprendizado 

de máquina; (iii) estruturas de grafos; (iv) computação evolucionaria; (v) baseadas em 

distância; (vi) baseadas em regras; (vii) baseadas em casos; (viii) baseadas em semântica; (ix) 

baseadas na análise de séries temporais; (x) baseadas em lógica fuzzy; (xi) baseadas em 

heurísticas; (xii) baseadas no algoritmo Alpha computação evolutiva; (xiii) baseadas em 

lígica; e (xiv) operações OLAP. Descritos a detalhe na seção 2.2.2. 
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RQ3. Quais tipos de mineração de processos são atendidos pelas técnicas e tarefas de 

mineração de dados?  

Para essa questão de pesquisa, nós consideramos os seguintes tipos de mineração de 

processos: (i) descoberta; (ii) conformidade; e, (iii) aprimoramento (van der Aalst, 2011), 

conforme apresentado na seção 2.3. 

3.2.2 Fontes de dados e estratégia de pesquisa  

Similarmente ao apresentado na seção 3.1.2, foram usadas as fontes de dados Scopus e 

ISI Web of Science. A string de busca definida (Quadro 2) visa a encontrar trabalhos que 

sejam relacionados a mineração de processos de forma geral. Essa string foi aplicada pela 

primeira vez em 2013 e deve ser reaplicada no início de 2015. 

 

Quadro 2 – String de busca para cada fonte de dados – mapeamento sistemático 

 (“mineração de processos” OR “processes mining” OR “workflow mining” OR 

“workflows mining” OR “mining process” OR “mining processes” OR “mining workflow” 

OR “mining workflows” OR ((“business process” OR “business processes” OR workflow 

OR workflows) AND “mineração de dados”)) 

3.2.3 Seleção de trabalhos 

Foram especificados critérios de inclusão e exclusão baseados no escopo e na 

qualidade dos artigos encontrados para garantir que apareçam apenas trabalhos relacionados 

ao contexto. 

3.2.3.1 Critérios de inclusão 

 CI-1: o artigo aborda essencialmente mineração de dados, ou seja, mineração de 

dados está diretamente relacionada ao escopo principal do trabalho, em vez de ser 

meramente mencionada de forma genérica. 

 CI-2: o artigo aborda essencialmente processos de negócio (incluindo workflows 

de negócio), ou seja, processo/workflow estão diretamente relacionados ao escopo 

principal do trabalho, em vez de serem meramente mencionados de forma 

genérica. 
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 CI-3: ambos, mineração de dados e processos de negócio, são tratadas em 

conjunto no artigo para apresentar uma abordagem de mineração de processos, em 

vez de cada abordagem ser tratada de forma independente no artigo. 

3.2.3.2 Critérios de exclusão 

 CE-1: o artigo não está disponível eletronicamente na web; 

 CE-2: o artigo não é apresentado inteiramente no idioma inglês; 

 CE-3: o artigo não está relacionado, principalmente, às áreas de ciência da 

computação ou de sistemas de informação. Por exemplo, o artigo está relacionado 

principalmente às áreas de medicina ou engenharia industrial. 

 CE-4: o registro de dados identificado na verdade não se refere a um artigo 

científico, mas sim a alguma publicação sem revisão por pares, tais como: 

relatórios técnicos; livros e capítulos de livros; prefácios; e editoriais de 

periódicos. 

 CE-5: o artigo apresenta algum tipo de avaliação, como uma pesquisa ou alguma 

revisão sistemática (ou seja, um estudo secundário), e não os resultados de algum 

trabalho de pesquisa específica (ou seja, um estudo primário). 

 CE-6: o artigo foi publicado há mais de 10 anos. 

 CE-7: o artigo é um artigo curto que não represento uma contribuição importante 

para a área de pesquisa. 

  



44 

 

4 Resultados preliminares 

Este capítulo apresenta um resumo dos resultados obtidos com a revisão sistemática já 

concluída e dos resultados parciais obtidos com o mapeamento sistemático em andamento. 

4.1 Resultados da revisão sistemática 

A revisão foi conduzida em duas etapas principais: (i) identificação e seleção dos 

estudos primários bem como a avaliação da qualidade dos estudos primários; e, (ii) extração e 

síntese dos dados dos estudos primários. Esta seção apresenta um resumo dessas etapas e 

também da análise dos resultados obtidos. Os resultados completos encontram-se descritos no 

artigo elaborado para submissão contido no anexo A. 

A primeira etapa, de identificação e seleção dos estudos primários, foi realizada 

seguindo a metodologia sugerida por Chen e Ali Babar (2001), em três passos (Figura 8): (i) 

identificação dos registros relevantes nas bases de dados com a aplicação da string de busca, 

tendo sido obtidos 188 resultados; (ii) aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão 

propostos no protocolo da revisão, resultando na seleção de 11 estudos primários; (iii) 

aplicação dos critérios de qualidade: relatório, rigor, credibilidade e relevância para a área, os 

quais foram adaptados de Dybå e Dingsøyr (2008).  

 

Figura 8 – Passos para identificação de estudos primários 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

O quadro 3 apresenta os 11 artigos resultantes da aplicação dos critérios de inclusão e 

de exclusão. Sete dos 11 artigos foram publicados em periódicos, e quatro em conferências. 
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Quadro 3 – Lista final de estudos primários para revisão sistemática 

Ano ID Referência Tipo de publicação 

2004 J-1 Ho, Lau, Ip e Ning (2004)  Periódico 

2006 J-2 Ho, Lau, Lee, Ip e Pun (2006)  Periódico 

C-1 Tsang, Lau e Kwok (2006) Conferência  

C-2 Thomas, Adam, Leyking e Loos (2006) Conferência 

2011 J-3 Kang, Lee, Kim e Kang (2011)  Periódico 

C-3 Zhang, Yang, Shen e Chen (2011)  Conferência 

2012 J-4 Liu, Cheng e Ni (2012)  Periódico 

2013 J-5 Song, Yang, Siadat e Pechenizhiy (2013)  Periódico  

C-4 Esteva, Xu, Felix e Anantha (2013) Conferência 

2014 J-6 Kranjc, Smailovića, Podpečana, Grčara, Žnidaršiča, Lavrača 

(2014) 

Periódico 

J-7 Seret, Broucke, Baesens e Vanthienen (2014) Periódico 

Fonte: Elaborado pela autora 

A figura 9 apresenta a distribuição temporal dos 11 estudos primários. Verifica-se uma 

concentração dos estudos publicados (64%) nos últimos quatro anos do período avaliado. 

 

Figura 9 – Distribuição de estudos primários por ano 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise detalhada dos 11 estudos primários selecionados resultou nas classificações 

apresentadas a seguir, as quais são especificamente relacionadas às respostas das questões de 

pesquisa apresentadas na seção de metodologia e a avaliação dos atributos de qualidade. 

 

RQ1. Que tipos de redes neurais artificiais ou de SVM são usados para implementar 

as tarefas de mineração de dados quando aplicados ao contexto de mineração de processos? 

Os quadro 4, 5 e 6 apresentam um resumo do resultado da extração e da classificação 

dos dados dos 11 estudos primários escopo da revisão sistemática com o objetivo de 

responder essa primeira questão de pesquisa. Em relação às abordagens identificadas nesses 

estudos primários que usam redes neurais artificiais, os dados do quadro 4 e do quadro 6 

mostram que a maioria delas apresentam arquitetura multicamada com aprendizado 

supervisionado. Já em relação às abordagens identificadas nesses estudos primários que usam 
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SVM, os dados do quadro 5 e do quadro 6 mostram que todos os trabalhos usam o modelo 

básico de SVM para classificação com aprendizado supervisionado. 

 

Quadro 4 – Classificação dos estudos primários em base ao tipo de arquitetura da redes neurais artificiais 

ID Feedforward com 

camada única 

Recorrente com 

camada única 

Feedforward 

multicamada 

Recorrente 

multicamada 

Camada 

competitiva 

J-1   X   

J-2   X   

C-1   X   

C-2   X   

C-3   X   

J-5     X 

J-7     X 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 5 – Classificação dos estudos primários considerando as variações de SVM 

ID SVM para classificação SVR SVC 

J-3 X   

J-4 X   

C-4 X   

J-6 X   

Fonte: Elaborado pela autora 

 

RQ2. Quais tarefas de mineração de dados são tratadas nos trabalhos de mineração 

de processos por meio da aplicação de redes neurais artificiais ou de SVM? 

Em relação às tarefas de mineração de dados, os dados do quadro 8 mostram que, para 

as abordagens identificadas nos estudos primários escopo desta revisão sistemática, há uma 

distribuição entre três das cinco categorias consideradas quando se considera sua resolução 

com redes neurais artificiais ou SVM. Foram identificados representantes para as seguintes 

tarefas: predição categórica (ou classificação), predição numérica (de tipo regressão), e 

análise de agrupamentos. Nenhum trabalho foi identificado para as outras duas categorias: 

predição numérica (de tipo identificação de tendências), e para descoberta de padrões 

frequentes, associação e correlação. De fato, dois trabalhos envolvem a tarefa descoberta de 

padrões frequentes, associação e correlação, porém sendo resolvidos com outras técnicas que 

não são as redes neurais artificiais ou SVM e, consequentemente, não são contabilizados no 

quadro 7. 
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Quadro 6 – Classificação dos estudos primários considerando os tipos de aprendizado de redes neurais artificiais 

e SVM 

ID Aprendizado 

supervisionado 

Aprendizado não 

supervisionado 

Aprendizado 

de reforço 

Redes de 

pesos fixos 

J-1 X    

J-2 X    

C-1 X    

C-2 X    

J-3 X    

C-3 X    

J-4 X    

J-5  X   

C-4 X    

J-6 X    

J-7  X   

Fonte: Elaborado pela autora 

 
RQ3. Quais tipos de mineração de processos são atendidos por redes neurais 

artificiais ou SVM quando tais técnicas são usadas para tratar tarefas de mineração de 

dados?  

Em relação ao tipo de mineração de processos, os dados do quadro 8 mostram que dois 

estudos se referem ao tipo descoberta, três a extensão, e seis a conformidade. Embora essa 

classificação tenha sido realizada considerando as definições apresentadas por van der Aalst 

(2011), de fato, a maioria dos trabalhos não seguem estritamente as definições propostas por 

esse especialista para a área de mineração de processos. Dessa forma, a classificação 

apresentada no quadro 8 se refere a uma aproximação daquela proposta por van der Aalst 

(2011) considerando o trabalho de análise realizada nesse estudo. 

Finalmente, foram aplicados os critérios de qualidade sobre os 11 estudos primários 

selecionados. Os dados apresentados no quadro 9 mostram que, em geral, os primeiros 

estudos publicados são melhor  avaliados em termos do atributo de “relatório”. De fato, 100% 

desses estudos são bem avaliados de acordo com este atributo. Em contrapartida, eles estão 

mais mal avaliados em termos do “rigor” e “credibilidade” atributos; apenas cerca de 50% dos 

estudos primários são bem avaliados no que diz respeito a esses dois atributos. Por fim, 

considerando o atributo de “relevância”, pouco mais de 70% dos estudos é bem avaliado. 

Verificou-se um número limitado de trabalhos sendo conduzidos com o objetivo de 

aplicar redes neurais artificiais ou SVM em mineração de processos. Considerando que 

aproximadamente 620 trabalhos foram inicialmente identificados na área de mineração de 
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processos de forma geral, os 11 trabalhos finais selecionados representam apenas 

aproximadamente 2% de todo esse universo. 

 

Quadro 7 – Classificação dos estudos primários considerando os tipos de tarefa de mineração de dados 

ID Predição 

categórica (ou 

classificação) 

Predição numérica Análise de 

agrupamentos 

Descoberta de 

padrões frequentes, 

regras de associação 

e correlação 

De tipo 

“Regressão”  

De tipo 

“Identificação de 

tendências”  

J-1 X     

J-2  X    

C-1  X    

C-2 X     

J-3 X     

C-3  X    

J-4 X     

J-5    X  

C-4 X     

J-6 X     

J-7    X  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 8 – Classificação dos estudos primários considerando os tipos de mineração de processos 

ID Descoberta Conformidade Extensão 

J-1  X  

J-2   X 

C-1   X 

C-2   X 

J-3  X  

C-3   X 

J-4   X 

J-5 X   

C-4   X 

J-6  X  

J-7 X   

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 9 – Classificação da qualidade dos estudos primários baseada em Dybå e Dingsøyr (2008) 

ID Relatório Rigor Credibilidade Relevância 

J-1 X   X 

J-2 X X X X 

C-1 X   X 

C-2 X X  X 

J-3 X   X 

C-3 X    

J-4 X  X  

J-5 X X X X 

C-4 X X X X 

J-6 X X X  

J-7 X X X X 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Com base nas informações apresentadas anteriormente, algumas análises foram 

realizadas, cujos resultados já podem ser úteis para a comunidade de pesquisadores 

interessados no uso de redes neurais artificiais ou SVM para realizar mineração de processos. 

Verifica-se apenas um 2% de todo o universo de estudos primários identificados (620), 

aplica ANN ou SVM em mineração de procesos, sendo um portencual muito baixo para 

tratar-se dessas técnicas. Entretanto, considerando o ponto de vista da área de inteligência 

computacional, uma análise das estratégias de testes e métricas de avaliação de resultados 

quantitativos apresentadas nesses estudos revela uma imaturidade desses trabalhos em relação 

à padronização dos métodos de avaliação. 

Por outro lado, em relação ao tipo de mineração de processos tratado, verifica-se que 

embora essa classificação considere como definições propostas por van der Aalst (2011), a 

maioria dos estudos primários identificados nessa SLR não se mostrou plenamente aderente 

aos conceitos apresentados por esse especialista da área de mineração de processos. 

Em relação aos tipos de ANN ou de SVM que são usados para implementar como 

tarefas de mineração de dados quando aplicados especificamente ao contexto de mineração de 

procesos. Verifica-se que 64% dos trabalhos usam ANN, apenas 36% deles usam SVM. Entre 

os trabalhos que usam ANN, 71% deles usam a arquitetura feedforware multicamada com 

aprendizado supervisionado e 29% usam arquitetura camada competitiva com aprendizado 

não supervisionado; o que poderia ser esperado por se tratarem dos mais populares em 

mineração de dados. Todos eles usam o modelo básico SVM para  classificação (com 
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aprendizado supervisionado); ou seja, como variações Regressão por Vectores-Suporte 

(SVR). 

4.2 Resultados parciais do mapeamento sistemático 

O mapeamento sistemático está sendo conduzido de forma similar à revisão 

sistemática exposta na seção anterior, mas em um nível mais alto por ser um estudo mais 

amplo e menos detalhado (Figura 11): (i) identificação dos registros relevantes nos bancos de 

dados com a aplicação da string de busca: 3.107 registros foram obtidos; (ii) aplicação dos 

critérios de inclusão e de exclusão propostos no protocolo do mapeamento, contando com o 

auxílio de especialistas na área, tendo resultado na seleção de 603 estudos primários. 

 

Figura 10 Estratégia de pesquisa seguida para conduzir o mapeamento sistemático 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A figura 11 apresenta a distribuição temporal dos 603 estudos primários. Destaca-se o 

aumento progressivo no número de publicações em mineração de processos, em especial nos 

últimos anos. O ano de 2013 não está completamente contemplado no mapeamento, assim 

como o ano de 2014 ainda não foi contemplado. 

 

Figura 11 – Distribuição de estudos primários por ano 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Uma vez selecionados os estudos primários, foram definidos diversos critérios de 

classificação para responder as perguntas de pesquisa definidas na seção de metodologia. 

Apesar dos padrões estabelecidos, percebeu-se uma grande dificuldade em determinar, por 

exemplo, a tarefa de mineração de dados que se pretende resolver em cada trabalho, ou o tipo 

de algoritmo/técnica usado nesse contexto, dada a ampla variedade de abordagens existente. 

Essa e abrangência não estavam prevista inicialmente, de forma que até o presente momento 

apenas 69% do total de artigos estão completamente classificados, ou seja, 417 estudos do 

total de 603. Os resultados parciais da análise, ou seja, dos 417 estudos já classificados, são 

apresentados nas subseções a seguir. 

4.2.1 Tarefas de mineração de dados aplicadas em mineração de processos 

Para avaliar quais das tarefas de mineração de dados são majoritariamente aplicadas 

em mineração de processos, duas comparações foram realizadas: a primeira apresenta o 

percentual de estudos para cada uma das tarefas de mineração de dados, e a segunda compara 

as tarefas de mineração em relação aos tipos de mineração de processos que elas abordam. 

Note-se que, muitos dos estudos primários avaliados, focam-se em mais de uma tarefa de 

mineração de dados. Em esse sentido, as comparações apresentadas na sequência, consideram 

percentuais do total de ocorrências de uma determinada tarefa em relação ao total de estudos 

avaliados. 

A figura 12 representa graficamente a primeira comparação. No caso das tarefas que 

contém subtarefas, elas são apresentadas com diferentes cores indicando o percentual 

individual de cada uma. Os resultados mostram que dos 417 estudos: 136 (31%) predição 

categórica (ou classificação), predição numérica (tipo “regressão”), e predição numérica (tipo 

“identificação de tendências”); 80 (18%) tratam descoberta de padrões frequentes, regras de 

associação e correlação; 95 (22%) tratam análise de agrupamentos; 41 (9%) tratam detecção 

de outliers; 15 (3 %) tratam análise de evolução; e 69 (16%) tratam análise de estruturas 

complexas. Verifica-se que “predição e classificação”, “descoberta de padrões frequentes, 

regras de associação e correlação” e “análise de agrupamentos”, que são as tarefas mais 

abordadas no contexto geral de mineração de dados, são também as mais abordadas neste 

contexto específico de mineração de processos, correspondendo a 75%. 
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Figura 12 – Tarefas de mineração de dados abordadas nos estudos de mineração de processos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A figura 13 representa a segunda análise, um cruzamento entre as tarefas de mineração 

de dados e os tipos de mineração de processos abordados, a fim de ver quais tarefas são mais 

aplicadas em determinados tipos de mineração de dados. Mais uma vez verifica-se que a 

maiorias das tarefas se enfocam no tipo de processo de descoberta, identificando-se grupos de 

combinações maiores: nas três primeiras tarefas de mineração de dados, e em análise de 

estruturas complexas. 

Figura 13 – Comparação entre as tarefas de mineração de processos em relação aos tipos de mineração de 

processos  

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.2 Técnicas usadas para implementar as tarefas de mineração de dados no contexto 

de mineração de processos 

Para avaliar as técnicas usadas nos estudos primários selecionados, eles foram 

agrupados em função do principal princípio usado na solução da tarefa de mineração. Devido 

à grande variedade de algoritmos e ferramentas usadas, assim como de variações dos 

algoritmos tradicionais propostas pelos autores, houve a necessidade de auxílio de 

especialistas da área para essa classificação. Nesse caso especialmente, apenas 248 estudos 

puderam ser classificados até este momento, e não os 417 já finalizados para as demais 

classificações, o que representam 40% do total. Embora a análise apresentada nesta seção não 

seja total, ela já permite apresentar uma visão geral bem aproximada dos possíveis resultados 

finais. 

A figura 14 apresenta uma análise quantitativa dos estudos avaliados. O porcentual de 

estudos que abordam um tipo de técnicas aplicado a um dos três tipos de mineração de 

processos, é representado pelo volumem da bolha. Assim, alguns estudos tratam mais de uma 

técnica para resolver um ou mais de um tipo de mineração de processos. Em esse sentido, a 

análise porcentual considera o número de ocorrências de um determinado tipo de técnica com 

respeito ao total de estudos avaliados (248). Técnicas de aprendizado de máquina e 

inteligência computacional aparecem do lado esquerdo da figura; para distingui-as das outras 

técnicas usadas em mineração de processos, que são as do lado esquerdo da figura. Verifica-

se que para o total de estudos avaliados até este momento, apenas 37% das técnicas usadas 

são de inteligência computacional. Um número muito baixo em comparação às outras técnicas 

maioritariamente usadas (90%).  

Verifica-se assim, pouco interesse dos autores em aplicar técnicas como: aprendizado 

de máquina, computação evolucionária e lógica Fuzzy, em mineração de processos. Esse 

baixo número pode ser decorrência de um possível baixo conhecimento de suas 

potencialidades para esse tipo de problema, dado que a maioria dos pesquisadores desta área 

são especialistas em BPM, engenharia de software, e afins. Considerando que a área de 

mineração de processos envolve uma série de conhecimentos multidisciplinares de duas áreas 

grandes: BPM e mineração de dados, isso pode provocar, em muitos casos, a falta de 

experiência em determinadas áreas de conhecimento. 
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Figura 14 – Técnicas em mineração de dados, em relação a sua aplicação nos tipos de mineração de processos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

4.2.3 Tipos de mineração de processos atendidos por mineração de dados 

Resultados comparativos que tratam esse aspecto já foram apresentados nas seções 

anteriores, mostrados nas figuras 13 e figura 14. Assim, verificou-se que todos os tipos de 

mineração de processos são atendidos pelas técnicas e tarefas de mineração de dados. Porém, 

descoberta de processos é majoritariamente tratado na maioria dos estudos em comparação 

com os outros dois tipos de mineração de processos. As figuras 15 e 16 apresentam uma visão 

comparativa dos tipos de mineração de processos atendidos, baseada nos dados dos 417 

estudos avaliados até o momento.  

A figura 15 representa a proporção de tipos de mineração de processos tratados com 

respeito ao total de estudos. Assim, 314 (75%) dos estudos tratam de descoberta, 116 (37%) 

tratam de conformidade, e apenas 44 (11%) tratam de aprimoramento. Alguns estudos tratam 

de dois ou três tipos de mineração de processos, tendo sido contados mais do que uma vez. 

Por outro lado, a figura 16 apresenta a proporção de tipos de mineração de processos 

tratados em relação ao total de abordagens de mineração de processos. Assim, 66% das 

abordagens são de descoberta de processos, 25% de conformidade de processos, e apenas 9% 

de aprimoramento de processos. 
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Figura 15 – Proporção de tipos de mineração de processos tratados por total de artigos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por outro lado, a figura 16 apresenta a proporção de tipos de mineração de processos 

tratados em relação ao total de abordagens de mineração de processos. Assim, 66% das 

abordagens são de descoberta de processos, 25% de conformidade de processos, e apenas 9% 

de aprimoramento de processos. 

 

Figura 16 – Proporção de tipos de mineração de processos tratados por total das abordagens encontradas 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os resultados parciais do mapeamento já indicam o crescente interesse na área de 

mineração de processos. Apesar disso, esse interesse ainda segue predominantemente as 

abordagens tradicionais de mineração de dados, tanto na escolha de técnicas e algoritmos para 

atingir os tipos de mineração de processos, como nas tarefas de mineração de dados tratadas 

com essas técnicas. 

Da mesma forma, em relação ao tipo de mineração de processos majoritariamente 

tratado, uma proporção de artigos muito maior à demais trata a descoberta. Isso se deve 

provavelmente ao fato de que qualquer dos outros dois tipos de mineração de processos partir 

da descoberta do modelo.  
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5 Plano de trabalho e cronograma de execução 

O plano de trabalho vem sendo executado adequadamente, cumprindo o cronograma 

estabelecido no quadro 10. Atividades já realizadas aparecem destacadas de verde. As demais 

atividades são parte dos próximos passos do trabalho.  

 

Quadro 10 – Cronograma de Execução das Atividades (em bimestres) 

ATIVIDADE 
2013 2014 2015 

B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

1. Disciplinas (1
a
 Parte) X             

2. Disciplinas (2
a
 Parte)   X X          

3. Revisão Bibliográfica Geral X X            

4. Revisão Sistemática X X X X X X X X      

5. Elaboração do Texto para 

Exame de Qualificação 
      X X      

6. Exame de Qualificação         X     

7. Estudo de Características da área 

de BPM 
      X X X     

8. Definição de cenários para 

aplicação (estudos de caso) 
        X X    

9. Definição de técnicas para 

aplicação (estudos de caso) 
        X X    

10. Realização dos estudos de caso          X X X  

11. Análise dos resultados dos 

estudos de caso 
           X  

12. Definição do guia de aplicação 

de técnicas 
           X X 

13. Escrita da Dissertação             X 

14. Defesa da Dissertação             X 

Fonte: Elaborado pela autora 

5.1 Forma de análise dos resultados 

Para análise dos resultados dos estudos de caso realizados, o objetivo será comparar os 

resultados da aplicação de diferentes técnicas de mineração de dados em um mesmo cenário 

de processo. Será buscado, portanto, o resultado de quais ou quais técnicas possuem os 

melhores resultados em termos de eficiência e desempenho. Para isso, alguma métrica já 
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existente e bem conhecida da área de mineração de dados, que congregue uma análise 

custo/benefício da aplicação de diferentes técnicas poderá ser usada. A métrica a ser aplicada 

depende ainda da escolha da tarefa de mineração a ser resolvida. Esta escolha, por sua vez, 

ainda depende da análise do tipo de dados disponibilizados nas bases de dados a serem usadas 

como fonte para mineração.  

A submissão de artigos para análise de comitês científicos de veículos de 

disseminação científica, nacionais e internacionais, também constituem as ferramentas de 

avaliação do trabalho produzido. 

5.2 Aquisição de dados 

Os dados sobre os quais o estudo de caso será desenvolvido poderão ser provenientes 

de duas fontes: bases de dados públicas; base de dados referente ao log de uso de um sistema 

de ensino à distância. 

No primeiro caso, bases de dados públicas, o objetivo é buscar por bases de dados que 

já tenham sido usadas em outras iniciativas de pesquisas. Durante a realização da revisão 

sistemática, foi identificado pelo menos uma base de dados, usada em uma iniciativa que 

aplicou Aprendizado de Máquina na mineração de processos, que está disponível em uma 

base de dados pública altamente conhecida e usada pela comunidade de mineração de dados: 

UCI Machine Learning. 

No segundo caso, a base de dados referente ao log de uso de um sistema de ensino à 

distância, a ideia é usar informações provenientes de um sistema de ensino semi-presencial 

construído sobre a plataforma Moodle. A plataforma Moodle, de forma nativa, realiza o 

armazenamento das interações que os usuários fazem com os objetos de aprendizagem 

disponibilizados no sistema. Assim, o processo de ensino-aprendizado de fato executado pelos 

alunos no uso do sistema está implícito neste log. O sistema sobre o qual tal análise será feita 

diz respeito ao processo de ensino-aprendizado semi-presencial de cursos de especialização 

oferecidos pela Universidade de São Paulo em conjunto com a Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo. Cerca de 1500 usuários (alunos e tutores) interagiram com o sistema e 

com a plataforma Moodle durante a realização desses cursos.  
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6 Considerações finais 

Este é um projeto interdisciplinar que visa a dar um maior alcance para pesquisadores 

e pessoas interessadas na área de mineração de processos, que por ser uma área de pesquisa 

relativamente recente a maioria dos estudos existentes nesta área se direcionam à linha de 

pesquisa dos primeiros autores desta área, deixando de lado o conceito fundamental da 

mineração de processos que é vir da junção de duas áreas: BPM e mineração de dados. Este 

trabalho tenta mostrar que o uso de diversas técnicas de inteligência computacional e 

mineração de dados (pouco tratadas na literatura atual) poderiam ter bons resultados na área 

de mineração de processos, por médio do estudo do estado da arte desta área, estudo e 

compreensão da razão porque estas técnicas de mineração de dados não estariam sendo usada, 

aplicação de casos de estudo com a aplicação destas técnicas e finalmente propor um guia de 

aplicação de técnicas inteligentes de mineração para a mineração de processos. 

Por meio desta revisão sistemática realizada para identificar e avaliar as obras que 

propõem o uso de redes neurais artificiais ou SVM no contexto da mineração processo 

verifica-se que, embora haja interesse científico na área de mineração de processos, pouco 

tem sido investido especificamente em redes neurais artificiais e SVM. Além do número 

absoluto de estudos primários identificados terem sido relativamente baixo, eles não cobrem 

as diversas combinações possíveis nesse contexto, sem explorar as diferentes possibilidades 

existentes em relação aos tipos de mineração de processos ou aos tipos de arquitetura e de 

aprendizagem relacionados à redes neurais artificiais ou às variações de SVM. Considerando 

o cuidadoso protocolo que foi usado para esta revisão sistemática, não é provável que haja 

outros trabalhos que não tenham sido identificados aqui. 

A avaliação dos resultados da revisão sistemática indicaram que, aproximadamente 

80% dos estudos primários avaliados nesta SLR apresentaram resultados positivos, 

observando-se benefícios de mineração de processos tais como aumento de produtividade e de 

eficiência em processos de negócio. Porém, nem todos esses resultados positivos podem ser 

atribuídos ao uso de ANN ou SVN, uma vez que a maioria dos trabalhos propõe abordagens 

híbridas que mesclam uma série de diferentes técnicas e tecnologias. Outras revisões devem 

ser realizadas com outras técnicas de inteligência computacional, tais como teoria de 

conjuntos fuzzy set theory, raciocínio probabilístico computação evolutiva – incluíndo 

algoritmos genêticos e programação genêtica, etc. 
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Por outro lado, ainda encontra-se trabalhando num mapeamento sistemático da área, 

com o objetivo de ter uma visão geral dos tipos de mineração de processos que atualmente são 

os mais tratados, quais tarefas de mineração de dados são atendidas pelas técnicas existentes 

neste contexto, e quais tipos de mineração de processos são atendidos por estas técnicas. 

Mesmo, com um 69% do avance para tipos de mineração de processos, e um 40% dos estudos 

analisados em todos os aspectos, os resultados do mapeamento já permitem confirmar que 

embora existam trabalhos que tratem as técnicas de inteligência computacional e mineração 

de dados como, por exemplo, redes neurais artificiais, SVM, algoritmos genéticos, lógica 

fuzzy; estas não são maioritariamente usadas. A diferencia das abordagens tradicionais em 

mineração de dados. Do mesmo modo, já é possível verificar que o tipo de mineração de 

processos de descoberta de processos é o mais tratado pelos pesquisadores nesta área. 

Esse cenário, identificado para o contexto de mineração de processos, não reflete o 

contexto geral de mineração de dados, uma vez que, as técnicas de mineração de dados e 

inteligência computacionais pouco usadas no contexto de mineração de processos são 

amplamente usadas para resolver diversos tipos específicos de problemas, conseguindo 

resultados favoráveis em mineração de dados. Esse baixo uso destas técnicas pode ser 

decorrência de um possível baixo conhecimento de suas potencialidades para esse tipo de 

problema. Considerando que a área de mineração de processos envolve uma série de 

conhecimentos multidisciplinares, isso pode provocar, em muitos casos, a falta de experiência 

em determinadas áreas de conhecimento. 
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Anexo A –  Artigo de revisão 

sistemática 

 

 

 


