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Resumo

Gestores de áreas de negócio deveriam ter acesso a indicadores de processos de negócio
das organizações para poder – em tempo real – obter e analisar informações durante
situações cŕıticas. Porém, as abordagens de monitoramento comumente oferecidas a esses
gestores geralmente tratam apenas de indicadores no ńıvel dos serviços que implementam
os processos de negócio, que são medidas técnicas direcionadas aos gestores da área de
Tecnologia da Informação (TI). Este projeto de pesquisa apresenta o componente StrAli–
BAM (Strategic Alignment with Business Activity Monitoring) para auxiliar o alinhamento
estratégico entre negócio e TI via monitoramento de requisitos não funcionais de processos
de negócio realizado com base em ńıveis de Qualidade de Serviços (QoS). StrAli–BAM
objetiva que gestores de áreas de negócio possam monitorar a execução de processos de
negócio concentrando–se nos indicadores realmente senśıveis a execução dos processos
de negócio. StrAli–BAM é composta de: um monitor de requisitos não funcionais e uma
infraestrutura para execução monitorável baseada em eventos. A abordagem proposta é
avaliada via uma prova de conceito em um cenário de compra online com o monitoramento
de requisito não funcional de tempo de resposta.

Palavras–chaves: Gestão de Processos de Negócio. Acordo em Nı́vel de Negócio. Acordo
em Nı́vel de Serviço. Qualidade de Serviço. Monitoramento.



Abstract

Business areas’ managers should have access to business process indicators of their organi-
zations to be capable of obtaining and analyzing information at real time during critical
situations. However, the monitoring approaches commonly provided to such managers
usually address only indicators at the level of the services implementing the business
processes, which are technical measures directed to Information Technology (IT) man-
agers. This paper introduces the StrAli–BAM (Strategic Alignment with Business Activity
Monitoring) approach to assist strategic alignment between business and IT through mon-
itoring non–functional business process requirements based on Quality of Service (QoS)
levels. StrAli–BAM aims to enable business areas’ managers to monitor the execution of
business processes by focusing on the indicators that are really sensitive to the execution
of business processes. StrAli–BAM consists of: a non functional requirement monitor and
an infrastructure for SOA event–based execution and monitoring. The proposed approach
is evaluated via a proof of concept in an online shopping scenario with non–functional
response time requirement monitoring.

Keywords: Business Process Management. Business Level Agreement. Service Level Agree-
ment. Quality of Service. Monitoring.



Lista de figuras

Figura 1 – Contexto do projeto de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Figura 2 – Modelo de processo de compra online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Figura 3 – Mapeamento de BLA em SLAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Figura 4 – Visão geral de monitoramento aplicado no projeto de pesquisa . . . . . 25

Figura 5 – Abordagem StrAli–BPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Figura 6 – Framework StrAli–BPM estendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Figura 7 – Arquitetura do componente StrAli–BAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Figura 8 – Arquitetura do monitor de BLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Figura 9 – Infraestrutura para execução monitorável de processos baseada em eventos 47
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1 Introdução

No cenário corporativo mundial, onde há grande competição entre organizações,

o monitoramento em tempo real de requisitos não funcionais de processos de negócio

representa uma importante vantagem competitiva. Uma organização que rapidamente

percebe que uma parte de seu processo não está respondendo como esperado, em termos

de tempo, por exemplo, pode tomar uma decisão antes de ter um impacto negativo em

seu negócio (LUBINSKI; MADERA, 2008). Outros tipos de requisitos não funcionais

tipicamente associados a partes de processos de negócio são relacionados a segurança,

disponibilidade, paralelismo, custo, entre outros (PRESSMAN, 2011).

Para monitorar requisitos não funcionais de processos de negócio, é imprescind́ıvel

representá–los e implementá–los sistematicamente. Do ponto de vista de sistematização, a

Gestão de Processos de Negócio (BPM2) apresenta técnicas, métodos e ferramentas para

tratar todo o ciclo de vida de processos de negócio, desde sua modelagem inicial até sua

automação, execução e monitoramento (WESKE, 2012). A automação e a execução de

processos de negócio são comumente realizadas com o apoio da Arquitetura Orientada a

Serviços (SOA3), usando a tecnologia de serviços web (SALLES et al., 2018).

Entretanto, em termos de monitoramento, as abordagens são limitadas do ponto

de vista de negócio. A maioria trata monitoramento puramente do ponto de vista técnico,

ou seja, o monitoramento individual de cada um dos serviços web que implementam

um determinado processo de negócio. Esse ponto de vista técnico é bastante útil para a

área de Tecnologia da Informação (TI), que precisa estar atenta a serviços que não estão

atendendo as expectativas. Porém, para as áreas de negócio, trata–se de uma visão muito

minuciosa que precisa ser traduzida para uma visão mais abstrata (SALLES et al., 2018).

Uma determinada área de negócio, por exemplo, pode estar interessada em uma parte do

processo cŕıtica que apenas apresentará problema se um conjunto inteiro de serviços web

apresentar problema, mas não apenas um ou alguns (DUMAS et al., 2013).

Para que uma solução abrangente de monitoramento de requisitos não funcionais

pudesse ser proposta, considerando ambas as perspectivas – negócio e TI –, primeiramente,

seria necessário que tais requisitos não funcionais pudessem ser definidos também em

ambos os ńıveis. Com base nesse objetivo, o framework StrAli–BPM (Strategic Alignment

2 Do inglês: Business Process Management
3 Do inglês: Service–oriented Architecture
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with Business Process Management) foi proposto (SALLES et al., 2013; BARROS et

al., 2014; SALLES et al., 2018). De acordo com StrAli–BPM, requisitos não funcionais

são especificados em modelos de processos de negócio. Na sequência, esses requisitos não

funcionais no ńıvel de negócio são usados como base para a definição dos atributos de

Qualidade de Serviço (QoS) dos serviços web que implementarão as atividades de processo

de negócio modelado para fomentar o alinhamento estratégico (SALLES et al., 2013;

BARROS et al., 2014; SALLES et al., 2018).

O alinhamento estratégico entre TI e Negócio no meio corporativo está relacionado

à necessidade de junção entre a área de TI e as demais áreas de negócio de uma organização.

O alinhamento estratégico é uma adequação dinâmica da estrutura e das tarefas do setor

de TI para que este tenha sempre a maior sintonia posśıvel com as áreas de negócio,

que são seus clientes (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1999). Por meio de soluções

de TI aplicadas em conformidade com as metas estratégicas levam ao sucesso do negócio

(BRUIN; ROSEMANN, 2006).

1.1 Contexto do projeto de pesquisa

Esta proposta de mestrado está em um projeto maior, intitulado “Fomento ao

alinhamento estratégico entre negócio e Ti em organizações baseado em Gestão de Processos

de Negócio”, que tem o objetivo de avançar na definição de um framework para StrAli-

BPM, estendendo-a para que ela cubra outros pontos importantes para o contexto em que

ela se insere, tais como: (i) definição de requisitos não funcionais de negócio baseado em

metas organizacionais; (ii) mapeamento semiautomático de requisitos não funcionais de

negócio para requisitos não funcionais de serviços via heuŕısticas; e, (iii) monitoramento

de execução de requisitos não funcionais de negócio e de requisitos não funcionais de

serviços. A figura 1 ilustra as extensões que compõem o projeto de pesquisa, apresentando

os componentes envolvidos nas abordagens e destaca (em cinza) o proposto por este projeto

de mestrado.

1.2 Exemplo ilustrativo

Para um melhor entendimento da abordagem um cenário de processo de negócio de

compra online foi explorado, conforme processo modelado de acordo com a figura 2. O
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Figura 1 – Contexto do projeto de pesquisa

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

processo inicia quando o cliente acessa o website com usuário e senha. Depois, o cliente

escolhe o produto de seu interesse, que inclui adicioná–lo ao carrinho de compras e solicitar

a finalização do pedido. Após a finalização, o cliente escolhe a forma de pagamento e

efetua o pagamento. Nesse momento, o departamento financeiro é acionado para aprovar o

pagamento. Depois da aprovação, é solicitado ao cliente avaliar a compra. Nesse exemplo

ilustrativo, assume–se que a área de negócio considere cŕıtico o tempo de resposta das

atividades Efetuar Pagamento e Aprovar Pagamento em conjunto, e também, a

disponibilidade da atividade Aprovar Pagamento de forma individual. Para isso, a

área de negócio determina um requisito não funcional associado as atividades Efetuar

Pagamento e Aprovar Pagamento, com meta de execução de até 60 segundos e 10

segundos de tolerância, e Aprovar Pagamento com disponibilidade de 95%.

Os processos de negócio além de modelados precisam ser implementados. Nesse

contexto, o gerenciamento dos serviços e infraestrutura ficam por responsabilidade dos

gestores da TI, já os gestores do negócio, tem interesse que o processo em execução seja

atendido conforme os acordos definidos. Para esse exemplo ilustrativo, os gestores de

negócio não querem saber, por exemplo, se existe algum serviço indispońıvel ou até mesmo

com baixo desempenho, isso é uma preocupação dos gestores de TI; eles tem interesse em

quanto o seu processo é afetado por decorrência a estes fatores, ou até mesmo, se é afetado
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Figura 2 – Modelo de processo de compra online

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

(pode ser que não haja impacto direto no processo). O interesse dos gestores do negócio

neste cenário, é garantir que as atividades de Efetuar Pagamento e Aprovar Pagamento

sejam atendidas em 60 segundos com mais 10 segundos de tolerância e, a atividade de

Aprovar Pagamento esteja dispońıvel por 95%, que pode ser obtido, por meio de um painel

de monitoramento.

1.3 Objetivos

Este projeto de pesquisa propõe um componente para monitoramento de requisitos

não funcionais de processo de negócio – chamada StrAli–BAM – Strategic Alignment with

Business Activity Monitoring. StrAli–BAM é projetada como um componente de StrAli–

BPM, embora possa ser adaptado para contextos similares. Uma vez que StrAli–BPM

usa os requisitos não funcionais em ńıvel de negócio para derivar os atributos de QoS

dos serviços web, então StrAli–BAM monitora os mesmos requisitos não funcionais em

ńıvel de negócio com base nos mesmos atributos de QoS dos respectivos serviços web. O

objetivo de StrAli–BAM é possibilitar que diferentes áreas e ńıveis organizacionais possam

compartilhar um painel comum de indicadores (dashboard ou cockpit) sendo monitorados

em tempo de execução, apresentando uma contribuição adicional para o alinhamento

estratégico.

Para atingir os objetivos mencionados anteriormente, os objetivos espećıficos orien-

tam cronologicamente os passos que serão considerados nesse projeto de pesquisa, conforme

apresentados na lista abaixo:

1. Desenvolver monitor de monitoramento;
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2. Aplicar novos cenários à infraestrutura para execução monitorável baseada em

eventos;

3. Monitorar requisitos não funcionais em ńıvel de negócio com base em seus respectivos

atributos de QoS;

4. Monitorar processo de negócio com diferente valor limiar para multa e bonificação

dos requisitos não funcionais em ńıvel de negócio, considerando diferentes indicadores

ao monitor de monitoramento;

5. Monitorar processos de negócio com valores individuais de cada execução de serviço

web;

6. Monitorar processos de negócio considerando média de execuções dos serviços web;

7. Aplicar à abordagem cenários fict́ıcios que refletem a realidade por meio de simulação;

8. Extrair relatórios com indicadores do processo.

1.4 Método de pesquisa

Para alcançar os resultados obtidos, este trabalho foi realizado seguindo o método

de pesquisa ciência de projeto4. A ciência de projeto captura as necessidades de negócio

de uma organização e constrói soluções para elas, tendo o respaldo cient́ıfico como base

tanto para o desenvolvimento dessas soluções quanto para que esse desenvolvimento seja

alimentado com os resultados alcançados com o trabalho de pesquisa Alan et al. (2004).

A ciência de projeto na área de sistema de informação visa a criação de artefatos, cuja

intenção expĺıcita é melhorar o desempenho funcional de organizações (ALAN et al., 2004).

Para contribuir de forma significativa com a ciência e a prática, esse artefato a ser

criado deve resolver um problema ainda sem solução ou proporcionar uma melhoria para

uma solução existente (ALAN et al., 2004). No caso do trabalho sendo apresentado neste

projeto de pesquisa, o problema em questão é a falta de uma solução sistemática para

o monitoramento de requisitos não funcionais de processos de negócio, principalmente

dentro do contexto de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e de TI, conforme

tratado no framework StrAli–BPM.

Nesse contexto, para desenvolver o componente de monitoramento StrAli–BAM,

no contexto do framework StrAli–BPM, as seguintes etapas foram realizadas: estudo

sistemático dos trabalhos relacionados, projeto da solução, definição das linguagens a

4 Do inglês: design science
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serem usadas, desenvolvimento dos artefatos, prototipação da ferramenta, prova de conceito

preliminar e avaliação dos resultados preliminares alcançados.

1.5 Estrutura do documento

Esta dissertação está dividida nos seguintes caṕıtulos: caṕıtulo 2, contextualizando

o tema em estudo por meio de fundamentação teórica; caṕıtulo 3, trabalhos relacionados

obtidos por meio de revisão bibliográfica baseada em prinćıpio de revisão sistemática;

caṕıtulo 4, apresentando a abordagem desenvolvida; caṕıtulo 5, contendo a avaliação da

abordagem; caṕıtulo 6, apresentando o plano de trabalho; caṕıtulo 7, apresentando as

considerações finais deste projeto; referências Bibliográficas; apêndice A, dispondo artefatos

da avaliação preliminar; anexo A, dispondo artigo publicado no SBSI 2018 – trilha principal,

que contém a abordagem proposta do projeto de pesquisa; e anexo B, dispondo artigo

submetido ao CLEI – SLPNASO 2018, que contém uma revisão sistemática sobre o tema.
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2 Fundamentação teórica

Esta seção apresenta os principais conceitos básicos relacionados à abordagem

apresentada neste projeto de pesquisa: BPM, requisitos não funcionais, monitoramento de

processos e a abordagem StrAli–BPM.

2.1 Gestão de processos de negócio

A Gestão de Processos de Negócio (BPM) tem sido apresentada como elemento

chave para o sucesso de uma infraestrutura de TI preparada para as demandas das

organizações atuais. Além disso, BPM pode ser vista como uma vantagem competitiva

das organizações, uma vez que revela o ńıvel de maturidade das mesmas (FANTINATO;

GIMENES; TOLEDO, 2010).

Um processo de negócio consiste em um conjunto de tarefas realizadas em uma

sequência espećıfica para alcançar um objetivo comum de negócio. Nesse sentido, o ciclo

de vida de processos de negócio envolve algumas atividades, que são: (a) modelagem

de processo de negócio; (b) instanciação do modelo de processo de negócio; (c) apoio à

execução de processos de negócio; (d) monitoramento e auditoria de execução de processos

de negócio; e, (e) análise de processo de negócio em execução (WESKE, 2012). Podemos

destacar o conceito da Modelagem e a Implementação de processo de negócio utilizadas

neste projeto de pesquisa.

2.1.1 Modelagem de processo de negócio

A modelagem de processo de negócio apoia a gestão de processo de negócio orga-

nizacional. Devido a esse fator, surgi na modelagem dos processos de negócio algumas

ferramentas que fomentam esta etapa na gestão de processos de negócio. Das ferramentas

e linguagens dispońıveis, BPMN é a notação mais difundida no mercado, de acordo com o

Grupo de Gestão de Objeto (OMG – Object Management Group) (OMG, 2011). O OMG

desenvolveu um BPMN padronizado que fomentam a gestão de processo de negócio.

O principal objetivo do BPMN, hoje na versão 2.0, é fornecer uma notação que

seja prontamente compreenśıvel por todos os usuários de negócios, desde os analistas de
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negócios que criam os rascunhos iniciais dos processos, até os desenvolvedores técnicos

responsáveis pela implementação da tecnologia que executará esses processos e, finalmente,

para os empresários que irão gerenciar e monitorar esses processos. Assim, o BPMN

cria uma ponte padronizada para a lacuna entre o design de processo de negócios e a

implementação do processo (OMG, 2011).

A evolução do BPMN espelha de perto outro padrão de modelagem, a UML. Ambos

foram ratificados pelo organismo de padronização OMG. Ambos contêm um conjunto

maior de utilização nas organizações, em contraste com outras linguagens concorrentes e

oferecem uma infinidade de opções para a modelagem conceitual (MUEHLEN; RECKER,

2013).

Em BPMN, os śımbolos são classificados como fluxos de objetos, conexão de objetos,

piscinas e raias, e artefatos. As categorias citadas totalizam quatro, sendo que os elementos

básicos permitem e suportam modelagem de fluxo de sequência, regras, atividades, eventos

e hierarquia de processos (SALLES et al., 2013). No quadro 1, são ilustradas essas quatro

categorias e seus elementos.

Quadro 1 – Tipos de elementos da notação BPMN

Categoria Elemento
Artefatos Grupo e Anotação
Objetos de Conexão Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagem e Associação
Objetos de Dados Objetos de dados, dados de entrada, dados de sáıda e repositório

de dados.
Objetos de Fluxo Evento, Atividade e Desvio (Gateway)
Divisões Piscina e raia

Fonte: OMG (2011)

Abaixo uma breve descrição de cada elemento segundo a (OMG, 2011):

1. Artefatos

• Grupo – Pode ser usado para fins de documentação ou análise, reunindo

todos os elementos representados em seu interior.

• Anotação – Adicionam comentários ou informações adicionais sobre outros

elementos.

2. Objetos de Conexão

• Fluxo de sequência – É usado para mostrar a ordem que as atividades serão

realizadas em um processo, representado por uma linha e uma seta sólida.
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• Fluxo de mensagem – É usado para mostrar o fluxo de mensagens en-

tre dois participantes que estão preparados para enviar e receber mensagens,

representado por uma linha tracejada com uma seta aberta.

• Associação – É usada para vincular informações e artefatos a elementos

gráficos do BPMN, representado por uma linha tracejada com uma seta aberta

ou apenas a linha tracejada.

3. Objetos de Dados

• Objeto de dados – São informações produzidas pelas atividades.

• Dados de entrada – São informações representadas para entrada dos dados.

• Dados de sáıda – São informações representadas para sáıda dos dados.

• Repositório de dados – Fornece um mecanismo para que as atividades

recuperem ou atualizem informações armazenadas que persistirão além do

escopo do processo. O mesmo Data Store pode ser visualizado, por meio de

uma referência de armazenamento de dados, em um ou mais locais no processo.

4. Objetos de Fluxo

• Eventos – Um evento é algo que “acontece” durante o curso de um processo.

Os eventos são ćırculos com centros abertos para permitir que os marcadores

internos diferenciem diferentes gatilhos ou resultados. Existem três tipos de

eventos, com base em quando eles afetam o fluxo: Ińıcio, Intermediário e Fim.

• Atividade – Uma Atividade é um termo genérico para o trabalho que uma

organização realiza em um processo. Uma atividade pode ser atômica ou não

atômica (composta). Os tipos de atividades que fazem parte de um modelo de

processo são: Subprocesso e Tarefa, que são retângulos arredondados.

• Desvio (Gateway) – É usado para controlar a divergência e convergência do

fluxo de sequência, representado por uma forma familiar de um diamante. Deter-

mina as decisões tradicionais, bem como a bifurcação, fusão e união de caminhos.

Os marcadores internos indicarão o tipo de controle de comportamento.

5. Divisões

• Piscina – A Piscina representa um participante em um processo. Piscinas são

usadas quando o modelo envolve duas entidades ou participantes distintas e

são separadas fisicamente no modelo.
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• Raia – É uma subparte dentro de uma Piscina e estenderá todo o comprimento

da piscina, vertical ou horizontalmente. Raias são usadas para organizar e

categorizar atividades.

O exemplo ilustrativo da figura 2, localizado na introdução, expõe parte destes

elementos.

2.1.2 Implementação de processo de negócio

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) representa um modelo de arquitetura

que visa aprimorar a agilidade e a relação custo–benef́ıcio de uma empresa, reduzindo

a carga global de TI em uma organização. A SOA suporta a orientação a serviço na

realização dos objetivos estratégicos associados à Computação Orientada a Serviços (SOC)

(ERL, 2005).

Dentre as linguagens propostas para execução e orquestração de serviços web

nas organizações o Web Services Business Process Execution Language (WS–BPEL) é o

mais utilizado. Esta linguagem trabalha em conformidade com Web Services Description

Language (WSDL), no qual define os contratos de serviços web. Uma das vantagens

de WS–BPEL é a capacidade de definir como as atividades devem ser coordenadas,

possibilitando que interações de longa duração entre os serviços web sejam previstas e

atendidas adequadamente (MAZANEK; HANUS, 2011).

Uma outra proposta de solução utilizada no contexto SOA é Evento de Negócio

(BE – Business Event) (ORACLE, 2018). É posśıvel gerar BE quando ocorre alguma

situação de interesse e outros sistemas dentro da infra–estrutura deste aplicativo podem

ouvir esses eventos e, após o recebimento de uma instância do evento, podem por exemplo:

• Usar o contexto do evento para obter dados de business intelligence ou de dashborad.

• Sinalizar, via email, a um departamento, que um pacote de empréstimo deve ser

enviado para um cliente.

• Efetuar chamada a outro processo de negócio.

• Enviar informações para um Business Activity Monitoring (BAM).

Um BE é definido usando a Linguagem de Definição de Evento (EDL – Event

Definition Language). EDL é um dialeto XML próprio da plataforma Oracle SOA Suite



20

12c e, é um esquema usado para criar definições de eventos de negócios. EDL também é

usado para enviar eventos ao Oracle Mediator (ORACLE, 2018).

Oracle Mediator é um componente de serviço do Oracle SOA Suite que fornece

recursos de mediação, como recursos de roteamento, transformação e capacidade de

validação, além de vários padrões de troca de mensagens śıncronas e asśıncronas, e também,

assinaturas e publicações de eventos (ORACLE, 2018).

2.2 Requisitos não funcionais

No contexto de engenharia de software, requisitos não funcionais são aqueles que

sustentam o uso da aplicação, que incorporam restrições aos requisitos funcionais e definem

o quanto o software deve ser eficiente para as tarefas que ele deve fazer (PRESSMAN,

2011). Exemplos desses requisitos são: desempenho, usabilidade, disponibilidade, segurança,

restrições sobre o processo de desenvolvimento e tecnologias que devem ser usadas (PRES-

SMAN, 2011). Os requisitos não funcionais são identificados de acordo com a necessidade

dos usuários em relação ao comportamento do sistema (SOMMERVILLE et al., 2007).

Falhas no cumprimento de determinados requisitos não funcionais podem, inclusive, tornar

toda aplicação ou processo de negócio ineficaz (SOMMERVILLE et al., 2007).

2.2.1 Indicadores chave de desempenho

Indicadores Chave de Desempenho (KPI5) é uma técnica de gestão estratégica

organizacional, usada para medir a efetividade dos negócios, e que pode ser aplicada

a processos de negócio (WETZSTEIN et al., 2009). Neste contexto, KPIs ajudam a

potencializar e a aprimorar o alinhamento estratégico entre negócio e TI, evitando riscos

negativos à organização, e possibilitando uma melhor análise dos indicadores de desempenho

das áreas de negócio (BARROERO et al., 2010).

5 Do inglês: Key Performance Indicator
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2.2.2 Acordos em ńıvel de serviço

Em BPM e SOA, requisitos não funcionais representam conceitos similares aos da

engenharia de software. Por exemplo, em SOA, um Acordo de Nı́vel de Serviço (SLA6)

é uma forma de especificar sistematicamente condições exatas em que serviços web

devem ser entregues e executados. SLAs são tipicamente acordados entre fornecedores

e consumidores de serviços. Eles podem ser usados para monitorar se a entrega real do

serviço está em conformidade com os termos acordados. Em caso de violações, penalidades

ou compensações podem ser atribúıdas (THEILMANN et al., 2010). SLAs são definidos

em termos de atributos de QoS, que representam os requisitos não funcionais propriamente

ditos. Os ńıveis de QoS oferecidos pela TI é um dos fatores mais importantes para a

reputação e o sucesso do negócio (KHALUF; GERTH; ENGELS, 2011). Um SLA pode

incluir, por exemplo, um atributo de QoS referente à ‘disponibilidade’ de um serviço web,

para o qual foi contratado o ńıvel mı́nimo de 99%. Atributos e ńıveis de QoS de um

SLA são comumente chamados de Objetivos de Nı́vel de Serviço (SLO7). No contexto

de serviços web, as linguagens mais usadas para especificar SLA são WS–Agreement e

WS–Policy, ambas baseadas em XML e recomendadas pela World Wide Web Consortium

(W3C) (SALLES et al., 2013).

2.2.3 Acordos em ńıvel de negócio

Em BPM, também é importante definir requisitos não funcionais associados aos

modelos de processo a serem automatizados. Porém, por não se tratar do ńıvel de execução,

muitas abordagens não definem explicitamente um mecanismo para isso. Uma possibilidade

seria definir um Acordo em Nı́vel de Negócio (BLA8), equivalente ao SLA, porém, para o

ńıvel de negócio, como proposto na base para este trabalho (SALLES et al., 2013; BARROS

et al., 2014; SALLES et al., 2018). Um BLA pode ser associado a um subprocesso e ser

posteriormente mapeado hierarquicamente para um conjunto de SLAs. Estruturalmente,

um BLA é similar a um SLA, incluindo, por exemplo, a existência de multas e bônus

de acordo com o cumprimento do acordo (BRATANIS; DRANIDIS; SIMONS, 2010). A

6 Do inglês: Service Level Agreement
7 Do inglês: Service Level Objective
8 Do inglês: Business Level Agreement
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diferença entre eles se encontra no objetivo que cada um define a ser medido. Um BLA é

considerado um acordo “pai” que, durante a fase de implementação do processo, pode ser

mapeado para um conjunto de SLAs. Enquanto que um BLA é relacionado a um conjunto

de atividades do modelo de processo de negócio, os SLAs correspondentes estão associados

aos serviços web implementados para automatizar essas atividades (BARROS et al., 2014).

Esse mapeamento hierárquico pode ser visualizado na figura 3. Cada BLA é mapeado a

um conjunto de SLAs de modo que se todos os SLAs forem cumpridos o objetivo do BLA

pode ser cumprido de forma induzida (GOEL; KUMAR; SHYAMASUNDAR, 2011).

Figura 3 – Mapeamento de BLA em SLAs

Fonte: Salles (2014)

Salles (2014) propôs um template de BLA, ilustrada no quadro 2, contendo os

atributos e descrições que compõem o BLA.

E por fim, o BLA deve ser uma representação de alto ńıvel, ou seja, acordo que

reflita os requisitos não funcionais de processo de negócio. E, por intermédio do BLA, os

SLA devem ser extráıdos, dessa forma, auxiliando que os objetivos da organização sejam o

principal direcionador do alinhamento estratégico.

2.3 Monitoramento de processos

A importância do monitoramento dos processos de negócio para apoiar informações

rápidas e uma melhor compreensão das atividades dentro de uma organização é um fato

conhecido e estabelecido (KOETTER; KOCHANOWSKI, 2012). Os painéis de monito-

ramento trazem uma forma apropriada de visualizar as informações coletadas (KINTZ;

KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017). O monitoramento em tempo real de requisitos

não funcionais de processos de negócio representa uma importante vantagem competitiva

(LUBINSKI; MADERA, 2008).
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Quadro 2 – Estrutura do BLA

Atributo Descrição Qtd.

Atributo Informações
Gerais

Conjunto de atributos que identificam o BLA e definem seu
peŕıodo de vigência e partes envolvidas no acordo firmado

1

Nome Nome definido para o artefato BLA durante a modelagem em
BPMN

1

Data de ińıcio Data de ińıcio do peŕıodo de vigência do BLA 1
Data de término Data de encerramento do peŕıodo de vigência do BLA 1
Contexto corporativo Descrição do cenário organizacional e/ou econômico e propósito

pelo qual se firmou o BLA
1

Organização proprietária Nome da organização cliente do BLA, responsável pelo moni-
toramento dos futuros SLAs a serem derivados a partir dele

1

Departamento pro-
prietário

Nome do departamento (obrigatoriamente pertencente à “Or-
ganização proprietária”) responsável pelo pagamento de boni-
ficações e pelo recebimento de multas

1

Organização fornecedora Nome da organização responsável pelo cumprimento da meta
do BLA

1

Departamento fornece-
dor

Nome do departamento (obrigatoriamente pertencente à ”Or-
ganização fornecedora”) responsável pelo recebimento de boni-
ficações e pelo pagamento de multas

1

Meta Meta do BLA, considerando qual o KPI envolvido, seu valor
alvo e regra de medição do desempenho

1

KPI Descrição do KPI, que pode representar tanto uma propriedade
não funcional espećıfica quanto um requisito organizacional de
mais alto ńıvel

1

Operador de comparação Operador que define a desigualdade entre o “KPI” e seu “Valor
alvo”

1

Valor alvo Valor da “Meta” que se deseja alcançar, como desejável 1
Unidade Descrição da unidade de medida do “Valor alvo” 1
Verificação no término do
BLA

Booleano que indica: “Verdadeiro” – a verificação da “Meta”
deve ocorrer somente na “Data de término” do BLA; “Falso” – a
verificação da “Meta” deve ocorrer a cada execução do processo.

1

Multa Aplicação de indenização para o ”Departamento pro-
prietário”caso a ”Meta”não seja cumprida

1..*

Moeda Unidade monetária referente ao “Valor da compensação” 1
Valor da compensação Valor da “Multa” a ser paga se necessário 1
Operador de comparação Operador de desigualdade para o “Valor limiar” da “Multa” 1
Valor limiar Valor, na mesma “Unidade” do “Valor alvo” da “Meta”, a par-

tir do qual a “Multa” é disparada (considerando o intervalo
determinado pelo presente “Operador de comparação”)

1

Critérios de exceção Descrição de posśıveis condições excepcionais que anulem a ne-
cessidade de pagamento da “Multa”

0..1

Bonificação Aplicação de bonificação opcional para o “Departamento for-
necedor”caso a ”Meta”seja superada

0..*

Moeda Unidade monetária referente ao “Valor da compensação” 1
Valor da compensação Valor da “Bonificação” a ser paga se necessário 1
Operador de comparação Operador de desigualdade para o “Valor limiar” da “Boni-

ficação”
1

Valor limiar Valor, na mesma “Unidade” do “Valor alvo” da “Meta”, a par-
tir do qual a “Multa” é disparada (considerando o intervalo
determinado pelo presente “Operador de comparação”)

1

Legenda: Qtd. = Quantidade

Fonte: Salles (2014)
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Devido a essa necessidade, o termo Monitoramento de Atividades de Negócio

(BAM9) foi criado pelo grupo Gartner, em 2002. BAM refere–se ao acesso em tempo

real a indicadores cŕıticos de desempenho de negócio para melhorar a viabilidade de

operações comerciais. Diferentemente do monitoramento tradicional, BAM visa monitorar

as integrações entre as aplicações de uma organização (LUBINSKI; MADERA, 2008).

BAM aceita eventos de múltiplas fontes, avalia condições, atualiza métricas, fornece uma

sáıda na forma de um painel e emite eventos complexos ou alertas – tudo em tempo real

(LUBINSKI; MADERA, 2008).

A supervisão cont́ınua dos objetivos de negócio e a medição do desempenho dos

processos é um importante aspecto do ciclo de vida de BPM. Isso é geralmente apoiado

por BAM, que permite monitoramento cont́ınuo, em tempo real, com base em uma

infraestrutura baseada em eventos (KOETTER; KOCHANOWSKI, 2012).

Grande parte das aplicações BAM trabalham em conformidade com SOA, que repre-

senta um modelo de arquitetura que visa aprimorar a agilidade e a relação custo/benef́ıcio

de uma organização, reduzindo a carga global de TI em uma organização. SOA apoia a

orientação a serviço na realização dos objetivos estratégicos associados da organização

(ERL, 2005).

Nesse contexto, o monitoramento dos processos de negócio por meio dos BLAs

compostos por SLAs, objeto principal desse projeto de mestrado, torna–se cada vez

mais importante e necessário para as organizações. A apresentação dos indicadores dos

requisitos não funcionais dos processos de negócio, em execução e, em tempo real, são

fundamentais para as áreas de negócios monitorarem seus respectivos processos. Os

painéis de monitoramento podem apresentar indicadores em diversos ńıveis de visualização,

conforme pode ser observado na figura 4.

Na figura 4, os processos de negócio são processados juntamente com seus respectivos

BLA(s) e SLA(s). Os resultados dos processamentos servem de insumos para abastecer

diversas visões de monitoramento. Especificamente neste exemplo, são exibidas quatro

possibilidades de visões: Process Monitor, SLA Monitor, BLA Monitor e BLA/SLA

Monitor.

Process Monitor tem por finalidade exibir os indicadores dos processos de negócio

relacionados à seus respectivos BLAs. Como é posśıvel observar, na execução do Processo

1 a maioria dos BLAs executaram com sucesso, embora ocorreram algumas falhas e alertas.

9 Do inglês: Business Activity Monitoring
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Figura 4 – Visão geral de monitoramento aplicado no projeto de pesquisa

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

Já no Processo 2, ocorreram diversas falhas, superando os indicadores de sucesso e alerta.

Todavia nas execuções do Processo 3 e Processo 4 os indicadores de sucesso e alertas

foram maiores do que as falhas.

SLA Monitor tem por finalidade exibir os indicadores dos SLAs em execução

separadamente. Nesse exemplo de visão, é posśıvel observar que a maioria dos SLAs

executaram com sucesso.

Nessa mesma diretriz, BLA Monitor tem por finalidade exibir os indicadores

dos BLAs em execução separadamente. Nesse exemplo de visão, é posśıvel observar que a

maioria dos BLAs executaram com sucesso.

BLA/SLA Monitor expõe os indicadores do relacionamento entre os BLAs com

seus respectivos SLAs. Para o BLA 1 a maioria dos seus SLAs foram executados com

sucesso, com algumas falhas e alertas. Já no BLA 2, ocorreram diversas falhas, superando

os indicadores de sucesso e alerta. E por fim no BLA 3 a maioria dos seus SLAs foram

executados com sucesso, porém ocorreram muitos alertas e alguns erros.
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2.4 Framework StrAli–BPM

O alinhamento estratégico é uma adequação dinâmica da estrutura e das tarefas da

área de TI para que ela tenha sempre a maior sintonia posśıvel com as áreas de negócio,

que são suas clientes dentro da organização (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1999). No

contexto de BPM, a definição e o monitoramento de requisitos não funcionais de processos

de negócio são essenciais para a obtenção e a manutenção do alinhamento estratégico entre

o negócio e TI. Apenas o tratamento de requisitos não funcionais dos processos, ou seja, as

atividades a serem executadas e restrições funcionais de execução, não garante que a área

de TI automatize um processo da forma realmente esperada pela área de negócio ‘dona’

de tal processo.

StrAli–BPM (Strategic Alignment with BPM ) é um framewok proposto (SALLES

et al., 2013; BARROS et al., 2014; SALLES et al., 2018) com o objetivo de contribuir

para o alcance do alinhamento estratégico nas organizações que lidam com processos de

negócio. Mais especificamente, StrAli–BPM busca tratar de forma integrada, em todas as

etapas do ciclo de vida de BPM, tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não

funcionais de processos de negócio.

StrAli–BPM (SALLES et al., 2013; BARROS et al., 2014; SALLES et al., 2018) é

composto por três componentes, conforme apresentado na figura 5. Os três componentes

atuais são: (1) KPI2BLA: apoia o mapeamento de metas estratégicas organizacionais,

representadas por Indicadores Chave de Desempenho (KPI10), para requisitos não fun-

cionais de processos de negócio, representados por BLAs; (2) BLA@BPMN: apoia a

definição de requisitos não funcionais de processos de negócio modelados via Business

Process Model and Notation (BPMN), estendida para este fim; e (3) BLA2SLA: apoia a

criação de um conjunto de SLAs associados a serviços web, a partir de um BLA associado

a um conjunto de atividades que os serviços web devem automatizar.

Assim, as áreas de negócio e TI compartilham uma notação comum – BPMN

com BLA –, facilitando o diálogo e o alinhamento entre os objetivos organizacionais

e as obrigações da TI. O componente BLA@BPMN, especificamente, estabelece um

mapeamento lógico, em que BLAs, representados como uma extensão dos modelos BPMN,

podem ser mapeados para os padrões de SLA existentes (por exemplo, WS–Agreement ou

10 Do inglês: Key Performance Indicator
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Figura 5 – Abordagem StrAli–BPM

Fonte: Salles (2014)

WS–Policy), que por sua vez estão associados com serviços web que compõem o processo

executável, fechando assim o ciclo de vida de BPM.

2.5 Considerações finais

Neste caṕıtulo, foi apresentado os conceitos gerais relacionados a esse projeto de

pesquisa. Iniciou apresentando os aspectos gerais de BPM, dando enfoque à modelagem

e implementação de processo de negócio. Na sequência, apresentou os requisitos não

funcionais usados neste projeto de mestrado, sendo eles KPI, SLA/QoS e BLA. Nesse

aspecto, o monitoramento, conceito principal da abordagem, é apresentado para fomentar



28

o conhecimento referente ao tema de pesquisa. Sendo assim, é finalizado com a abordagem

StrAli–BPM, no qual este projeto de mestrado faz extensão.
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3 Trabalhos relacionados

Visando obter o estado da arte em monitoramento de requisitos não funcionais

de processos de negócio, uma revisão sistemática da literatura foi realizada. Revisão

sistemática da literatura refere–se a um método de pesquisa desenvolvido para reunir e

avaliar as evidências dispońıveis referentes a um tópico espećıfico (BIOLCHINI et al.,

2005). Este caṕıtulo tem por objetivo descrever o protocolo seguido para a condução da

revisão cujos resultados são apresentados e discutidos posteriormente.

3.1 Protocolo de pesquisa

Esta seção apresenta o protocolo de pesquisa da revisão realizada.

Questões de pesquisa: a revisão conduzida foi guiada pelas seguintes três questões

de pesquisa:

1. Quais linguagens de modelagem e de implementação de processo de negócio têm sido

usadas em abordagens de monitoramento de requisitos não funcionais de processo

de negócio?

2. Quais técnicas e abordagens têm sido usadas para monitorar requisitos não funcionais

de processo de negócio?

3. Quais são as caracteŕısticas de monitoramento de requisitos não funcionais de processo

de negócio?

String de busca: a seleção dos artigos foi efetuada via busca restritiva por

palavras chave e seus sinônimos, de forma combinada para garantir a localização dos

artigos relacionados ao objetivo desta revisão e que o estado atual da arte seja observado.

A seguinte string de busca foi usada: (monitor) AND (“process control” OR “business

process” OR “process model” OR “quality of process” OR workflow OR BPM) AND (“non

functional” OR “non–functional” OR “nonfunctional” OR “quality of process” OR “key

performance indicator” or KPI OR “process performance” OR PPI).

Base de dados: duas das principais bases de dados cient́ıficas foram usadas: Scopus

e Web of Science. A string de busca foi aplicada em t́ıtulo, resumo e palavras–chave, tendo

resultado em 276 artigos da Scopus e 105 da Web of Science.
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Critérios de inclusão: para inclusão de um artigo, pelo menos dois dos seguintes

critérios relacionados a seu conteúdo devem estar satisfeitos:

1. O artigo apresenta qual linguagem de modelagem ou qual linguagem de imple-

mentação de processo de negócio está sendo usada.

2. O artigo apresenta qual técnica ou abordagem é usada para o monitoramento de

requisitos não funcionais.

3. O artigo apresenta alguma das seguintes caracteŕısticas de monitoramento: fonte

de dados para monitoramento, técnicas de tratamento dos dados, predição de

violação do processo, técnica de monitoramento em tempo de execução, framework

ou ferramentas, e ńıvel do monitoramento.

Critérios de exclusão: para exclusão de um artigo, basta que um dos seguintes

critérios esteja satisfeito:

1. O artigo é duplicado.

2. O artigo não é escrito em inglês.

3. O artigo foi publicado antes de 2007.

4. O artigo não possui rigor cient́ıfico, por exemplo, não foi revisado por pares.

5. O artigo é um estudo secundário.

6. O artigo não é da área de computação, sistemas de informação ou gestão.

Esse procedimento resultou na seleção de 14 estudos primários. Com base nos dados

extráıdos desses artigos, as três questões de pesquisa puderam ser respondidas, conforme

dados apresentados nas próximas seções.

3.2 Visão geral dos trabalhos relacionados

A lista dos estudos primários relacionados é apresentada no quadro 3. A seguir,

cada um dos 14 estudos é analisado.

Kintz, Kochanowski e Koetter (2017) propuseram painéis de controle para monito-

ramentos espećıficos, exibindo adequadamente informações necessárias por usuários de

uma organização. Em grandes organizações, os painéis devem ser espećıficos para cada

função, pois nem todos os usuários estão preocupados com os mesmos dados. O principal

objetivo dessa abordagem é monitorar e visualizar Indicadores Chave de Desempenho
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Quadro 3 – Lista dos estudos primários selecionados

T́ıtulo Ano Ref. Tipo

Creating User–specific Business Process Monito-
ring Dashboards with a Model–driven Approach

2017 (KINTZ; KOCHA-
NOWSKI; KOETTER,
2017)

C

Real–time business activity monitoring and analy-
sis of process performance on big–data domains

2016 (VERA-BAQUERO;
COLOMO-PALACIOS;
MOLLOY, 2016)

C

KPI evaluation of the business process execution
through event monitoring activity

2015 (CALABRO; LO-
NETTI; MARCHETTI,
2015a)

C

A Framework Towards Model Driven Business
Process Compliance and Monitoring

2013 (KOTAMARTHI et al.,
2015)

C

Monitoring of business process execution based
on performance indicators

2015 (CALABRO; LO-
NETTI; MARCHETTI,
2015b)

C

Towards a methodology for goal–oriented enter-
prise management

2013 (CARDOSO, 2013) C

Combining Semantic Lifting and Ad–hoc Contex-
tual Analysis in a Data Loss Scenario

2013 (AZZINI; DAMIANI;
ZAVATARELLI, 2013)

C

Business Process Monitoring with S–BPM 2012 (SCHMIDT; FLEISCH-
MANN, 2013)

C

Towards improving enterprise performance with
Service Level Agreements

2012 (ASOSHEH; HAJINA-
ZARI, 2012)

C

Extending BPMN for business activity monitoring 2012 (FRIEDENSTAB et al.,
2012)

C

Monitoring and analyzing influential factors of
business process performance

2009 (WETZSTEIN et al.,
2009)

C

Service–level enforcement in web–services–based
systems

2009 (STANTCHEV; SCH-
ROPFER, 2009)

P

Definition of metric dependencies for monitoring
the impact of quality of services on quality of
processes

2007 (MAYERL et al., 2007) C

An integrated approach to process–driven business
performance monitoring and analysis for real–time
enterprises

2007 (PARK et al., 2007) P

Legenda: C – Conferência; P – Periódico

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

(KPI11) usando painéis. Dessa forma, essa abordagem estabelece e permite a análise de

processo de negócio e fornece informações rápidas em situações cŕıticas.

Vera-Baquero, Colomo-Palacios e Molloy (2016) apresentaram uma arquitetura

baseada em nuvem para alavancar a tecnologia de big data e apoiar análises de desempenho

em qualquer domı́nio de negócio, em tempo hábil e independentemente das preocupações

subjacentes dos sistemas de operação. Foram usadas integrações de Sistemas de Informação

11 Do inglês: Key Performance Indicator
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Conscientes de Processos (PAIS12) com sistemas de Inteligência de Negócio (BI13) para

fomentar tomadas de decisão.

Calabro, Lonetti e Marchetti (2015a) propuseram uma abordagem de coleta de

dados durante a execução de processos de negócio para derivar KPIs que permitem o

rastreamento cont́ınuo do comportamento do processo e a medida de metas espećıficas

do processo. Os autores propuseram um framework integrado que permite a modelagem,

a execução e a análise de processos de negócio com base em um monitoramento flex́ıvel

e adaptável. Sua principal vantagem é ser independente de qualquer notação e modelo

de execução de modelagem de processo de negócio e permitir a definição e avaliação de

medidas de KPI espećıficas por usuário.

Kotamarthi et al. (2015) propuseram um framework para modelagem e monito-

ramento da execução de processos de negócio. Requisitos funcionais e não funcionais

podem ser tratados, possibilitando validação e correção em tempo de execução. Essa

abordagem sugere a separação dos conceitos de lógica e de regras de negócio. O framework

implementado permite: modelagem e monitoramento de requisitos não funcionais de um

processo de negócio; validação da conformidade dos processos durante as fases de concepção

e execução; adaptação dinâmica as regras de negócio; e separação de regras e lógica de

negócio.

Calabro, Lonetti e Marchetti (2015b) implementaram um protótipo de ferramenta

que realiza a análise e o monitoramento de métricas de QoS. Esse monitoramento possibilita

uma visão geral dos principais fatores que, de alguma forma, possam influenciar no

desempenho do processo. Os autores apresentam o protótipo de framework Glimpse,

e apresentou um quadro de comparação do componente desenvolvido com as soluções

dispońıveis naquele momento.

Cardoso (2013) discutiu os potenciais benef́ıcios de incorporar uma perspectiva

com foco nas fases de design e avaliação de BPM. Para a fase de design, ele sugeriu a

integração de serviços de negócio, metas e modelagem de KPI aos processos de negócio

previamente modelados, descrevendo também como os métodos existentes de modelagem

de metas e KPI podem ser usados para realizar essa representação.

Azzini, Damiani e Zavatarelli (2013) trataram da importância de técnicas de

mineração de dados nesse contexto. Eles afirmam que logs da execução de processos podem

12 Do inglês: Process–Aware Information Systems
13 Do inglês: Business Inteligence
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contribuir para um melhor entendimento dos padrões comportamentais de processos. Assim,

via Inteligência de Processos de Negócio (BPI14), o estudo sugeriu o uso de técnicas de

medição e análise, a concepção e o monitoramento em BPM. Os autores descreveram como

técnicas de mineração em logs de eventos podem ser combinadas com procedimentos de

análise semântica, visando descobrir processos mais precisos.

Schmidt e Fleischmann (2013) apresentaram a implementação de um protótipo

de framework de BAM para realizar o monitoramento de processos especificados em

Web Services Business Process Execution Language (WS–BPEL). O framework permite

o monitoramento de processos em tempo real assim como prevê violações durante o

monitoramento.

Asosheh e Hajinazari (2012) basearam–se em ontologia para monitorar SLAs, usando

regras pré–definidas durante a concepção do processo. As regras são baseadas em métricas

de indicadores chave – KPI e Key Quality Indicator (KQI). O objetivo é possibilitar

o monitoramento de processos com base em SLAs para assegurar o cumprimento dos

requisitos de negócio. A abordagem proposta pode apoiar a automação do processo de

representação, de monitoramento e de ações em caso de violações do SLA.

Friedenstab et al. (2012) apresentam uma linguagem de modelagem conceitual

que estende BPMN, a qual é bem aceita por seus conceitos relevantes para BAM. A

abordagem apresentada é composta por: um meta-modelo que descreve formalmente os

aspectos conceituais da extensão BPMN desenvolvida (sintaxe abstrata); śımbolos gráficos

como um exemplo de representação dessa sintaxe abstrata (sintaxe concreta); e um cenário

de demonstração que ilustra a aplicação da linguagem em um cenário fict́ıcio.

Wetzstein et al. (2009) apresentaram um framework de BAM para monitorar

processos de negócio modelados em BPMN e implementados em WS–BPEL. Um protótipo

de ferramenta foi apresentado que possibilita o monitoramento de processos em tempo

real e a predição de posśıveis violações de restrições no processo. Esse framework usa

técnicas de aprendizado de máquina para construir estruturas de árvores que representam

as dependências de um KPI em processos e métricas de QoS. Essas árvores de dependência

permitem que os analistas de negócio analisem como os KPIs do processo dependem de

métricas de processo de ńıvel mais baixo (ou seja, em ńıvel de serviço) e de caracteŕısticas

de QoS da infraestrutura de TI para o monitoramento de processos.

14 Do inglês: Business Process Intelligence
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Stantchev e Schropfer (2009) propuseram uma abordagem para garantir os ńıveis de

serviço, composta pelas seguintes etapas: formalização de requisitos não funcionais usando

SLO; formalização de propriedades de serviço web em uma declaração de capacidade de

ńıvel de serviço; e ações adaptativas com base na replicação translúcida de serviços. A

avaliação foi baseada em um modelo de processo de referência em BPMN e posterior

mapeamento para o ńıvel de infraestrutura. Esse mapeamento incluiu: a definição, a

implementação e a implantação de serviços web que se referem aos requisitos funcionais; a

orquestração e a coordenação desses serviços usando WS–BPEL; e o monitoramento e a

garantia em tempo de execução dos requisitos não funcionais dentro de uma estrutura de

BPM.

Mayerl et al. (2007) descreveram um conjunto de métricas que podem ser usadas

para acompanhar as atividades realizadas em um processo. O estudo expõe um framework

para a especificação e o acompanhamento de SLAs.

Park et al. (2007) apresentaram um processo de implementação de uma arquitetura

para desenvolver, monitorar, medir e otimizar processos de negócio. Os autores descrevem

a implementação de um protótipo chamado xPIA (eXecutable Process Innovation Accele-

rator), que pode facilitar efetivamente a melhoria cont́ınua do processo via recursos de

monitoramento de reforço para os dados de negócio que possam afetar significativamente

o desempenho do processo.

3.3 Comparação dos trabalhos relacionados

Esta seção apresenta uma análise dos resultados em função das três questões de

pesquisa, buscando respondê–las, como principal resultado para o projeto de pesquisa.

Para isso, ela está divida em três subseções espećıficas.

3.3.1 Q1 – Modelagem e implementação

Diversas organizações usam BPMN para modelagem de processos. Dentro de muitos

contextos industriais e domı́nios de aplicação, BPMN aumentou sua importância devido,

principalmente: à facilidade de modelagem, ao uso de definições concisas e, mais recente-

mente, a possibilidade de execução do processo a partir do próprio modelo especificado em
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BPMN. Dos 14 estudos primários, 11 deles(ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012; CALABRO;

LONETTI; MARCHETTI, 2015a; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b; FRIE-

DENSTAB et al., 2012; KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017; KOTAMARTHI

et al., 2015; SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013; CARDOSO, 2013; STANTCHEV; SCH-

ROPFER, 2009; WETZSTEIN et al., 2009). Outra linguagem para modelagem encontrada

foi RDF – Resource Description Framework, que permite independência e interopera-

bilidade extremamente flex́ıvel entre aplicativos (AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI,

2013). Três dos estudos não apresentaram a linguagem de modelagem (MAYERL et al.,

2007; PARK et al., 2007; VERA-BAQUERO; COLOMO-PALACIOS; MOLLOY, 2016),

conforme observado no quadro 4.

Quadro 4 – Modelagem e implementação de processos

Ref. Modelagem de
processo

Implementação de
processo

(KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017) BPMN N/I

(VERA-BAQUERO; COLOMO-PALACIOS;
MOLLOY, 2016)

N/I PAIS

(CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a) BPMN BPMN Executável

(KOTAMARTHI et al., 2015) BPMN WS–BPEL

(CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b) BPMN BPMN Executável

(CARDOSO, 2013) BPMN WS–BPEL

(AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013) RDF BPI

(SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013) BPMN S–BPM

(ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012) BPMN N/I

(FRIEDENSTAB et al., 2012) BPMN BPMN Executável

(WETZSTEIN et al., 2009) BPMN WS–BPEL

(STANTCHEV; SCHROPFER, 2009) BPMN WS–BPEL

(MAYERL et al., 2007) N/I WS–BPEL

(PARK et al., 2007) N/I xPIA

Legenda: N/I = Não Informado

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

Os processos que são previamente modelados precisam ser implementados. A imple-

mentação técnica dos processos de negócio geralmente é realizada traduzindo atividades

do ńıvel de processo para o ńıvel de fluxo de trabalho. Um processo de negócio é de-

senvolvido, na maioria dos casos, usando o WS–BPEL e é implantado em um BPEL

engine. O mesmo, gerencia a execução de processos de negócio: coordena a execução de

atividades, fornece entrada para uma atividade, vinculação e execução de um serviço web

associado à atividade, roteando a solicitação para atividade apropriada dependendo da

sáıda obtida. O processo BPEL invoca a operação do serviço baseado em SOAP – (Simple
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Object Access Protocol) com serviços web descrito por WSDL –(Web Services Description

Language) (KOTAMARTHI et al., 2015). É posśıvel observar no quadro 4, a linguagem de

implementação WS–BPEL é a com mais abordagem nas pesquisas (KOTAMARTHI et

al., 2015; MAYERL et al., 2007; CARDOSO, 2013; STANTCHEV; SCHROPFER, 2009;

WETZSTEIN et al., 2009).

Alguns estudos propuseram outras abordagens para implementação do processo.

Para as organizações que fazem o uso da linguagem de modelagem BPMN, é posśıvel delegar

ao próprio modelo, a função de execução de processo de negócio por meio da ferramenta

(CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI,

2015b; FRIEDENSTAB et al., 2012). Outras abordagens para execução do processo foram:

PAIS para fomentar tomadas de decisão (VERA-BAQUERO; COLOMO-PALACIOS;

MOLLOY, 2016); S–BPM para execução e monitoramento (SCHMIDT; FLEISCHMANN,

2013); BPI com o uso de técnicas de medição e análise, a concepção e o monitoramento

em BPM (AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013); e xPIA facilitar efetivamente a

melhoria cont́ınua do processo via recursos de monitoramento (PARK et al., 2007). Dois

dos estudos não apresentaram linguagem de implementação de processo (ASOSHEH;

HAJINAZARI, 2012; KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017).

3.3.2 Q2 – Requisitos não funcionais

Nos estudos primários selecionados, foram encontrados três diferentes ńıveis para

representar os requisitos não funcionais, sendo eles: ńıvel estratégico, ńıvel de processo de

negócio e ńıvel de serviço, conforme mostrado no quadro 5.

Em relação ao ńıvel estratégico, praticamente todos os trabalhos usam KPI para

representar requisitos não funcionais (CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a;

CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b; FRIEDENSTAB et al., 2012; KINTZ;

KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017; KOTAMARTHI et al., 2015; CARDOSO, 2013; SCH-

MIDT; FLEISCHMANN, 2013; STANTCHEV; SCHROPFER, 2009; VERA-BAQUERO;

COLOMO-PALACIOS; MOLLOY, 2016; WETZSTEIN et al., 2009). Novas estratégias

corporativas dependem cada vez mais de KPIs, ou seja, valores adequadamente definidos,

úteis para avaliar o desempenho do processo. Ao usar métricas espećıficas, os dados

coletados durante a execução de processo de negócio são analisados e elaborados para
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Quadro 5 – Representação de requisitos não funcionais

Ref. Nı́vel
estratégico

Nı́vel de
processo

Nı́vel de
serviço

(KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017) KPI N/I N/I

(VERA-BAQUERO; COLOMO-PALACIOS;
MOLLOY, 2016)

KPI N/I N/I

(CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a) KPI N/I N/I

(KOTAMARTHI et al., 2015) KPI KPI N/I

(CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b) KPI N/I N/I

(CARDOSO, 2013) KPI N/I N/I

(AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013) KPI N/I SLA

(SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013) PPI N/I N/I

(ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012) N/I KPI, KQIs SLA

(FRIEDENSTAB et al., 2012) KPI N/I N/I

(WETZSTEIN et al., 2009) KPI KPI QoS

(STANTCHEV; SCHROPFER, 2009) KPI N/I SLA

(MAYERL et al., 2007) QoS e QoP N/I SLA

(PARK et al., 2007) N/I N/I SLA

Legenda: N/I = Não Informado

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

calcular os valores de interesse do KPI e acompanhar continuamente o comportamento do

processo.

Apenas dois estudos apresentaram diferentes formas de representar requisitos não

funcionais em ńıvel estratégico. Schmidt e Fleischmann (SCHMIDT; FLEISCHMANN,

2013) apresentam PPI (Process Performance Indicators), uma variação de KPI espećıfica

para BPM. E Mayerl et al. (MAYERL et al., 2007) usam QoS e QoP (Quality of Process),

uma variação de QoS espećıfica para BPM. Por fim, dois trabalhos não possuem qual-

quer menção a alguma forma espećıfica de especificar requisitos não funcionais em ńıvel

estratégico (ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012; PARK et al., 2007).

Em relação ao ńıvel de processo propriamente dito, que era a principal expectativa

desta revisão sistemática, a grande maioria dos trabalhos não faz qualquer menção a

alguma forma de especificar requisitos não funcionais (AZZINI; DAMIANI; ZAVATA-

RELLI, 2013; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a; CALABRO; LONETTI;

MARCHETTI, 2015b; FRIEDENSTAB et al., 2012; KINTZ; KOCHANOWSKI; KOET-

TER, 2017; MAYERL et al., 2007; PARK et al., 2007; SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013;

CARDOSO, 2013; STANTCHEV; SCHROPFER, 2009; VERA-BAQUERO; COLOMO-

PALACIOS; MOLLOY, 2016), mostrando uma grande lacuna. Apenas três trabalhos

apresentam alguma proposta espećıfica de modelagem de requisitos não funcionais para
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o ńıvel de processo e, ainda assim, relacionados ao uso de KPIs, que costumam ser mais

bem aplicados ao ńıvel estratégico (ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012; KOTAMARTHI et

al., 2015; WETZSTEIN et al., 2009). Especificamente para um dos trabalhos (ASOSHEH;

HAJINAZARI, 2012), além do uso de KPI, há também o uso de KQI, outro tipo de

indicador similar a KPI.

Por fim, em relação ao ńıvel de serviço, a maioria dos trabalhos também não faz

menção a qualquer forma de especificar requisitos não funcionais (CALABRO; LONETTI;

MARCHETTI, 2015a; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b; FRIEDENSTAB

et al., 2012; KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017; KOTAMARTHI et al., 2015;

SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013; CARDOSO, 2013; VERA-BAQUERO; COLOMO-

PALACIOS; MOLLOY, 2016). Isso poderia ser esperado, uma vez que o foco desta

revisão era encontrar abordagens que tratassem do monitoramento de processo de negócio,

podendo também envolver o monitoramento dos serviços que implementam o processo.

Porém, é de conhecimento amplo que há inúmeros trabalhos publicados na literatura

que tratam exclusivamente de monitoramento de serviços web sem mencionar qualquer

aspecto do monitoramento de processos. Para os trabalhos que citam algum mecanismo de

especificação de requisitos não funcionais em ńıvel de serviço, cinco deles mencionam SLA

(ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012; AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013; MAYERL

et al., 2007; PARK et al., 2007; STANTCHEV; SCHROPFER, 2009) e um deles mencionam

QoS (WETZSTEIN et al., 2009), embora esses dois termos geralmente signifiquem a mesma

coisa.

Apenas um trabalho (WETZSTEIN et al., 2009) apresenta tratamento de requisitos

não funcionais nos três ńıveis – estratégico, de processo e de serviço. Apesar, disso, tanto

para o ńıvel estratégico quanto para o ńıvel de processo o mesmo elemento seja usado,

ou seja, KPI. Ou seja, não existe um tratamento espećıfico para o ńıvel de processo.

Destaca–se que se refere a um trabalho publicado ainda em 2009.

3.3.3 Q3 – Caracteŕısticas de monitoramento

Em conformidade com as linguagens de modelagem, linguagens de implementação de

processo e técnicas ou abordagens apresentadas, as caracteŕısticas de monitoramento de re-

quisitos não funcionais expõem como estes modelos de processos são monitorados. O quadro
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6 apresenta cinco caracteŕısticas de monitoramento: fonte de dados para monitoramento,

técnicas de tratamento dos dados, realiza predição da violação do processo, técnica de

monitoramento em tempo de execução, framework ou ferramentas, ńıvel do Monitoramento.

Essas caracteŕısticas fomentam o entendimento do monitoramento evidenciado.

A maioria dos estudos apresentaram log de evento como caracteŕıstica de fonte

de dados para monitorar requisitos não funcionais. Depois de configurar os pontos de

monitoramento, as informações espećıficas sobre quais eventos devem ser registrados em

tempo de execução devem ser definidas, configurando o log de eventos dos sistemas (AZZINI;

DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013; CARDOSO, 2013; VERA-BAQUERO; COLOMO-

PALACIOS; MOLLOY, 2016). Estes logs de eventos são capturados durante a execução

do processo. Os eventos gerados pela execução do processo podem ser analisados para

revelar áreas para melhoria potencial, possibilitando a obtenção de informações sobre

aspectos qualitativos e quantitativos dos processos de negócio, além de fornecer causas

raiz de medidas indesejadas (FRIEDENSTAB et al., 2012; CARDOSO, 2013).

Neste contexto, as técnicas para tratamento dos dados (no caso o log gerado pelos

eventos) apresentadas pelos estudos são: CEP – Complex Event Processing e Mineração

de Processo (Process Mining). CEP é uma estrutura que demonstra grande utilidade em

termos de correlação de eventos e latência (VERA-BAQUERO; COLOMO-PALACIOS;

MOLLOY, 2016; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a; KOTAMARTHI et al.,

2015). Já mineração de processos é uma técnica de gestão do processo que extrai o

conhecimento a partir dos logs de eventos registrados por um sistema de informação. Ela é

frequentemente usada para o processo de descoberta quando não existe, a priori, qualquer

modelo. Também, para análise de conformidade, quando existe um modelo à ser obtido por

meio dos logs de eventos, para assim, descobrir as discrepâncias entre os logs e o modelo

(AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013; SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013).
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A realização da predição é com base na análise dos dados resultantes do processo

em tempo de execução. Neste cenário, baseado em recursos de descoberta e análise de

dados históricos, decorrentes de modelos e a aplicação de tais modelos para os processos

em execução, evita a possibilidade de exceções, comportamentos indesejáveis e não confor-

midade (AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013). Nesse contexto, os artigos que fazem

predição dos modelos em tempo de execução usam a técnica para tratamento dos dados de

mineração de processos (AZZINI; DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013; SCHMIDT; FLEIS-

CHMANN, 2013; CARDOSO, 2013). Alinhado a esta abordagem, é importante que as áreas

estratégicas recebam os indicadores do processo em tempo de execução (VERA-BAQUERO;

COLOMO-PALACIOS; MOLLOY, 2016; CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015a;

CALABRO; LONETTI; MARCHETTI, 2015b; KOTAMARTHI et al., 2015; AZZINI;

DAMIANI; ZAVATARELLI, 2013). A maioria dos estudos primários obtidos nesta re-

visão fazem o monitoramento de processo em tempo de execução (FRIEDENSTAB et

al., 2012; MAYERL et al., 2007; PARK et al., 2007; SCHMIDT; FLEISCHMANN, 2013;

STANTCHEV; SCHROPFER, 2009; WETZSTEIN et al., 2009).

Com a finalidade de proporcionar uma boa implementação das abordagens propostas,

diferentes ferramentas e frameworks foram usados nos estudos relacionados. Podemos

destacar o BAM, que permite o monitoramento cont́ınuo, em tempo real, de processos

com base em uma infraestrutura de eventos (FRIEDENSTAB et al., 2012; SCHMIDT;

FLEISCHMANN, 2013; CARDOSO, 2013; WETZSTEIN et al., 2009). Na execução do

processo, o WS–BPEL torna–se uma ferramenta com uma boa estrutura para fomentar

na implementação. Alinhado neste contexto, é usado BPEL4WS como ferramenta para

implementação e execução dos processos (ASOSHEH; HAJINAZARI, 2012; MAYERL

et al., 2007). Todos os estudos primários selecionados aplicaram o monitoramento dos

requisitos não funcionais de processo de negócio em ńıvel de negócio. Estes estudos destacam

a importância do monitoramento em ńıvel de negócio.

3.4 Considerações finais

Tendo em vista os aspectos observados, o principal objetivo deste caṕıtulo foi

estender o conhecimento na área de monitoramento de requisitos não funcionais de

processo de negócio, via revisão sistemática, para obter o estado atual da arte neste
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segmento. Por meio das palavras chave e seus sinônimos, foi pesquisado na base de dados

Scopus e Web of Science, artigos relevantes sobre este tema. Para garantir uma busca mais

ı́ntegra, os principais aspectos da estrutura da revisão sistemática foram considerados.

Foi posśıvel observar que a linguagem de modelagem mais usada pelos estudos

primários foi BPMN e para implementação WS–BPEL. Para representar requisitos não

funcionais em ńıvel estratégico KPI foi a mais abordada nos artigos. Foi posśıvel observar

também que alguns estudos usam KPI para representar requisitos não funcionais em ńıvel

de processo. Os estudos comprovaram que os SLAs, como já é conhecido nas organizações,

é o mais usado para representar requisitos não funcionais em ńıvel de serviço. Para as

caracteŕısticas de monitoramento de requisitos não funcionais, os artigos mostraram que

log de evento como fonte de dados, em conformidade com CEP e mineração de processos

para tratar destes dados em tempo de execução, foi a abordagem mais usada nas pesquisas.
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4 O componente StrAli–BAM

No contexto maior do framework StrAli–BPM, cf. figura 6, o componente StrAli–

BAM foi projetado para auxiliar o alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e TI via

monitoramento dos requisitos não funcionais de processos de negócio. O monitoramento dos

requisitos não funcionais de processos de negócio é realizado na forma de monitoramento

de BLAs associados a processos modelados em BPMN. Além disso, esse mecanismo de

monitoramento também está associado ao monitoramento de SLAs e pretende–se que

futuramente esteja associado ao monitoramento de KPIs.

Figura 6 – Framework StrAli–BPM estendido

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

A figura 6 apresenta o framework StrAli–BPM original (elementos em branco)

estendido com o componente StrAli–BAM (elementos em cinza) sendo proposto. Os

componentes originais – KPI2BLA, BLA@BPMN e BLA2SLA – estão descritos na Seção

2.3. Em relação ao novo componente proposto, a flecha dupla cinza tracejada indica ainda
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uma intenção futura de incluir também o monitoramento dos KPIs que foram usados na

criação dos BLAs sendo monitorados.

A intenção primária do monitoramento previsto por StrAli–BAM é direcionada aos

requisitos não funcionais dos processos de negócio, ou seja, aos BLAs. Os BLAs fazem a

ponte entre todos os ńıveis de requisitos não funcionais, tanto os extráıdos a partir de KPIs

quanto os derivados para SLAs. Porém, a execução do processo é realizada considerando

sua versão executável, em WS–BPEL, na forma de uma composição de serviços web.

Assim, os elementos diretamente monitoráveis nesta infraestrutura são os SLAs associados

aos serviços web. Portanto, os BLAs são apenas indiretamente monitoráveis, por estarem

associados aos modelos de processo em BPMN, em uma versão não executável. Como

resultado, a estratégia de monitoramento de StrAli–BAM considera o histórico de criação

‘de cima para baixo’ de SLAs a partir de BLAs para realizar um monitoramento ‘de baixo

para cima’ de BLAs com base em SLAs.

A figura 7 apresenta a arquitetura do componente StrAli–BAM, composto por uma

infraestrutura de execução de processo de negócio (Oracle SOA Suite 12c) e em um

módulo para execução do monitoramento (Monitor de BLA). Baseado na infraestrutura

de execução, o processo é executado usando as plataformas Oracle BPEL 12c e Oracle

Mediator 12c integradas via Oracle Instance. O Monitor de BLA deve Processar

SLO e Exibir relatório de BLA; para isso, ele recebe os SLO da infraestrutura de

execução via interface Coletar resultado de SLO. As próximas subseções detalham

esses elementos da arquitetura.

Figura 7 – Arquitetura do componente StrAli–BAM

Fonte: Evando Souza Borges, 2018
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4.1 Monitor de acordos em ńıvel de negócio

Visando alinhamento estratégico, o monitoramento dos requisitos não funcionais de

processos de negócio deve ser oferecido às diferentes áreas e ńıveis organizacionais por meio

de painéis integrados15, também com diferentes ńıveis, tipos e agrupamentos de informação.

Considerando esse contexto, a arquitetura do monitor de BLAs, com base em SLAs, e seus

respectivos SLOs, proposta para o componente StrAli–BAM é apresentada na figura 8 via

um modelo ArchiMate16.

Figura 8 – Arquitetura do monitor de BLA

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

Conforme figura 8, os principais objetivos do componente Monitor de BLA

são Processar SLO e Exibir relatório de BLA. Embora esse componente tenha

sido desenvolvido para trabalhar diretamente dentro do framework StrAli–BPM, ele foi

projetado de forma desacoplada, assumindo que ele pode ser usado em outros contextos

similares. O primeiro passo do processamento de SLO é o processo Cadastrar BLA; nessa

etapa, os artefatos BLA e SLA alvos de monitoramento, gerados pelos demais componentes

de StrAli–BPM, devem ser consumidos como insumo inicial. Realiza–se, então, o cadastro

de um BLA a ser monitorado com seus respectivos SLAs. Essa ação é executada por meio

da interface Importação de BLA, para o serviço Cadastrar BLA, gerando o objeto de

dados SLO no banco de dados. Para cada SLO existente dentro de um SLA, é gerado um

15 Chamados em inglês de dashboards ou cockpits.
16 ArchiMate é uma linguagem de modelagem de ‘arquitetura corporativa’ que apoia a descrição,

a análise e a visualização da arquitetura intra e inter domı́nios de negócios (The Open Group,
2018).
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identificador único e são identificados seu atributo e ńıvel de QoS e também armazenado

no banco de dados.

A segunda etapa do processamento de SLO é Coletar resultado de SLO. Esse

processamento é disparado sempre que um serviço web com um ou mais SLOs associados

é executado no processo de negócio sendo monitorado. O serviço associado Coletar

resultado de SLO armazena o valor medido do atributo de QoS para o respectivo

SLO; esse valor é armazenado no banco de dados como objeto de dados Resultado de

monitoramento de SLO. A interface Registro de SLO é responsável por receber as

requisições de coletas de resultados de SLOs.

Por fim, é necessário Processar resultado de SLO comparando o valor medido

(armazenado em Resultado de monitoramento de SLO) com o ńıvel esperado do

SLO resultando no objeto de dados Indicador de BLA, que serve de insumo para o

serviço Exibir relatório de BLA.

Finalmente, a função Exibir relatório de BLA é responsável pela apresentação

dos resultados aos usuários interessados. O serviço Exibir relatório de BLA usa os

indicadores gerados pelo processamento para exibir, em tempo real, as informações sendo

monitoradas do BLA e seus respectivos SLAs, nas interfaces de Dashboard e PDF.

4.2 Infraestrutura para execução monitorável baseada em eventos

Para execução monitorável dos processos de negócio, uma infraestrutura de pro-

cessamento baseado em eventos é proposta. A solução técnica adotada como prova de

conceito é baseada na plataforma Oracle SOA Suite 12c17, que oferece uma integração

abrangente e ser adotada em grande parte das organizações. Os seguintes componentes

da plataforma foram usados: Oracle BPEL 12c e Oracle Mediator 12c. A integração

entre os componentes foi realizada por meio do Oracle Instance, conforme apresentado

na figura 9 via um diagrama modelado em ArchiMate.

Oracle BPEL 12c é responsável por orquestrar os serviços web que compõem o

processo de negócio e, assim, recebe como entrada o arquivo WS–BPEL a ser executado.

Porém, primeiramente, para permitir o monitoramento da execução de processo de negócio,

os serviços web que serão monitorados precisam ser previamente identificados para mo-

nitoramento. Para isso, a interface WSDL de cada um dos serviços web que possui um

17 Usou–se a licença apropriada para desenvolvimento, testes, prototipação e demonstrações.
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Figura 9 – Infraestrutura para execução monitorável de processos baseada em eventos

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

SLA associado é estendida com um trecho de esquema canônico para monitoramento, para

cada SLO existente no SLA associado a ele.

Um esquema canônico18 foi definido para promover o reuso e facilitar a interação

entre serviços web. O esquema canônico é definido via XSD, cf. figura 10. Ele especifica a

estrutura geral de um objetivo de SLA, ou seja, um SLO, a ser reaproveitada na interface

WSDL dos serviços web a serem monitorados. Para cada SLO a ser medido em um mesmo

serviço web, um esquema canônico deve ser instanciado e incorporado como extensão de

sua interface WSDL. Um SLO é composto por: Id – identificador do SLO a ser monitorado;

QoSAttribute – tipo do requisito não funcional a ser monitorado, tais como, tempo de

resposta, disponibilidade, throughput etc; e QoSMeasuredValue – resultado do atributo

medido quando o serviço é executado.

Conforme figura 9, a execução e o monitoramento de processo de negócio se inicia

com o módulo Orquestrar serviços recebendo o conjunto de interfaces WSDL/XSD. A

orquestração dos serviços é responsável por Invocar serviços, que faz uma requisição

aos serviços apresentados pela instância da plataforma via interfaces WSDL/XSD. Os

serviços que estiverem identificados para monitoramento, via uma ou mais instâncias do

esquema canônico, acionam eventos, via Event Definition Language (EDL), um dialeto

XML próprio da plataforma Oracle SOA Suite 12c. Como consequência, Enviar Evento

18 Esquema canônico é um padrão de projeto aplicado em SOA para facilitar a troca de dados entre
serviços (ERL, 2005).
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Figura 10 – Esquema canônico para monitoramento

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

é acionado via regras definidas para o envio de eventos, que são capturadas na camada do

Oracle Mediator 12c pelo Capturar Evento. Por fim, o módulo Capturar Evento

obtém a requisição de evento e aciona o módulo Invocar Registro de SLO que envia o

SLO correspondente para continuidade do monitoramento pelo componente StrAli–BAM,

conforme apresentado na figura 8 (na interface Registro de SLO).

4.3 Relatório de acordos em ńıvel de negócio

Conforme mencionada anteriormente, a importância do monitoramento dos proces-

sos de negócio para apoiar informações rápidas e uma melhor compreensão das atividades

dentro de uma organização é um fato conhecido e estabelecido (KOETTER; KOCHA-

NOWSKI, 2012). Os painéis de monitoramento trazem uma forma apropriada de visualizar

as informações coletadas (KINTZ; KOCHANOWSKI; KOETTER, 2017). Nesse contexto,

a abordagem propõe painéis de monitoramento com o objetivo de exibir os indicadores

coletados dos requisitos não funcionais de processos, durante sua execução. Nesta seção

serão apresentados alguns painéis de monitoramento, ainda em um estágio inicial, do

projeto de pesquisa.

O primeiro painel proposto é o dashboard, onde serão exibidos os BLAs que foram

executados, em uma visão mais abrangente, conforme figura 11. Esta tela aparecerá sempre

ao acessar o sistema.

Antes do monitoramento, os BLAs são cadastrados, com isso, realiza–se então, o

cadastro de um BLA a ser monitorado com seus respectivos SLAs. Essa ação é executada por
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Figura 11 – Dashboard para monitoramento

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

meio da tela de cadastro, no qual importa os BLAs gerados pela abordagem StrAli–BPM,

armazenando–os no banco de dados. Esta estrutura é mostrada na figura 12.

Figura 12 – Tela de cadastro de BLA

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

O monitoramento detalhado do processo pode ser visualizado na figura 13. Esta

tela tem por objetivo trazer os indicadores mais detalhados e de fácil localização. Para
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auxiliar na localização dos BLAs, alguns filtros foram propostos, tais como: número de

registros por páginas, ordenar pelo tipo de coluna (Processo, Nome, Descrição e Data) e

se ascendente ou descendente. Para cada registro do grid de pesquisa, é apresentado a

situação do BLA, conforme mostrado abaixo:

• Sucesso: na cor verde;

• Falha: na cor vermelha;

• Alerta: na cor amarela.

Figura 13 – Tela de monitoramento de BLA

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

No ińıcio de cada registro da grid é apresentado um botão de informação, onde

direciona a uma tela de detalhamento. Esta tela tem por objetivo apresentar os BLAs com

os seus respectivos SLAs associados, conforme figura 14.

4.4 Considerações finais

A abordagem proposta neste projeto de pesquisa visa fomentar o alinhamento

estratégico por meio do monitoramento de processo de negócio. Basicamente, a proposta é

dividida em dois componentes fundamentais: Arquitetura do monitor de BLA e Infraes-

trutura para execução monitorável de processos baseada em eventos. Estes componentes
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Figura 14 – Tela de detalhamento de BLA

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

formam a base do monitoramento de processo de negócio, que juntos, geram indicadores

de monitoramento para os painéis de monitoramento.

Para avaliar a abordagem deve ser realizada a criação de cenários fict́ıcios, extráıdos

de situações reais nas organizações e aplicar os conceitos da abordagem.
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5 Avaliação da abordagem proposta

Para evidenciar a viabilidade do componente StrAli–BAM, testes funcionais foram

realizados usando um protótipo implementado com o objetivo de realizar uma prova de

conceito da abordagem sendo proposta. O protótipo permitiu simular a execução e a

simulação de um processo de negócio de acordo com a abordagem StrAli–BAM.

O protótipo foi desenvolvido usando Oracle Java 8 (para o desenvolvimento backend),

Spring Boot (para o gerenciamento de configuração), Spring Tool Suite (como Ambiente

de Desenvolvimento Integrado (IDE19)) e Angular JS (para o desenvolvimento frontend).

Este caṕıtulo foi dividido em duas partes: avaliação preliminar e avaliação futura.

5.1 Avaliação preliminar

Um cenário de processo de negócio de compra online foi explorado, conforme

processo modelado de acordo com a figura 15. O processo inicia quando o cliente acessa

o website com usuário e senha. Depois, o cliente escolhe o produto de seu interesse, que

inclui adicioná–lo ao carrinho de compras e solicitar a finalização do pedido. Após a

finalização, o cliente escolhe a forma de pagamento e efetua o pagamento. Nesse momento,

o departamento financeiro é acionado para aprovar o pagamento. Depois da aprovação,

é solicitado ao cliente avaliar a compra. Como exemplo ilustrativo, assume–se que área

de negócio considere cŕıtico o tempo de resposta, em conjunto, das atividades Aprovar

Pagamento e Efetuar Pagamento, e também, a disponibilidade da atividade Aprovar

Pagamento. Para isso, dois BLAs são definidos, um associado a duas atividades, com

meta de até 60 segundos e o outro, associado apenas a uma atividade, com meta de até

90%.

Nesse contexto, seguindo a abordagem StrAli–BPM, é necessário a definição dos

BLAs conforme estrutura apresentada no quadro 2 da fundamentação teórica. No quadro 7,

é definido o BLA de tempo de resposta – Máximo 1 minuto, seguindo a abordagem

StrAli–BPM. A primeira parte, Atributo, é apresentado uma visão geral da descrição

do BLA. Seguido de Meta, no qual retrata o objetivo do BLA, nesse cenário o tempo de

resposta precisa ser menor ou igual a 60 segundos. Logo adiante, é definido o valor de

Multa e Bonificação respectivamente. Para multa, é aplicado o valor de R$ 10.000 se o

19 Do inglês: Integrated Development Environment
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Figura 15 – Modelo de processo de compra online

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

tempo de resposta maior que 70 segundos. Já a bonificação será de R$ 1.000 se o tempo

de resposta menor que 30 segundos. Vale ressaltar que entre o valor alvo da meta de 60

segundos e o valor limiar da multa de 70 segundos tem uma margem de 10 segundos, que

será usada para emissão de sinal de alerta.

Quadro 7 – BLA de tempo de resposta – máximo 1 minuto

Atributo Descrição

Atributo Informações Gerais

Nome [BLA] Tempo de resposta – Máximo 1 minuto

Data de ińıcio 29/03/18

Data de término 30/03/20

Contexto corporativo Em 2018, a organização tem como foco monitorar

o tempo de resposta de alguns processos

Organização proprietária E–commerce

Departamento proprietário Venda online

Organização fornecedora E–commerce

Departamento fornecedor Departamento de tecnologia

Meta

KPI Tempo de resposta

Operador de comparação ≤
Valor alvo 60

Unidade Segundo

Verificação no término do BLA Falso

Multa

Moeda R$
Valor da compensação 10.000

Operador de comparação >

Valor limiar 70

Bonificação

Moeda R$
Valor da compensação 1.000

Operador de comparação <

Valor limiar 30

Fonte: Evando Souza Borges, 2018
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Por conseguinte, no quadro 8, é definido o BLA com disponibilidade de 90,

seguindo a abordagem StrAli–BPM. A primeira parte, Atributo, também apresenta uma

visão geral da descrição do BLA. Seguido de Meta, no qual retrata o objetivo do BLA,

nesse cenário a disponibilidade precisa ser maior que 90%. Logo adiante, é definido o valor

de Multa e Bonificação respectivamente. Para multa, é aplicado o valor de R$ 10.000

se a disponibilidade menor que 90%. Já a bonificação será de R$ 1.000 se disponibilidade

ser maior ou igual a 95%. Nesse cenário, a emissão do sinal de alerta é de 5%, que é o

valor margem obtido da diferença entre o valor alvo da meta de 90% e o valor limiar da

multa de 85%.

Quadro 8 – BLA com disponibilidade de 90%

Atributo Descrição

Atributo Informações Gerais

Nome [BLA] Disponibilidade de 90%

Data de ińıcio 29/03/18

Data de término 30/03/20

Contexto corporativo Em 2018, a organização tem como foco monitorar

a disponibilidade de alguns processos

Organização proprietária E–commerce

Departamento proprietário Venda online

Organização fornecedora E–commerce

Departamento fornecedor Departamento de tecnologia

Meta

KPI Disponibilidade

Operador de comparação ≥
Valor alvo 90

Unidade %

Verificação no término do BLA Falso

Multa

Moeda R$
Valor da compensação 10.000

Operador de comparação <

Valor limiar 85

Bonificação

Moeda R$
Valor da compensação 1.000

Operador de comparação ≥
Valor limiar 95

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

O processo de negócio modelado conforme figura 15 foi implementado usando a

plataforma Oracle SOA Suite 12c. A implementação da execução do processo na plataforma

é separada em três partes principais, conforme figura 16: Serviços Expostos, Componentes

e Referencias Externas.
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Figura 16 – Implementação SOA baseada em eventos

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

1. Serviços Expostos: Representa os serviços que serão expostos para acesso externo.

Nesse cenário, é exposto serviço COClient para acesso ao BPEL, responsável pela

execução do processo de Compra Online.

2. Componentes: Representa os componentes principais da infraestrutura utilizada

na solução. Nesse cenário, o componente Oracle BPEL 12c CompraOnline e Oracle

Mediator StrAliBAM–Med.

• CompraOnline: Nesse componente, será executado o processo de negócio de

Compra Online modelado anteriormente. Este componente é responsável pela

orquestração dos serviços, que serão disponibilizados nas Referências Externas

e envio de eventos ao Oracle Mediator por meio do SLOEvent.

• StrAliBAM-Med: Nesse componente é recebido os eventos SLOEvent envi-

ado durante a execução do Oracle BPEL 12c. O mesmo, captura estes eventos

e envia ao componente de monitoramento StrAli–BAM, por meio do serviço

EnviarSLO.

3. Referências Externas: Representa os serviços externos utilizados na execução do

processo. Estes serviços contém as definições das operações de contratos WSDLs.

• StrAliBAMService: Contém a operação EnviarSLO para acesso ao com-

ponente de monitoramento StrAli–BAM, definido por meio do WSDL.
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• CompraOnlineService: Contém as operações para execução do processo de

compra online, também definidas por meio de WSDL. As operações definidas

foram: AcessarSistema, EscolherProduto, ExecutarPagamento, AprovarDados,

AprovarPagamento e AvaliarCompra.

No momento de conversão do modelo do processo em implementação, nem sempre

a mesma atividade de negócio torna–se um serviço, em alguns casos, pode ser que uma

atividade pode se converter em dois ou mais serviços ou até mesmo o contrário, duas ou

mais atividades tornam–se apenas um serviço. No quadro 9, é exposto o mapeamento

do cenário proposto, onde é posśıvel observar que a atividade BPMN Aprovar Paga-

mento, na implementação, fez se necessário a criação dos serviços AprovarDados e

AprovarPagamento.

Quadro 9 – Mapeamento atividades BPMN vs atividades WS–BPEL

Atividade BPMN Atividade WS–BPEL

Acessar Sistema AcessarSistema

Escolher Produto EscolherProduto

Executar Pagamento ExecutarPagamento

Aprovar Pagamento AprovarDados

AprovarPagamento

Avaliar Compra AvaliarCompra

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

A implementação no Oracle BPEL 12c é demostrado na figura 17. Os serviços

externos são acessados usando os componentes Invoke com referência aos mesmos, e os

serviços que são marcados para monitoramento; é usado o componente Invoke acionados

por eventos, que são capturados pelo Oracle Mediator.

Para os serviços web implementado para executar as atividades de Executar

Pagamento e Aprovar Pagamento, quatro SLAs foram derivados para garantir a

satisfação dos BLAs. Abaixo os serviços web com seu respectivo SLAs:

1. ExecutarPagamento: Possui um SLA de disponibilidade com meta de 90%. O

SLA de disponibilidade tem meta de retorno ‘TRUE’ (ou seja, o serviço precisa estar

dispońıvel), em 90% das tentativas.

2. AprovarDados: Também possui um SLA de disponibilidade com meta de 90%.

Logo, o SLA de disponibilidade tem meta de retorno ‘TRUE’ (ou seja, o serviço

precisa estar dispońıvel), em 90% das tentativas.
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Figura 17 – Implementação da execução do processo em WS–BPEL

Fonte: Evando Souza Borges, 2018
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3. AprovarPagamento: Possui um SLA de tempo de resposta e um SLA de segurança.

O SLA de tempo de resposta tem meta de até 30 segundos com 10 segundos de

tolerância. O SLA de segurança tem meta de retorno ‘TRUE’ (ou seja, o serviço

precisa ser seguro), com um máximo de três tentativas.

Neste cenário, considerou–se que os SLAs tempo de resposta, segurança e dis-

ponibilidade dos serviços web, AprovarDados e AprovarPagamento, implementados

influenciam o BLA tempo de resposta para a atividade Aprovar Pagamento. Depen-

dendo dos resultados individuais ou combinados de cada um desses SLAs, o resultado do

BLA pode ou não ser cumprido. Já o SLA de disponibilidade do serviço web Executar-

Pagamento implementado influencia o BLA de disponibilidade da atividade Efetuar

Pagamento. Além do resultado individual do SLA, o BLA de disponibilidade também

depende do sucesso do BLA de tempo de resposta para obter sucesso.

Com o uso da infraestrutura apresentada na figura 9 e do componente apresentado

na figura 8, o processo ficou apto a ser executado e monitorado. Para o processamento

dos SLAs, uma abordagem de geração de dados aleatória foi adotada usando o framework

Fixture Factory. Para a geração dos dados do SLA de tempo de resposta, foi pré–estabelecido

o limite de 1 a 130 segundos. Para os SLAs de segurança e disponibilidade, foram pré–

definidos os valores ‘TRUE’ e ‘FALSE’, aleatoriamente. A figura 18 apresenta o resultado

da simulação de monitoramento do processo de compra online.

Figura 18 – Resultado da simulação do monitoramento

Fonte: Evando Souza Borges, 2018

De acordo com a figura 18, verifica–se que os cenários relevantes para as áreas de

negócio não são os mesmos que para a área de TI. Por exemplo, um SLA que falha pode
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não necessariamente refletir na falha de um BLA. Assim, a área de negócio não precisa ser

envolvida em questões técnicas menores, as quais podem ser tratadas de forma isolada

pela área de TI. Um exemplo dessa situação está representada na execução de ID = 8, em

que houve duas falhas de segurança na invocação do serviço web, mas a terceira tentativa

foi bem sucedida; além de que a segunda invocação do serviço web ficou acima da meta

de 30 segundos, embora dentro da margem de tolerância de 10 segundos; apesar disso,

ao final, a atividade foi executada com 56 segundos, ou seja, com menos de 60 segundos,

que é a meta do BLA. Além disso, um BLA pode falhar, ou ficar em situação de alerta,

por diferentes motivos, em diferentes momentos, ou seja, pela falha de diferentes SLAs.

Por exemplo, o BLA 4 falhou mesmo ainda com o tempo de resposta em 64 segundos,

devido a uma falha no SLA de tempo de resposta e a disponibilidade ainda menor que

85%, enquanto que o BLA 7 falhou primeiro por uma falha no SLA de segurança e depois

por uma falha no SLA de tempo de resposta. Um gestor de uma área de negócios pode

não se interessar se um serviço web está tendo problemas de segurança, mas pode passar a

se interessar caso ele perceba que esse problema está impactando em seu negócio. Para o

ID 3 é posśıvel observar a dependência entre o BLA de disponibilidade e o de tempo de

resposta, desta forma, mesmo obtendo 100% de disponibilidade o resultado falha devido

ao BLA de tempo de resposta que falha, e para o negócio, eles estão relacionados.

5.2 Avaliação futura

Com o finalidade de propor uma abordagem mais completa a fim de que os objetivos

pretendidos com a mesma possam ser verificados por meio de métricas claras e objetivas,

alguns passos serão considerados para complemento da avaliação: desenvolver monitor

de monitoramento; adicionar novos cenários à infraestrutura para execução monitorável

baseada em eventos; monitorar requisitos não funcionais de negócio em diferentes ńıveis;

aplicar à abordagem cenários fict́ıcios que refletem a realidade por meio de simulação.

5.2.1 Desenvolver monitor de monitoramento

Desenvolver a versão completa do monitor de monitoramento integrado a todos os

componentes da abordagem. O protótipo da versão preliminar, que será usado como base
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para versão final, foi desenvolvido usando Oracle Java 8 (para o desenvolvimento backend),

Spring Boot (para o gerenciamento de configuração), Spring Tool Suite (como Ambiente

de Desenvolvimento Integrado (IDE20)) e Angular JS (para o desenvolvimento frontend).

À versão final, será adicionado a abordagem um banco de dados para armazenamento

dos dados de monitoramento. Implementação de serviços web, que receberão as informações

de monitoramento dos serviços monitorados. Além disso, toda a comunicação entre

o backend constrúıdo em Java e frontend em Angular JS, por meio do protocolo de

comunicação REST (Representational State Transfer).

5.2.2 Adicionar novos cenários à infraestrutura para execução monitorável baseada em
eventos

A proposta de solução desse projeto de mestrado inclui uma infraestrutura para

execução monitorável baseada em eventos SOA. A avaliação preliminar simulou um cenário

de compra online onde foi posśıvel observar, de forma incipiente ainda, sua aplicação e

execução. Para a avaliação futura, serão propostos novos cenários fict́ıcios, com diferentes

tipos de BLAs.

5.2.3 Monitorar requisitos não funcionais de negócio em diferentes ńıveis

O framework StrAli–BPM prevê a aplicação de multas e o pagamento de bonificações

em função de quanto as metas estão ou não sendo atingidas; assim, esse monitoramento

deverá estimar ainda o total acumulado desses valores em tempo real. Além disso, essa

simulação apresentada na seção anterior, considerou apenas os valores individuais de

cada execução de serviço web, quando um modelo mais reaĺıstico deveria considerar uma

média de execuções para avaliar as condições do serviço e do processo. Dessa forma, serão

considerados os seguintes tipos monitoramentos:

1. Monitorar requisitos não funcionais em ńıvel de negócio com base em seus respectivos

atributos de QoS;

2. Monitorar processo de negócio com diferente valor limiar para multa e bonificação

dos requisitos não funcionais em ńıvel de negócio, considerando diferentes indicadores

ao monitor de monitoramento;

20 Do inglês: Integrated Development Environment
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3. Monitorar processos de negócio com valores individuais de cada execução de serviço

web;

4. Monitorar processos de negócio considerando média de execuções dos serviços web;

5.2.4 Aplicar à abordagem novos cenários fict́ıcios

Serão apresentados novos cenários fict́ıcios, extráıdos de situações reais nas orga-

nizações e aplicar os conceitos da abordagem. Para o cenário de compra online apresentado

como avaliação preliminar, será aplicado em uma versão completa da abordagem, a

execução integrando todos os componentes e extração dos relatórios por meio do dashboard

de monitoramento, não apenas execução em arquivo texto formatado em planilha do excel.

5.3 Ameaças à validade

Identificar as ameaças à validade tem o objetivo de garantir que os resultados

produzidos sejam válidos e estejam corretos. Travassos, Gurov e Amaral (2002) identifica

quatro tipos de validade para experimentos: a validade de conclusão, a validade de

construção, a validade externa e a validade interna.

A validade de conclusão são as decisões tomadas no planejamento da avaliação e

como essas decisões podem impactar no resultado da avaliação (TRAVASSOS; GUROV;

AMARAL, 2002). Nesta ameaça pode-se alegar que foi escolhida para a avaliação da

abordagem StrAli–BAM uma diretriz simples e de conhecimento do autor, o que influenciou

nos resultados. Em defesa do trabalho pode-se garantir que as diretrizes utilizadas nesse

projeto de pesquisa partiram de insumos e de aplicações da abordagem StrAli–BPM, no

qual mostrou sua capacidade em fomentar o alinhamento estratégico.

A validade de construção diz respeito aos problemas que podem ocorrer na hora

de colocar as ideias presentes na teoria nos experimentos realizados (TRAVASSOS; GU-

ROV; AMARAL, 2002). No caso da StrAli–BAM para essa ameaça, pode alegar que os

componentes adotados na abordagem não são suficiente para construção e validação da

mesma. Como defesa a abordagem, pode justificar que foi posśıvel efetuar uma avaliação

preliminar, mesmo que insipiente ainda, e foi razoável para identificar a escalabilidade dos

componentes, tornando–os capazes de serem aplicados a contextos mais complexos.
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A validade externa é a confiança que se tem que o efeito observável é generalizável

(WAINER, 2007). Como a abordagem StrAli–BAM será explorada com alguns cenários

fict́ıcios que refletem a realidade, esta ameaça pode ser justificável por não ser generalizada

a outros cenários em âmbito empresarial. Mesmo não aplicando em âmbito empresarial,

para contornar essa ameaça, justifica-se que a complexidade e dimensão dos cenários

utilizados cobrirão os monitoramentos em diversos ńıveis, tais como: i) monitoramento

de requisitos não funcionais em ńıvel de negócio com base em seus respectivos atributos

de QoS; ii) monitoramento de processo de negócio com diferente valor limiar para multa

e bonificação dos requisitos não funcionais em ńıvel de negócio, considerando diferentes

indicadores ao monitor de monitoramento; iii) monitoramento de processos de negócio com

valores individuais de cada execução de serviço web; e iv) monitoramento de processos de

negócio considerando média de execuções dos serviços web.

A validade interna é a confiança que se tem de que o efeito observado é realmente

devido à manipulação feita, e não a outros fatores (WAINER, 2007). Nessa ameaça pode-se

alegar que o resultado da simulação do StrAli–BAM não é confiável devido a quantidade

de componentes operando de forma integrada. Em defesa do trabalho pode adicionar

componentes de logs para uma melhor rastreabilidade das informações.
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6 Plano de trabalho

Para a sequência do desenvolvimento deste projeto de Mestrado, prevê–se a rea-

lização dos seguintes passos:

1. Finalizar a proposta para monitoramento de requisitos não funcionais de processo

de negócio:

a) projetar/desenvolver regra para monitoramento de processo de negócio com

diferente valor limiar para multa e bonificação dos requisitos não funcionais em

ńıvel de negócio;

b) projetar/desenvolver regra para monitoramento de processos de negócio com

valores individuais de cada execução de serviço web;

c) projetar/desenvolver regra para monitoramento de processos de negócio consi-

derando média de execuções dos serviços web;

d) verificar possibilidade de monitoramento de KPI.

2. Desenvolver um protótipo de ferramenta que implementa a abordagem proposta a

fim de comprovar sua viabilidade técnica. Para isso, as seguintes atividades estão

previstas:

a) modelar/desenvolver cenários para execução na infraestrutura para execução

monitorável de processos baseada em eventos;

b) modelar banco de dados relacionais para o componente de monitoramento;

c) implementar rotina para o processamento das regras;

d) implementar dashboard integrado com o fluxo de monitoramento.

3. Avaliar experimentalmente a abordagem proposta a fim de verificar sua confiabilidade

e validade. Para isso, as seguintes atividades estão previstas:

a) definir o plano do experimento, incluindo os critérios e parâmetros de avaliação

da abordagem conforme objetivos definidos;

b) monitorar processos utilizando a abordagem;

c) coletar dados de monitoramento;

d) avaliar os resultados coletados.
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O cronograma contendo os subprojetos e os principais marcos para se concluir

o presente projeto de Mestrado está apresentado na figura 19, que inclui as seguintes

atividades:

1. Disciplinas (1a Parte): conclusão da disciplina obrigatória (“Metodologia da

Pesquisa em Sistemas de Informação”) e optativa (“Gestão de Projetos em Sistema

de Informação”). Já cursei como aluno especial a disciplina obrigatória (“Análise de

Algoritmos e Estruturas de Dados”) e optativa (“Gestão Estratégica e de Processos

de Negócio em Sistemas de Informação”);

2. Disciplinas (2a Parte): 1. para o segundo semestre do curso, deverei cursar a

terceira das disciplinas obrigatórias do curso (“Preparação Pedagógica”);

3. Revisão bibliográfica geral: consiste em realizar uma revisão bibliográfica ampla

sobre os conceitos envolvidos neste projeto de pesquisa, tais como: BPM, SOA, BLA,

SLA, QoS, Monitoramento de SLA, Monitoramento de BLA;

4. Revisão sistemática: consiste em realizar uma revisão sistemática dos trabalhos

publicados com o tema de Monitoramento de BLAs ou monitoramento de requisitos

não funcionais de processo de negócio, com o objetivo de confirmar se já existem ou

não soluções propostas para esse fim. Caso sejam identificadas soluções, as mesmas

serão avaliadas com o objetivo de identificar posśıveis lacunas a serem tratadas por

este projeto de pesquisa na proposta de uma solução mais adequada no contexto da

StrAli–BPM;

5. Elaboração do texto para exame de qualificação: preparação do texto a ser

apresentado para uma banca que avaliará se o projeto de pesquisa está aderente ou

não ao “Programa de Pós–graduação em Sistemas de Informação”;

6. Definir os requisitos para o monitoramento de BLAs: baseado no contexto

da StrAli–BPM e em abordagens estudadas para o monitoramento de SLAs, deverão

ser definidos exatamente os requisitos para o monitoramento de BLAs dentro da

abordagem StrAli–BPM. Isso precisa ser feito levando em consideração que o principal

objetivo da StrAli–BPM é fomentar o alinhamento estratégico entre as áreas de

negócio e de TI com base em BPM;

7. Projetar e desenvolver a solução de monitoramento de BLAs (Passo 1

e 2): baseados nos requisitos definidos, uma solução para o monitoramento de

BLAs deverá ser projetada e desenvolvida para ser integrada na StrAli–BPM. Essa
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solução deverá considerar aspectos tais como: (i) monitoramento de BLAs baseado no

monitoramento de SLAs que foram originados a partir dos BLAs; (ii) possibilidade

de comunicação entre analistas de negócio e analistas de TI para identificarem

diferentes tipos de quebra de ńıveis de qualidade, em diferentes ńıveis; e (iii) painéis

de monitoramento de BLAs integrado com o monitoramento de SLAs;

8. Exame de qualificação: realização do exame de qualificação propriamente dito;

9. Implementar um protótipo de ferramenta (Passo 1 e 2): com a solução

desenvolvida conceitualmente, será necessário e importante realizar uma prova de

conceito visando verificar a viabilidade técnica da mesma. Para isso, um protótipo

de ferramenta deverá ser implementado, de forma que testes funcionais possam ser

realizados para a solução desenvolvida;

10. Avaliar a solução desenvolvida para monitoramento de BLAs (Passo 3): a

realização de testes funcionais para a prova de conceito da solução de monitoramento

de BLAs desenvolvida para a abordagem StrAli–BPM deve, por fim, ser realizada,

usando o protótipo implementado no passo anterior. Além disso, fará parte desta

avaliação uma comparação sistemática da solução proposta com outras soluções exis-

tentes com fins semelhantes, conforme identificadas na revisão sistemática realizada

na Atividade 4.

11. Escrita da dissertação: a escrita da dissertação fechará as atividades do projeto;

12. Defesa da dissertação: a defesa da dissertação de Mestrado deverá ocorrer no

peŕıodo de 24 meses após o ińıcio deste projeto conforme cronograma apresentado.
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Figura 19 – Cronograma para execução das atividades
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7 Considerações finais

Neste caṕıtulo são apresentadas as contribuições do StrAli–BAM (Seção 7.1), suas

limitações (Seção 7.2) e trabalhos futuros (Seção 7.3).

7.1 Contribuições

Para contribuir de forma significativa com a ciência e a prática, o artefato deve

resolver um problema ainda sem solução ou proporcionar uma melhoria para uma solução

existente (GUSTAVO et al., 2004). No caso deste projeto de pesquisa, o problema em

questão é a falta de uma solução sistemática para o monitoramento de BLAs, principalmente

dentro do contexto de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e de TI conforme

tratado na abordagem StrAli-BPM.

Esta abordagem avança o estado atual da arte das soluções de monitoramento de

requisitos não funcionais de processo de negócio que utilizam a linguagem de modelagem

BPMN e execução em SOA utilizando a especificação WS–BPEL. Nesta mesma diretriz,

propõe uma versão mais completa da abordagem StrAli–BPM.

Por meio da simulação na avaliação preliminar, foi posśıvel observar que o moni-

toramento dos requisitos não funcionais do processo auxilia as áreas de negócio e TI a

tomarem decisões por meio dos indicadores exibidos.

7.2 Limitações

Segundo informações e pesquisas adquiridas até o momento, este projeto de mes-

trado apenas trata do monitoramento de BLAs que será executado na plataforma de

implementação Oracle SOA Suite 12c que utiliza a especificação WS-BPEL, não serão

observado as execuções em REST.

Assim como existe WS-BPEL para especificar o aspecto funcional, ou seja, para

especificar o comportamento do processo de negócio em termos de composição de serviços

web, a W3C recomenda as linguagens WS-Agreement e WS-Policy para formalizar as

necessidades não funcionais dos serviços web que compõem um processo de negócio. Para
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este projeto de mestrado será considerado a especificação WS-Agreement para tratamento

dos requisitos não funcionais.

Para os requisitos não funcionais dos BLAs, será considerado a priori os atributos

de tempo de resposta, desempenho, disponibilidade e segurança.

7.3 Trabalhos futuros

Como proposta de trabalhos futuros para evoluir a abordagem StrAli–BAM, deseja–

se que mais requisitos não funcionais sejam processados. Este artigo propôs o TR, porém

existem alguns requisitos não funcionais que podem serem processados, como por exemplo:

Desempenho, Segurança, etc.

Espera–se que outras propostas de solução para executar serviços sejam abordadas.

Utilizando o modelo canônico que é uma estrutura que foi definida para promover o reuso,

as soluções para execução podem ser feitas por diversas tecnologias, podemos citar: Java,

Microsoft .Net, BPMN executável.
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SALLES, G.; FANTINATO, M.; NISHIJIMA, M.; ALBUQUERQUE, J. P. de. A
contribution to organizational and operational strategic alignment: Incorporating business
level agreements into business process modeling. In: IEEE. 10th Int. Conf. on Serv. Comp.
[S.l.], 2013. p. 17–24. Citado 4 vezes nas páginas 11, 17, 21 e 26.
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36, 37, 38, 39, 40 e 41.

WAINER, J. Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a ciência da computação.
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Apêndice A – Arquivos das implementações SOA

A.1 Composição dos componentes da abordagem

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!-- Generated by Oracle SOA Modeler version 12.1.3.0.1 at [4/1/18 6:18

↪→ AM]. -->

<composite name="StrAliBAMBasedOnEvent"

revision="1.0"

$label="2018-04-01_06-18-47_999"

mode="active"

state="on"

xmlns="http://xmlns.oracle.com/sca/1.0"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"

xmlns:orawsp="http://schemas.oracle.com/ws/2006/01/policy"

xmlns:ui="http://xmlns.oracle.com/soa/designer/"

xmlns:sca-ext="http://xmlns.oracle.com/sca/1.0-ext">

<import namespace="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline"

location="WSDLs/CompraOnline.wsdl" importType="wsdl"/>

<import namespace="http://www.usp.br/CompraOnlineService/" location="

↪→ WSDLs/CompraOnlineServiceWrapper.wsdl"

importType="wsdl"/>

<import namespace="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/EventStrAliBAMComponent"

location="Events/EventStrAliBAMComponent.edl" importType="edl"/>

<import namespace="http://www.usp.br/StrAliBAMService/" location="WSDLs/

↪→ StrAliBAMService.wsdl" importType="wsdl"/>

<service name="COClient" ui:wsdlLocation="WSDLs/CompraOnline.wsdl">

<interface.wsdl interface="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline\#wsdl.interface(CompraOnline

↪→ )"/>
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<binding.ws port="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline\#wsdl.endpoint(

↪→ compraonline_client_ep/CompraOnline_pt)">

<property name="weblogic.wsee.wsat.transaction.flowOption" type="xs:

↪→ string" many="false">NEVER</property>

</binding.ws>

</service>

<property name="productVersion" type="xs:string" many="false

↪→ ">12.1.3.0.1</property>

<property name="compositeID" type="xs:string" many="false">f80ae9d1-

↪→ f3c8-4726-b774-f9e5b7b063d5</property>

<component name="CompraOnline" version="2.0">

<implementation.bpel src="BPEL/CompraOnline.bpel"/>

<componentType>

<service name="compraonline_client" ui:wsdlLocation="WSDLs/

↪→ CompraOnline.wsdl">

<interface.wsdl interface="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline\#wsdl.interface(

↪→ CompraOnline)"/>

</service>

<reference name="CompraOnlineService" ui:wsdlLocation="WSDLs/

↪→ CompraOnlineServiceWrapper.wsdl">

<interface.wsdl interface="http://www.usp.br/CompraOnlineService

↪→ /\#wsdl.interface(CompraOnlineService)"/>

</reference>

</componentType>

<property name="bpel.config.transaction" type="xs:string" many="false

↪→ ">required</property>

<business-events>

<publishes xmlns:pub1="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/EventStrAliBAMComponent"
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name="pub1:SLOEvent" persistent="true" priority="4"

↪→ timeToLive="0"/>

</business-events>

</component>

<component name="StrAliBAM-Med">

<implementation.mediator src="Mediators/Mediator_StrAli--BAM_Component

↪→ .mplan"/>

<componentType>

<reference name="SOAPReference" ui:wsdlLocation="WSDLs/

↪→ StrAliBAMService.wsdl">

<interface.wsdl interface="http://www.usp.br/StrAliBAMService/\#

↪→ wsdl.interface(StrAliBAMService)"/>

</reference>

</componentType>

<business-events>

<subscribe xmlns:sub1="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/EventStrAliBAMComponent"

name="sub1:SLOEvent" consistency="oneAndOnlyOne" durable="

↪→ true" runAsRoles="$publisher"/>

</business-events>

</component>

<reference name="CompraOnlineService" ui:wsdlLocation="WSDLs/

↪→ CompraOnlineServiceWrapper.wsdl">

<interface.wsdl interface="http://www.usp.br/CompraOnlineService/\#

↪→ wsdl.interface(CompraOnlineService)"/>

<binding.ws port="http://www.usp.br/CompraOnlineService/\#wsdl.

↪→ endpoint(CompraOnlineService/CompraOnlineServiceSOAP)"

location="WSDLs/CompraOnlineServiceWrapper.wsdl"

↪→ soapVersion="1.1"/>

</reference>

<reference name="StrAliBAMService" ui:wsdlLocation="WSDLs/

↪→ StrAliBAMService.wsdl">



76

<interface.wsdl interface="http://www.usp.br/StrAliBAMService/\#wsdl.

↪→ interface(StrAliBAMService)"/>

<binding.ws port="http://www.usp.br/StrAliBAMService/\#wsdl.endpoint(

↪→ StrAliBAMService/StrAliBAMServiceSOAP)"

location="WSDLs/StrAliBAMService.wsdl" soapVersion="1.1">

<property name="weblogic.wsee.wsat.transaction.flowOption" type="xs:

↪→ string" many="false">WSDLDriven</property>

</binding.ws>

</reference>

<wire>

<source.uri>COClient</source.uri>

<$target.uri>CompraOnline/compraonline_client</$target.uri>

</wire>

<wire>

<source.uri>CompraOnline/CompraOnlineService</source.uri>

<target.uri>CompraOnlineService</target.uri>

</wire>

<wire>

<source.uri>StrAliBAM-Med/SOAPReference</source.uri>

<target.uri>StrAliBAMService</target.uri>

</wire>

</composite>

A.2 Especificação WS–BPEL do processo de compra online

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>

<!--

Oracle JDeveloper BPEL Designer

Created: Sun Apr 01 06:21:54 PDT 2018

Author: oracle

Type: BPEL 2.0 Process
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Purpose: Synchronous BPEL Process

-->

<process name="CompraOnline"

targetNamespace="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline"

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/

↪→ executable"

xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline"

xmlns:ora="http://schemas.oracle.com/xpath/extension"

xmlns:ui="http://xmlns.oracle.com/soa/designer"

xmlns:bpelx="http://schemas.oracle.com/bpel/extension"

xmlns:bpel="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/

↪→ executable"

xmlns:ns1="http://www.usp.br/CompraOnlineService/" xmlns:ns2="

↪→ http://www.usp.br/application/ws/compraonline"

xmlns:ns3="http://www.usp.br/application/ws/slo"

xmlns:ns4="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/EventStrAliBAMComponent"

queryLanguage="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"

expressionLanguage="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"

↪→ suppressJoinFailure="no"

exitOnStandardFault="no">

<import namespace="http://www.usp.br/application/ws/slo" location="../

↪→ Schemas/SLO.xsd"

importType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

<import ui:processWSDL="true" namespace="http://xmlns.oracle.com/

↪→ Application1/StrAliBAMBasedOnEvent/CompraOnline" location="../

↪→ WSDLs/CompraOnline.wsdl" importType="http://schemas.xmlsoap.org/

↪→ wsdl/"/>

<!--
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PARTNERLINKS

List of services participating in this BPEL process

-->

<partnerLinks>

<!--

The ’client’ role represents the requester of this service. It is

used for callback. The location and correlation information

↪→ associated

with the client role are automatically set using WS-Addressing.

-->

<partnerLink name="compraonline_client" partnerLinkType="client:

↪→ CompraOnline" myRole="CompraOnlineProvider"/>

<partnerLink name="CompraOnlineService" partnerLinkType="ns1:

↪→ CompraOnlineService_PLT"

partnerRole="CompraOnlineService_Role"/>

</partnerLinks>

<variables>

<variable name="inputVariable" messageType="client:

↪→ CompraOnlineRequestMessage"/>

<variable name="outputVariable" messageType="client:

↪→ CompraOnlineResponseMessage"/>

<variable name="Invoke1_AcessarSistema_InputVariable" messageType="ns1

↪→ :AcessarSistemaRequest"/>

<variable name="Invoke2_EscolherProduto_InputVariable" messageType="

↪→ ns1:EscolherProdutoRequest"/>

<variable name="ExecutarPagamento_ExecutarPagamento_InputVariable"

↪→ messageType="ns1:ExecutarPagamentoRequest"/>

<variable name="AprovarDados_AprovarDados_InputVariable" messageType="

↪→ ns1:AprovarDadosRequest"/>
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<variable name="AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable"

↪→ messageType="ns1:AprovarPagamentoRequest"/>

<variable name="AvaliarCompra_AvaliarCompra_InputVariable" messageType

↪→ ="ns1:AvaliarCompraRequest"/>

<variable name="EventEPagto_InputVariable" element="ns3:SLOs"/>

<variable name="EventADados_InputVariable" element="ns3:SLOs"/>

<variable name="EventAPagto_InputVariable" element="ns3:SLOs"/>

<variable name="AcessarSistema_AcessarSistema_OutputVariable"

↪→ messageType="ns1:AcessarSistemaResponse"/>

<variable name="EscolherProduto_EscolherProduto_OutputVariable"

↪→ messageType="ns1:EscolherProdutoResponse"/>

<variable name="ExecutarPagto_ExecutarPagamento_OutputVariable"

↪→ messageType="ns1:ExecutarPagamentoResponse"/>

<variable name="AprovarDados_AprovarDados_OutputVariable" messageType

↪→ ="ns1:AprovarDadosResponse"/>

<variable name="AprovarPagto_AprovarPagamento_OutputVariable"

↪→ messageType="ns1:AprovarPagamentoResponse"/>

<variable name="AvaliarCompra_AvaliarCompra_OutputVariable"

↪→ messageType="ns1:AvaliarCompraResponse"/>

</variables>

<!--

VARIABLES

List of messages and XML documents used within this BPEL process

-->

<!--

ORCHESTRATION LOGIC

Set of activities coordinating the flow of messages across the

services integrated within this business process

-->
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<sequence name="main">

<!-- Receive input from requestor. (Note: This maps to operation

↪→ defined in CompraOnline.wsdl) -->

<receive name="receiveInput" partnerLink="compraonline_client"

↪→ portType="client:CompraOnline" operation="process" variable="

↪→ inputVariable" createInstance="yes"/>

<assign name="AssignAS">

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>

<to>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns2:NomePessoa</

↪→ to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>

<to>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns2:CPF</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns2:Telefone</to

↪→ >

</copy>

</assign>

<invoke name="AcessarSistema" partnerLink="CompraOnlineService"

↪→ portType="ns1:CompraOnlineService"

operation="AcessarSistema" inputVariable="

↪→ Invoke1_AcessarSistema_InputVariable" bpelx:

↪→ invokeAsDetail="no"

outputVariable="AcessarSistema_AcessarSistema_OutputVariable">

</invoke>

<assign name="AssignEP">

<copy>
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<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>

<to>$Invoke2_EscolherProduto_InputVariable.request/ns2:NomePessoa

↪→ </to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>

<to>$Invoke2_EscolherProduto_InputVariable.request/ns2:CPF</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$Invoke2_EscolherProduto_InputVariable.request/ns2:Telefone</

↪→ to>

</copy>

</assign>

<invoke name="EscolherProduto" partnerLink="CompraOnlineService"

↪→ portType="ns1:CompraOnlineService"

operation="EscolherProduto" inputVariable="

↪→ Invoke1_AcessarSistema_InputVariable" bpelx:

↪→ invokeAsDetail="no"

outputVariable="EscolherProduto_EscolherProduto_OutputVariable

↪→ "/>

<assign name="AssignEPagto">

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>

<to>$ExecutarPagamento_ExecutarPagamento_InputVariable.request/ns2

↪→ :NomePessoa</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>

<to>$ExecutarPagamento_ExecutarPagamento_InputVariable.request/ns2

↪→ :CPF</to>

</copy>
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<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$ExecutarPagamento_ExecutarPagamento_InputVariable.request/ns2

↪→ :Telefone</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="ExecutarPagto" partnerLink="CompraOnlineService"

portType="ns1:CompraOnlineService" operation="

↪→ ExecutarPagamento"

inputVariable="

↪→ ExecutarPagamento_ExecutarPagamento_InputVariable" bpelx:

↪→ invokeAsDetail="no"

outputVariable="ExecutarPagto_ExecutarPagamento_OutputVariable

↪→ "/>

<assign name="AssignEEP">

<copy>

<from>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns3:SLOs/ns3:

↪→ SLOType</from>

<to>$EventEPagto_InputVariable/ns3:SLOType</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="EventEPagto" bpelx:eventName="ns4:SLOEvent" bpelx:

↪→ invokeAsDetail="no"

inputVariable="EventEPagto_InputVariable"/>

<assign name="AssignAD">

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>

<to>$AprovarDados_AprovarDados_InputVariable.request/ns2:

↪→ NomePessoa</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>
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<to>$AprovarDados_AprovarDados_InputVariable.request/ns2:CPF</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$AprovarDados_AprovarDados_InputVariable.request/ns2:Telefone

↪→ </to>

</copy>

<copy>

<from><literal>1</literal></from>

<to>$AprovarDados_AprovarDados_InputVariable.request/ns3:SLOs/ns3:

↪→ SLOType/ns3:Id</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="AprovarDados" partnerLink="CompraOnlineService"

portType="ns1:CompraOnlineService" operation="AprovarDados"

inputVariable="AprovarDados_AprovarDados_InputVariable" bpelx:

↪→ invokeAsDetail="no"

outputVariable="AprovarDados_AprovarDados_OutputVariable"/>

<assign name="AssignEAD">

<copy>

<from>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns3:SLOs/ns3:

↪→ SLOType</from>

<to>$EventADados_InputVariable/ns3:SLOType</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="EventADados" bpelx:invokeAsDetail="no" bpelx:eventName="

↪→ ns4:SLOEvent"

inputVariable="EventADados_InputVariable"/>

<assign name="AssignAPagto">

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>
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<to>$AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable.request/ns2:

↪→ NomePessoa</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>

<to>$AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable.request/ns2:CPF</

↪→ to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable.request/ns2:

↪→ Telefone</to>

</copy>

<copy>

<from><literal>2</literal></from>

<to>$AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable.request/ns3:SLOs/

↪→ ns3:SLOType/ns3:Id</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="AprovarPagto" partnerLink="CompraOnlineService"

portType="ns1:CompraOnlineService" operation="AprovarPagamento"

↪→

inputVariable="AprovarPagto_AprovarPagamento_InputVariable"

↪→ bpelx:invokeAsDetail="no"

outputVariable="AprovarPagto_AprovarPagamento_OutputVariable

↪→ "/>

<assign name="AssignEAP">

<copy>

<from>$Invoke1_AcessarSistema_InputVariable.request/ns3:SLOs/ns3:

↪→ SLOType</from>

<to>$EventAPagto_InputVariable/ns3:SLOType</to>

</copy>
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</assign>

<invoke name="EventAPagto" bpelx:invokeAsDetail="no" bpelx:eventName="

↪→ ns4:SLOEvent"

inputVariable="EventAPagto_InputVariable"/>

<assign name="AssignAC">

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:NomePessoa</from>

<to>$AvaliarCompra_AvaliarCompra_InputVariable.request/ns2:

↪→ NomePessoa</to>

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:CPF</from>

<to>$AvaliarCompra_AvaliarCompra_InputVariable.request/ns2:CPF</to

↪→ >

</copy>

<copy>

<from>$inputVariable.payload/client:Telefone</from>

<to>$AvaliarCompra_AvaliarCompra_InputVariable.request/ns2:

↪→ Telefone</to>

</copy>

</assign>

<invoke name="AvaliarCompra" partnerLink="CompraOnlineService"

portType="ns1:CompraOnlineService" operation="AvaliarCompra"

inputVariable="AvaliarCompra_AvaliarCompra_InputVariable"

↪→ bpelx:invokeAsDetail="no"

outputVariable="AvaliarCompra_AvaliarCompra_OutputVariable"/>

<!-- Generate reply to synchronous request -->

<reply name="replyOutput" partnerLink="compraonline_client" portType="

↪→ client:CompraOnline" operation="process" variable="

↪→ outputVariable"/>

</sequence>

</process>
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A.3 Componente mediator

<?xml version = ’1.0’ encoding = ’UTF-8’?>

<!--Generated by Oracle SOA Modeler version 12.1.3.0.1 at [4/1/18 8:32 AM

↪→ ].-->

<Mediator name="StrAliBAM-Med" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/

↪→ XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.oracle.com/sca/1.0/mediator

↪→ ">

<eventHandler xmlns:sub1="http://xmlns.oracle.com/Application1/

↪→ StrAliBAMBasedOnEvent/EventStrAliBAMComponent" event="sub1:

↪→ SLOEvent" deliveryPolicy="AllOrNothing" priority="4">

<switch>

<case executionType="sequential" name="SOAPReference.EnviarSLO">

<action>

<transform>

<part name="$out.request" function="xslt(../

↪→ Transformations/SLOEvent_To_SLOs1.xsl, $in.payload)

↪→ "/>

</transform>

<invoke reference="SOAPReference" operation="EnviarSLO">

<onReply/>

</invoke>

</action>

</case>

</switch>

</eventHandler>

</Mediator>
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ABSTRACT
Business areas’ managers should have access to business process
indicators of their organizations to be capable of obtaining and
analyzing information at real time during critical situations. Howe-
ver, the monitoring approaches commonly provided to such ma-
nagers usually address only indicators at the level of the services
implementing the business processes, which are technical measures
directed to Information Technology (IT) managers. This paper intro-
duces the StrAli-BAM (Strategic Alignment with Business Activity
Monitoring) approach to assist strategic alignment between busi-
ness and IT through monitoring non-functional business process
requirements based on Quality of Service (QoS) levels. StrAli-BAM
aims to enable business areas’ managers to monitor the execution
of business processes by focusing on the indicators that are really
sensitive to the execution of business processes. StrAli-BAM con-
sists of: a non functional requirement monitor and an infrastructure
for SOA event-based execution and monitoring. This paper was
performed following the research method of project science. The
proposed approach is evaluated via a proof of concept in an online
shopping scenario with non-functional response time requirement
monitoring.

CCS CONCEPTS
•Applied computing→Business processmonitoring;Business-
IT alignment; Business process management;

KEYWORDS
Business Process Management, Business Level Agreement, Service
Level Agreement, Quality of Service, Monitoring.

1 INTRODUÇÃO
No cenário corporativo mundial, onde há grande competição entre
organizações, o monitoramento em tempo real de requisitos não
funcionais de processos de negócio representa uma importante
vantagem competitiva. Uma organização que rapidamente percebe
que uma parte de seu processo não está respondendo como esperado,
em termos de tempo, por exemplo, pode tomar uma decisão antes
de ter um impacto negativo em seu negócio [13]. Outros tipos
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de requisitos não funcionais tipicamente associados a partes de
processos de negócio são relacionados a segurança, disponibilidade,
paralelismo, custo, entre outros [14].

Para monitorar requisitos não funcionais de processos de negó-
cio, é imprescindível representá-los e implementá-los sistematica-
mente. Do ponto de vista de sistematização, a Gestão de Processos
de Negócio (BPM1) apresenta técnicas, métodos e ferramentas para
tratar todo o ciclo de vida de processos de negócio, desde sua mo-
delagem inicial até sua automação, execução e monitoramento [21].
A automação e a execução de processos de negócio são comumente
realizadas com o apoio da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA2),
usando a tecnologia de serviços web [15].

Entretanto, em termos demonitoramento, as abordagens são limi-
tadas do ponto de vista de negócio. A maioria trata monitoramento
puramente do ponto de vista técnico, ou seja, o monitoramento
individual de cada um dos serviços web que implementam um deter-
minado processo de negócio. Esse ponto de vista técnico é bastante
útil para a área de Tecnologia da Informação (TI), que precisa estar
atenta a serviços que não estão atendendo as expectativas. Porém,
para as áreas de negócio, trata-se de uma visão muito minuciosa
que precisa ser traduzida para uma visão mais abstrata [15]. Uma
determinada área de negócio, por exemplo, pode estar interessada
em uma parte do processo crítica que apenas apresentará problema
se um conjunto inteiro de serviços web apresentar problema, mas
não apenas um ou alguns [5].

Para que uma solução abrangente de monitoramento de requi-
sitos não funcionais pudesse ser proposta, considerando ambas
as perspectivas – negócio e TI –, primeiramente, seria necessário
que tais requisitos não funcionais pudessem ser definidos também
em ambos os níveis. Com base nesse objetivo, o framework StrAli-
BPM (Strategic Alignment with Business Process Management) foi
proposto [2, 15, 16]. De acordo com StrAli-BPM, requisitos não
funcionais são especificados em modelos de processos de negócio.
Na sequência, esses requisitos não funcionais no nível de negócio
são usados como base para a definição dos atributos de Qualidade
de Serviço (QoS) dos serviços web que implementarão as atividades
do processo de negócio modelado [2, 15, 16].

Este artigo propõe um componente paramonitoramento de requi-
sitos não funcionais de processo de negócio – chamada StrAli-BAM
– Strategic Alignment with Business Activity Monitoring. StrAli-BAM
é projetada como um componente de StrAli-BPM, embora possa ser
adaptado para contextos similares. Uma vez que StrAli-BPM usa
os requisitos não funcionais em nível de negócio para derivar os

1Do inglês: Business Process Management
2Do inglês: Service-oriented Architecture
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atributos de QoS dos serviços web, então StrAli-BAM monitora os
mesmos requisitos não funcionais em nível de negócio com base nos
mesmos atributos de QoS dos respectivos serviços web. O objetivo
de StrAli-BAM é possibilitar que diferentes áreas e níveis organi-
zacionais possam compartilhar um painel comum de indicadores
(dashboard ou cockpit) sendo monitorados em tempo de execução,
apresentando uma contribuição adicional para o alinhamento es-
tratégico.

O restante deste artigo apresenta as seguintes seções: fundamen-
tação teórica, trabalhos relacionados, método de pesquisa, compo-
nente StrAli-BAM, avaliação e conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta os principais conceitos básicos relacionados
à abordagem apresentada neste artigo: requisitos não funcionais,
monitoramento de processos e StrAli-BPM.

2.1 Requisitos não Funcionais
No contexto de engenharia de software, requisitos não funcionais
são aqueles que sustentam o uso da aplicação, que incorporam res-
trições aos requisitos funcionais e definem o quanto o software
deve ser eficiente para as tarefas que ele deve fazer [14]. Exemplos
desses requisitos são: desempenho, usabilidade, disponibilidade,
segurança, restrições sobre o processo de desenvolvimento e tec-
nologias que devem ser usadas [14]. Os requisitos não funcionais
são identificados de acordo com a necessidade dos usuários em
relação ao comportamento do sistema [17]. Falhas no cumprimento
de determinados requisitos não funcionais podem, inclusive, tornar
toda aplicação ou processo de negócio ineficaz [17].

Em BPM e SOA, requisitos não funcionais representam conceitos
similares aos da engenharia de software. Por exemplo, em SOA,
um Acordo de Nível de Serviço (SLA3) é uma forma de especificar
sistematicamente condições exatas em que serviços web devem
ser entregues e executados. SLAs são tipicamente acordados entre
fornecedores e consumidores de serviços. Eles podem ser usados
para monitorar se a entrega real do serviço está em conformidade
com os termos acordados. Em caso de violações, penalidades ou
compensações podem ser atribuídas [19]. SLAs são definidos em
termos de atributos de QoS, que representam os requisitos não
funcionais propriamente ditos. Os níveis de QoS oferecidos pela
TI é um dos fatores mais importantes para a reputação e o sucesso
do negócio [9]. Um SLA pode incluir, por exemplo, um atributo de
QoS referente à ‘disponibilidade’ de um serviço web, para o qual
foi contratado o nível mínimo de 99%. Atributos e níveis de QoS
de um SLA são comumente chamados de Objetivos de Nível de
Serviço (SLO4). No contexto de serviços web, as linguagens mais
usadas para especificar SLA sãoWS-Agreement eWS-Policy, ambas
baseadas em XML e recomendadas pela W3C [16].

Em BPM, também é importante definir requisitos não funcionais
associados aos modelos de processo a serem automatizados. Porém,
por não se tratar do nível de execução, muitas abordagens não
definem explicitamente ummecanismo para isso. Uma possibilidade
seria definir um Acordo em Nível de Negócio (BLA5), equivalente

3Do inglês: Service Level Agreement
4Do inglês: Service Level Objective
5Do inglês: Business Level Agreement

ao SLA, porém, para o nível de negócio, como proposto na base
para este trabalho [2, 15, 16]. Um BLA pode ser associado a um
subprocesso e ser posteriormente mapeado hierarquicamente para
um conjunto de SLAs. Estruturalmente, um BLA é similar a um
SLA, incluindo, por exemplo, a existência de multas e bônus de
acordo com o cumprimento do acordo [3]. A diferença entre eles se
encontra no objetivo que cada um define a ser medido. Um BLA é
considerado um acordo “pai” que, durante a fase de implementação
do processo, pode sermapeado para um conjunto de SLAs. Enquanto
que um BLA é relacionado a um conjunto de atividades do modelo
de processo de negócio, os SLAs correspondentes estão associados
aos serviços web implementados para automatizar essas atividades
[2]. Esse mapeamento hierárquico pode ser visualizado na Figura 1.
Cada BLA é mapeado a um conjunto de SLAs de modo que se todos
os SLAs forem cumpridos o objetivo do BLA pode ser cumprido de
forma induzida [7].

Figura 1: Mapeamento de BLA em SLAs [16]

2.2 Monitoramento de Processos
A importância do monitoramento dos processos de negócio para
apoiar informações rápidas e uma melhor compreensão das ativida-
des dentro de uma organização é um fato conhecido e estabelecido
[11]. Os painéis de monitoramento trazem uma forma apropriada
de visualizar as informações coletadas [10]. O monitoramento em
tempo real de requisitos não funcionais de processos de negócio
representa uma importante vantagem competitiva [13].

Devido a essa necessidade, o termo Monitoramento de Ativida-
des de Negócio (BAM6) foi criado pelo grupo Gartner, em 2002.
BAM refere-se ao acesso em tempo real a indicadores críticos de
desempenho de negócio para melhorar a viabilidade de operações
comerciais. Diferentemente do monitoramento tradicional, BAM
visa monitorar as integrações entre as aplicações de uma organiza-
ção [13]. BAM aceita eventos de múltiplas fontes, avalia condições,
atualiza métricas, fornece uma saída na forma de um painel e emite
eventos complexos ou alertas – tudo em tempo real [13].

A supervisão contínua dos objetivos de negócio e a medição do
desempenho dos processos é um importante aspecto do ciclo de vida
de BPM. Isso é geralmente apoiado por BAM, que permite monito-
ramento contínuo, em tempo real, com base em uma infraestrutura
baseada em eventos [11].

Grande parte das aplicações BAM trabalha em conformidade com
SOA, que representa ummodelo de arquitetura que visa aprimorar a
agilidade e a relação custo/benefício de uma organização, reduzindo
a carga global de TI em uma organização. SOA apoia a orientação
a serviço na realização dos objetivos estratégicos associados da
organização [6].
6Do inglês: Business Activity Monitoring
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2.3 Framework StrAli-BPM
O alinhamento estratégico é uma adequação dinâmica da estrutura e
das tarefas da área de TI para que ela tenha sempre a maior sintonia
possível com as áreas de negócio, que são suas clientes dentro da or-
ganização [8]. No contexto de BPM, a definição e o monitoramento
de requisitos não funcionais de processos de negócio são essenciais
para a obtenção e a manutenção do alinhamento estratégico entre o
negócio e TI. Apenas o tratamento de requisitos não funcionais dos
processos, ou seja, as atividades as serem executadas e restrições
funcionais de execução, não garante que a área de TI automatize
um processo da forma realmente esperada pela área de negócio
‘dona’ de tal processo.

StrAli-BPM (Strategic Alignment with BPM) é um framewok pro-
posto [2, 15, 16] com o objetivo de contribuir para o alcance do
alinhamento estratégico nas organizações que lidam com proces-
sos de negócio. Mais especificamente, StrAli-BPM busca tratar de
forma integrada, em todas as etapas do ciclo de vida de BPM, tanto
os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais de
processos de negócio.

StrAli-BPM [2, 15, 16] é composto por três componentes, e está
sendo estendido aqui com um quarto componente (cf. Figura 2,
Seção 5). Os três componentes atuais são: (1) KPI2BLA: apoia o
mapeamento de metas estratégicas organizacionais, representadas
por Indicadores Chave de Desempenho (KPI7), que por sua vez é
usado como fonte de dados para requisitos não funcionais de proces-
sos de negócio, representados por BLAs; (2) BLA@BPMN: apoia
a definição de requisitos não funcionais de processos de negócio
modelados via Business Process Model and Notation (BPMN), esten-
dida para este fim; e (3) BLA2SLA: apoia a criação de um conjunto
de SLAs associados a serviços web, a partir de um BLA associado a
um conjunto de atividades que os serviços web devem automatizar.

Assim, as áreas de negócio e TI compartilham uma notação co-
mum – BPMN com BLA –, facilitando o diálogo e o alinhamento
entre os objetivos organizacionais e as obrigações da TI. O compo-
nente BLA@BPMN, especificamente, estabelece um mapeamento
lógico, em que BLAs, representados como uma extensão dos mode-
los BPMN, podem ser mapeados para os padrões de SLA existentes
(por exemplo, WS-Agreement ou WS-Policy), que por sua vez estão
associados com serviços web que compõem o processo executável,
fechando assim o ciclo de vida de BPM.

3 TRABALHOS RELACIONADOS
Embora o monitoramento de requisitos não funcionais de processo
de negócio seja essencial para a obtenção e a manutenção do alinha-
mento estratégico entre negócio e TI, poucos trabalhos tem tratado
isso na literatura. A Tabela 1 apresenta um resumo dos cinco traba-
lhos identificados que apresentam algum tipo de monitoramento
relacionado com a proposta apresentada neste artigo.

No trabalho mais antigo, de 2009, Wetzstein et al. [22] apresen-
taram um framework de BAM para monitorar processos de negócio
modelados em BPMN e implementados emWeb Service Business Pro-
cess Execution Language (WS-BPEL). Um protótipo de ferramenta
foi apresentado que possibilita o monitoramento de processos em
tempo real e a predição de possíveis violações de restrições no pro-
cesso. Esse framework usa técnicas de aprendizado de máquina para
7Do inglês: Key Performance Indicator

construir estruturas de árvores que representam as dependências
de um KPI em processos e métricas de QoS. Essas árvores de de-
pendência permitem que os analistas de negócio analisem como os
KPIs do processo dependem de métricas de processo de nível mais
baixo (ou seja, em nível de serviço) e de características de QoS da
infraestrutura de TI para o monitoramento de processos.

Na sequência, em 2012, Asosheh e Hajinazari [1] basearam-se em
ontologia para monitorar SLAs, com base em regras pré-definidas
durante a concepção do processo. Essa abordagem usa regras base-
ada em métricas de indicadores chave (KPI e Key Quality Indicator
(KQI)) para monitorar processos. O objetivo é tornar possível o
monitoramento de processos com base em SLA a fim de assegurar
o cumprimento dos requisitos de negócio. A abordagem proposta
pode apoiar a automação do processo de representação, de monito-
ramento e de ações em caso de violações do SLA.

Posteriormente, em 2015, Calabro, Lonetti e Marchetti [4] pro-
puseram uma abordagem de coleta de dados durante a execução
de processos de negócio para derivar KPIs que permitem o ras-
treamento contínuo do comportamento do processo e a medida
de metas específicas do processo. Os autores propuseram um fra-
mework integrado que permite a modelagem, a execução e a análise
de processos de negócio com base em um monitoramento flexível e
adaptável. A principal vantagem dessa abordagem é sua indepen-
dência em relação a linguagem de implementação do processo, além
de permitir a definição e a avaliação de medidas de KPI específicas
por usuários por meio do monitoramento.

Também em 2015, Kotamarthi et al. [12] propuseram um fra-
mework para a modelagem e o monitoramento da execução de
processos de negócio. Essa abordagem permite a modelagem e o
monitoramento de requisitos funcionais e não funcionais, possibili-
tando validação e correção em tempo de execução. Essa abordagem
sugere a separação dos conceitos de lógica e de regras de negócio.
A implementação do framework apresentado permite: modelagem
e monitoramento de requisitos não funcionais de um processo de
negócio, validação da conformidade dos processos durante as fases
de concepção e execução, adaptação dinâmica as regras de negócio
e separação de regras e lógica de negócio.

Por fim, mais recentemente, em 2017, Kintz, Monika e Koetter
[10] propuseram painéis de controle para monitoramentos específi-
cos, exibindo adequadamente informações necessárias por usuários
de uma organização. Em grandes organizações, os painéis devem
ser específicos para cada função, pois nem todos os usuários estão
preocupados com os mesmos dados. Os autores introduziram um
modelo de usuários e papéis. O monitoramento é realizado princi-
palmente por visualização de KPIs por meio dos painéis propostos.

Embora cada um desses trabalhos apresente abordagens com
características próprias, eles compartilham características comuns.
Conforme observado na Tabela 1, BPMN é usada por quatro tra-
balhos como notação para modelagem de processos [4, 10, 12, 22]
enquanto que para o outro trabalho nenhuma notação específica é
tratada [1]. Em termos de implementação e execução dos processos
previamente modelados, três trabalhos usam para isso WS-BPEL
[1, 12, 22], um deles usa BPMN executável [4] e para o outro traba-
lho nenhuma linguagem específica é tratada [10].

Em termos de especificação de requisitos não funcionais para
posterior monitoramento, a maioria das abordagens usa KPI para
representar indicadores a serem acompanhados sob a perspectiva



SBSI 2018, June 2018, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil E. Borges, L.H. Thom and M. Fantinato

Tabela 1: Trabalhos relacionados a monitoramento de processos de negócio

Modelagem Implementação Definição de requisitos não funcionais em:
Referência Ano de processo de processo Nível estratégico Nível de processo Nível de serviço
[22] 2009 BPMN WS-BPEL KPI KPI QoS
[1] 2012 N/I WS-BPEL N/I KPI e KQI SLA
[4] 2015 BPMN BPMN Executável KPI N/I N/I
[12] 2015 BPMN WS-BPEL KPI KPI N/I
[10] 2017 BPMN N/I N/I KPI N/I
StrAli-BAM 2017 BPMN WS-BPEL KPI BLA SLA
Legenda: N/I = Não Informado

das áreas de negócio. Duas dessas abordagens usam KPI para repre-
sentar requisitos não funcionais tanto no nível estratégico quanto
no nível de processo, de forma compartilhada [12, 22]. Outras duas
abordagens usam KPI para representar requisitos não funcionais no
nível de processo, sem mencionar explicitamente um tratamento no
nível estratégico, embora, isso possa estar sendo feito indiretamente
ao se lidar com KPI [1, 10]. Em [1], há o uso complementar de KQI
além de KPI. Por fim, um dos trabalhos usa KPI apenas no nível
estratégico sem tratar explicitamente do nível de processo, embora
esses KPIs sejam monitorados durante a execução do processo asso-
ciado [4]. Desses cinco trabalhos, apenas dois deles apresentam um
mapeamento para requisitos não funcionais em nível de serviço,
tratados como SLA ou QoS [1, 22].

Comparativamente, o componente apresentado neste artigo –
StrAli-BAM (como componente do framework StrAli-BPM) – tam-
bém tem como base BPMN e WS-BPEL, como a maioria dos traba-
lhos relacionados. KPIs são usados para a extração de informações
relacionadas a requisitos não funcionais exclusivamente do nível
estratégico, pela sua natureza. BLAs são propostos como uma forma
específica para representar requisitos não funcionais no nível de
processo, como uma extensão de BPMN. E SLAs são usados no nível
de serviços para representar requisitos não funcionais derivados
a partir de BLAs que, por sua vez, podem ter sido derivados de
KPIs. A estratégia de monitoramento de StrAli-BAM considera esse
contexto do framework StrAli-BPM.

4 MÉTODO DE PESQUISA
Para alcançar os resultados obtidos, este trabalho foi realizado se-
guindo o método de pesquisa ciência de projeto8. A ciência de
projeto captura as necessidades de negócio de uma organização e
constrói soluções para elas, tendo o respaldo científico como base
tanto para o desenvolvimento dessas soluções quanto para que esse
desenvolvimento seja alimentado com os resultados alcançados
com o trabalho de pesquisa [20]. A ciência de projeto na área de
sistema de informação visa a criação de artefatos, cuja intenção
explícita é melhorar o desempenho funcional de organizações [20].

Para contribuir de forma significativa com a ciência e a prática,
esse artefato a ser criado deve resolver um problema ainda sem solu-
ção ou proporcionar uma melhoria para uma solução existente [20].
No caso do trabalho sendo apresentado neste artigo, o problema em
questão é a falta de uma solução sistemática para o monitoramento

8Do inglês: design science

de requisitos não funcionais de processos de negócio, principal-
mente dentro do contexto de alinhamento estratégico entre as áreas
de negócio e de TI, conforme tratado no framework StrAli-BPM.

Nesse contexto, para desenvolver o componente de monitora-
mento StrAli-BAM, no contexto do framework StrAli-BPM, as se-
guintes etapas foram realizadas: estudo sistemático dos trabalhos
relacionados, projeto da solução, definição das linguagens a serem
usadas, desenvolvimento dos artefatos, prototipação da ferramenta,
prova de conceito e avaliação dos resultados alcançados.

5 O COMPONENTE STRALI-BAM
No contexto maior do framework StrAli-BPM, cf. Figura 2, o compo-
nente StrAli-BAM foi projetado para auxiliar o alinhamento estraté-
gico entre as áreas de negócio e TI via monitoramento dos requisitos
não funcionais de processos de negócio. O monitoramento dos re-
quisitos não funcionais de processos de negócio é realizado na
forma de monitoramento de BLAs associados a processos mode-
lados em BPMN. Além disso, esse mecanismo de monitoramento
também está associado ao monitoramento de SLAs e pretende-se
que futuramente esteja associado ao monitoramento de KPIs.

A Figura 2 apresenta o framework StrAli-BPMoriginal (elementos
em branco) estendido com o componente StrAli-BAM (elementos
em cinza) sendo proposto. Os componentes originais – KPI2BLA,
BLA@BPMN e BLA2SLA – estão descritos na Seção 2.3. Em relação
ao novo componente proposto, a flecha dupla cinza tracejada indica
ainda uma intenção futura de incluir também o monitoramento dos
KPIs que foram usados na criação dos BLAs sendo monitorados.

A intenção primária do monitoramento previsto por StrAli-BAM
é direcionada aos requisitos não funcionais dos processos de negó-
cio, ou seja, aos BLAs. Os BLAs fazem a ponte entre todos os níveis
de requisitos não funcionais, tanto os extraídos a partir de KPIs
quanto os derivados para SLAs. Porém, a execução do processo é
realizada considerando sua versão executável, em WS-BPEL, na
forma de uma composição de serviços web. Assim, os elementos
diretamente monitoráveis nesta infraestrutura são os SLAs associa-
dos aos serviços web. Portanto, os BLAs são apenas indiretamente
monitoráveis, por estarem associados aos modelos de processo em
BPMN, em uma versão não executável. Como resultado, a estratégia
de monitoramento de StrAli-BAM considera o histórico de criação
‘de cima para baixo’ de SLAs a partir de BLAs para realizar um
monitoramento ‘de baixo para cima’ de BLAs com base em SLAs.

A Figura 3 apresenta a arquitetura do componente StrAli-BAM,
composto por uma infraestrutura de execução do processo de ne-
gócio (Oracle SOA Suite 12c) e em um módulo para execução do
monitoramento (Monitor de BLA). Baseado na infraestrutura de
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Figura 2: Framework StrAli-BPM estendido

execução, o processo é executado usando as plataformas Oracle
BPEL 12c eOracleMediator 12c integradas viaOracle Instance.
O Monitor de BLA deve Processar SLO e Exibir relatório de
BLA; para isso, ele recebe os SLO da infraestrutura de execução
via interface Coletar resultado de SLO. As próximas subseções
detalham esses elementos da arquitetura.

Figura 3: Arquitetura do componente StrAli-BAM

5.1 Monitor de BLA
Visando alinhamento estratégico, o monitoramento dos requisi-
tos não funcionais de processos de negócio deve ser oferecido às
diferentes áreas e níveis organizacionais por meio de painéis inte-
grados9, também com diferentes níveis, tipos e agrupamentos de
informação. Considerando esse contexto, a arquitetura do monitor
de BLAs, com base em SLAs, e seus respectivos SLOs, proposta
9Chamados em inglês de dashboards ou cockpits.

para o componente StrAli-BAM é apresentada na Figura 4 via um
modelo ArchiMate10.

Conforme Figura 4, os principais objetivos do componente Mo-
nitor de BLA são Processar SLO e Exibir relatório de BLA.
Embora esse componente tenha sido desenvolvido para trabalhar
diretamente dentro do framework StrAli-BPM, ele foi projetado de
forma desacoplada, assumindo que ele pode ser usado em outros
contextos similares. o primeiro passo do processamento de SLO é
o processo Cadastrar BLA. Nessa etapa, os artefatos BLA e SLA
alvos de monitoramento, gerados pelos demais componentes de
StrAli-BPM, devem ser consumidos como insumo inicial. Realiza-se,
então, o cadastro de um BLA a ser monitorado com seus respectivos
SLAs. Essa ação é executada por meio da interface Importação de
BLA, para o serviço Cadastrar BLA, gerando o objeto de dados
SLO no banco de dados. Para cada SLO existente dentro de um SLA,
é gerado um identificador único e são identificados seu atributo e
nível de QoS e também armazenado no banco de dados.

A segunda etapa do processamento de SLO é Coletar resultado
de SLO. Esse processamento é disparado sempre que um serviço
web com um ou mais SLOs associados é executado no processo
de negócio sendo monitorado. O serviço associado Coletar resul-
tado de SLO armazena o valor medido do atributo de QoS para o
respectivo SLO; esse valor é armazenado no banco de dados como
objeto de dados Resultado de monitoramento de SLO. A inter-
face Registro de SLO é responsável por receber as requisições de
coletas de resultados de SLOs.
10ArchiMate é uma linguagem de modelagem de ‘arquitetura corporativa’ que apoia a
descrição, a análise e a visualização da arquitetura intra e inter domínios de negócios
[18].
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Figura 4: Arquitetura do monitor de BLA

Por fim, é necessário Processar resultado de SLO comparando
o valor medido (armazenado em Resultado de monitoramento
de SLO) com o nível esperado do SLO resultando no objeto de
dados Indicador de BLA, que serve de insumo para o serviço
Exibir relatório de BLA.

Finalmente, a função Exibir relatório de BLA é responsável
pela apresentação dos resultados aos usuários interessados. O ser-
viço Exibir relatório de BLA usa os indicadores gerados pelo
processamento para exibir, em tempo real, as informações sendo
monitoradas do BLA e seus respectivos SLAs, nas interfaces de
Dashboard e PDF.

5.2 Infraestrutura para Execução Monitorável
Baseada em Eventos

Para execução monitorável dos processos de negócio, uma infraes-
trutura de processamento baseado em eventos é proposta. A solução
técnica adotada como prova de conceito é baseada na plataforma
Oracle SOA Suite 12c11, que oferece uma integração abrangente
e ser adotada em grande parte das organizações. Os seguintes com-
ponentes da plataforma foram usados: Oracle BPEL 12c e Oracle
Mediator 12c. A integração entre os componentes foi realizada
por meio do Oracle Instance, conforme apresentado na Figura 5
via um diagrama modelado em ArchiMate.

Oracle BPEL 12c é responsável por orquestrar os serviços web
que compõem o processo de negócio e, assim, recebe como entrada
o arquivo WS-BPEL a ser executado. Porém, primeiramente, para
permitir o monitoramento da execução do processo de negócio,
os serviços web que serão monitorados precisam ser previamente
identificados para monitoramento. Para isso, a interface WSDL de
cada um dos serviços web que possui um SLA associado é estendida
com um trecho de esquema canônico para monitoramento, para
cada SLO existente no SLA associado a ele.

11Usou-se a licença apropriada para desenvolvimento, testes, prototipação e
demonstrações.

Figura 5: Infraestrutura para execução monitorável de pro-
cessos baseada em eventos

Um esquema canônico12 foi definido para promover o reúso
e facilitar a interação entre serviços web. O esquema canônico é
definido via XSD, cf. Figura 6. Ele especifica a estrutura geral de
um objetivo de SLA, ou seja, um SLO, a ser reaproveitada na inter-
face WSDL dos serviços web a serem monitorados. Para cada SLO
a ser medido em um mesmo serviço web, um esquema canônico
deve ser instanciado e incorporado como extensão de sua interface
WSDL. Um SLO é composto por: Id – identificador do SLO a ser
monitorado; QoSAttribute – tipo do requisito não funcional a ser
monitorado, tais como, tempo de resposta, disponibilidade, through-
put etc; e QoSMeasuredValue – resultado do atributo medido
quando o serviço é executado.

Conforme Figura 5, a execução e o monitoramento do processo
de negócio se inicia com omóduloOrquestrar serviços recebendo
o conjunto de interfaces WSDL/XSD. A orquestração dos serviços
é responsável por Invocar serviços, que faz uma requisição aos
serviços apresentados pela instância da plataforma via interfaces

12Esquema canônico é um padrão de projeto aplicado em SOA para facilitar a troca de
dados entre serviços [6].



Monitoramento de Processos baseados em QoS SBSI 2018, June 2018, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil

Figura 6: Esquema canônico para monitoramento

WSDL/XSD. Os serviços que estiverem identificados para monitora-
mento, via uma ou mais instâncias do esquema canônico, acionam
eventos, via Event Definition Language (EDL), um dialeto XML
próprio da plataforma Oracle SOA Suite 12c. Como consequência,
Enviar Evento é acionado via regras definidas para o envio de
eventos, que são capturadas na camada do Oracle Mediator 12c
pelo Capturar Evento. Por fim, o módulo Capturar Evento ob-
tém a requisição de evento e aciona o módulo Invocar Registro
de SLO que envia o SLO correspondente para continuidade do mo-
nitoramento pelo componente StrAli-BAM, conforme apresentado
na Figura 4 (na interface Registro de SLO).

6 AVALIAÇÃO
Para evidenciar a viabilidade do componente StrAli-BAM, testes
funcionais foram realizados usando um protótipo implementado
com o objetivo de realizar uma prova de conceito da abordagem
sendo proposta. O protótipo permitiu simular a execução e a si-
mulação de um processo de negócio de acordo com a abordagem
StrAli-BAM.

O protótipo foi desenvolvido usando Oracle Java 8 (para o de-
senvolvimento backend), Spring Boot (para o gerenciamento de
configuração), Spring Tool Suite (como Ambiente de Desenvolvi-
mento Integrado (IDE13)) e Angular JS (para o desenvolvimento
frontend).

Um cenário de processo de negócio de compra online foi explo-
rado, conforme processo modelado de acordo com a Figura 7. O
processo inicia quando o cliente acessa o website com usuário e
senha. Depois, o cliente escolhe o produto de seu interesse, que
inclui adicioná-lo ao carrinho de compras e solicitar a finalização do
pedido. Após a finalização, o cliente escolhe a forma de pagamento
e efetua o pagamento. Nesse momento, o departamento financeiro
é acionado para aprovar o pagamento. Depois da aprovação, é
solicitado ao cliente avaliar a compra. Como exemplo ilustrativo,
assume-se que área de negócio considere crítico o tempo de resposta
da atividade Aprovar Pagamento. Para isso, um BLA é definido,
associado apenas a essa atividade, com meta de até 60 segundos e
10 segundos de tolerância.

O processo de negócio modelado conforme Figura 7 foi imple-
mentado em WS-BPEL. Para o serviço web implementado para
executar a atividade Aprovar Pagamento, dois SLAs foram de-
rivados para garantir a satisfação do BLA: um SLA de tempo de
resposta e um SLA de segurança. O SLA de tempo de resposta tem
meta de até 30 segundos com 10 segundos de tolerância. O SLA
de segurança tem meta de retorno ‘TRUE’ (ou seja, o serviço pre-
cisa ser seguro), com um máximo de três tentativas. Neste cenário,
13Do inglês: Integrated Development Environment

Figura 7: Modelo de processo de compra online

considerou-se que ambos os SLAs tempo de resposta e segurança
do serviço web implemenado influenciam o BLA tempo de resposta
para a atividadeAprovar Pagamento. Dependendo dos resultados
individuais ou combinados de cada um desses SLAs, o resultado do
BLA pode ou não ser cumprido.

Com o uso da infraestrutura apresentada na Figura 5 e do compo-
nente apresentado na Figura 4, o processo ficou apto a ser executado
e monitorado. Para o processamento dos SLAs, uma abordagem de
geração de dados aleatória foi adotada usando o framework Fixture
Factory. Para a geração dos dados do SLA de tempo de resposta,
foi pré-estabelecido o limite de 1 a 130 segundos. Para o SLA de
segurança, foram pré-definidos os valores ‘TRUE’ e ‘FALSE’, ale-
atoriamente. A Figura 8 apresenta o resultado da simulação de
monitoramento do processo de compra online.

Figura 8: Resultado da simulação do monitoramento

De acordo com a Figura 8, verifica-se que os cenários relevantes
para as áreas de negócio não são os mesmos que para a área de TI.
Por exemplo, um SLA que falha pode não necessariamente refletir na
falha de um BLA. Assim, a área de negócio não precisa ser envolvida
em questões técnicas menores, as quais podem ser tratadas de
forma isolada pela área de TI. Um exemplo dessa situação está
representada na execução de ID = 8, em que houve duas falhas de
segurança na invocação do serviço web, mas a terceira tentativa
foi bem sucedida; além de que a segunda invocação do serviço web
ficou acima da meta de 30 segundos, embora dentro da margem
de tolerância de 10 segundos; apesar disso, ao final, a atividade foi
executada com 56 segundos, ou seja, com menos de 60 segundos,
que é a meta do BLA. Além disso, um BLA pode falhar, ou ficar em
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situação de alerta, por diferente motivos, em diferentes momentos,
ou seja, pela falha de diferentes SLAs. Por exemplo, o BLA 4 ficou
em estado de alerta devido a uma falha no SLA de tempo de resposta,
enquanto que o BLA 7 falhou primeiro por uma falha no SLA de
segurança e depois por uma falha no SLA de tempo de resposta.
Um gestor de uma área de negócios pode não se interessar se um
serviço web está tendo problemas de segurança, mas pode passar a
se interessar caso ele perceba que esse problema está impactando
em seu negócio.

O framework StrAli-BPM prevê a aplicação de multas e o pa-
gamento de bonificações em função de quanto as metas estão ou
não sendo atingidas; assim, esse monitoramento deverá estimar
ainda o total acumulado desses valores em tempo real. Além disso,
essa simulação considerou apenas os valores individuais de cada
execução de serviço web, quando ummodelo mais realístico deveria
considerar uma média de execuções para avaliar as condições do
serviço e do processo.

7 CONCLUSÃO
O principal objetivo deste artigo foi apresentar o componente StrAli-
BAM, cujo propósito é acrescentar ao framework StrAli-BPM a
capacidade de monitorar requisitos não funcionais de processos de
negócio em nível tanto de processo quanto de serviço. A abordagem
apresentada é dividida em uma arquitetura para monitoramento
e uma infraestrutura para execução e monitoramento baseada em
eventos. Enquanto a maioria das abordagens focam exclusivamente
em monitoramento de serviços web e outras poucas trabalham com
o monitoramento de processos apenas em termos de indicadores
de KPI, a abordagem apresentada aqui busca monitorar de forma
integrada.

Como proposta de trabalhos futuros, planeja-se: desenvolver
o painel de indicadores para acompanhamento dos dados sendo
monitorados em tempo real; incluir, tanto no componente monitor
de BLA quanto na infraestrutura de execução monitorável, o apoio
ao monitoramento de KPIs; e realizar experimentos mais completos
com situações mais próximas dos cenários reais existentes nas
organizações que lidam com o tipo de cenário coberto no contexto
aqui abordado, incluindo BLAs, SLAs e SLOs mais complexos.
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Uma Revisão Sistemática da Literatura sobre
Monitoramento de Requisitos não Funcionais de

Processos de Negócio

Resumo—Business area managers should have access to busi-
ness process indicators in order to obtain and analyze information
in real time. However, the commonly available monitoring ap-
proaches deal only with indicators at the level of the services that
implement the business processes, which are technical measures
oriented to managers of the information technology area. Aiming
to extend knowledge in the area of monitoring non-functional
requirements of business processes, this paper presents the results
of a systematic literature review conducted to identify the state
of the art in this research area. We sought to identify the
languages to model and implemente business processes being used
in approaches that use monitoring, the techniques or approaches
to specify non-functional requirements and the main monitoring
features. The search in the Scopus and Web of Science scientific
databases resulted in 14 primary studies.

I. INTRODUCTION

No cenário corporativo mundial, onde há grande competição
entre organizações, o monitoramento em tempo real de re-
quisitos não funcionais de processos de negócio representa
uma importante vantagem competitiva. Uma organização que
rapidamente percebe que uma parte de seu processo não está
respondendo como esperado, em termos de tempo, por exem-
plo, pode tomar uma decisão antes de ter um impacto negativo
em seu negócio [21]. Outros tipos de requisitos não funcionais
tipicamente associados a partes de processos de negócio são
relacionados a segurança, disponibilidade, paralelismo, custo,
entre outros [24].

Para monitorar requisitos não funcionais de processos de
negócio, é imprescindı́vel representá-los e implementá-los sis-
tematicamente. Do ponto de vista de sistematização, a Gestão
de Processos de Negócio (BPM1) apresenta técnicas, métodos
e ferramentas para tratar todo o ciclo de vida de processos
de negócio, desde sua modelagem inicial até sua automação,
execução e monitoramento [32]. A automação e a execução
de processos de negócio são comumente realizadas com o
apoio da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA2), usando a
tecnologia de serviços web [25].

Entretanto, em termos de monitoramento, as abordagens
existentes são limitadas do ponto de vista de negócio. A
maioria trata monitoramento apenas do ponto de vista técnico,
ou seja, o monitoramento individual de cada serviço web
que implementa parte do processo de negócio. Esse ponto
de vista técnico é bastante útil para a área de Tecnologia
da Informação (TI), que precisa estar atenta a serviços que

1Do inglês: Business Process Management
2Do inglês: Service-oriented Architecture

não estão atendendo as expectativas. Porém, para as áreas de
negócio, trata-se de uma visão muito minuciosa que precisa ser
traduzida para uma visão mais abstrata [25]. Uma determinada
área de negócio, por exemplo, pode estar interessada em uma
parte do processo crı́tica que apenas apresentará problema se
um conjunto inteiro de serviços web apresentar problema, mas
não apenas um ou alguns [12].

Visando obter o estado da arte em monitoramento de
requisitos não funcionais de processos de negócio, uma revisão
sistemática da literatura foi realizada. Este artigo apresenta os
principais resultados da revisão realizada. A revisão conduzida
foi guiada pelas seguintes três questões de pesquisa:

1) Quais linguagens de modelagem e de implementação de
processo de negócio têm sido usadas em abordagens de
monitoramento de requisitos não funcionais de processo
de negócio?

2) Quais técnicas e abordagens têm sido usadas para moni-
torar requisitos não funcionais de processo de negócio?

3) Quais são as caracterı́sticas de monitoramento de requi-
sitos não funcionais de processo de negócio?

Para cumprir esse objetivo, é necessário apresentar as lin-
guagens de modelagem e de implementação assim como as
técnicas e as caracterı́sticas de monitoramento de requisitos
não funcionais de processo de negócio. Como caracterı́sticas
de monitoramento, foram considerados cinco elementos fun-
damentais: fonte de dados para monitoramento, técnicas de
tratamento dos dados, predição de violação do processo,
técnica de monitoramento em tempo de execução, framework
ou ferramentas, e nı́vel do monitoramento.

O restante do artigo apresenta: fundamentação teórica, tra-
balhos relacionados, método de pesquisa, apresentação dos
resultados, análise dos resultados e conclusão.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta Seção apresenta os principais conceitos básicos relaci-
onados à abordagem apresentada neste artigo: BPM, requisitos
não funcionais e monitoramento de processo.

A. Gestão de Processos de Negócio

Um processo de negócio consiste em um conjunto de tarefas
realizadas em uma sequência especı́fica para alcançar um
objetivo comum de negócio. O ciclo de vida de processos
de negócio envolve algumas atividades, que são: modelagem
de processo de negócio, instanciação do modelo de processo



de negócio, apoio à execução de processos de negócio, moni-
toramento e auditoria de execução de processos de negócio, e
análise do processo de negócio em execução [32].

BPM tem sido apresentado como elemento chave para
o sucesso de uma infraestrutura de TI preparada para as
demandas das organizações atuais.BPM pode ser visto como
uma vantagem competitiva das organizações, uma vez que
revela o nı́vel de maturidade das mesmas [12].

B. Requisitos não Funcionais

No contexto de engenharia de software, requisitos não
funcionais são aqueles que sustentam o uso da aplicação, que
incorporam restrições aos requisitos funcionais e definem o
quanto o software deve ser eficiente para as tarefas que ele
deve fazer [24]. Exemplos desses requisitos são: desempenho,
usabilidade, disponibilidade, segurança, restrições sobre o pro-
cesso de desenvolvimento e tecnologias que devem ser usadas
[24]. Os requisitos não funcionais são identificados de acordo
com a necessidade dos usuários em relação ao comportamento
do sistema [27]. Falhas no cumprimento de determinados re-
quisitos não funcionais podem, inclusive, tornar toda aplicação
ou processo de negócio ineficaz [27].

Em BPM e SOA, requisitos não funcionais representam
conceitos similares aos da engenharia de software. Por exem-
plo, em SOA, um Acordo de Nı́vel de Serviço (SLA3) es-
pecifica sistematicamente condições exatas em que serviços
web devem ser entregues e executados. SLAs são tipicamente
acordados entre fornecedores e consumidores de serviços. Eles
são usados para monitorar se a entrega real do serviço está em
conformidade com os termos acordados. Em caso de violações,
penalidades ou compensações podem ser atribuı́das [30]. SLAs
são definidos em termos de atributos de Qualidade de Serviço
(QoS4 ), que representam os requisitos não funcionais pro-
priamente ditos. Os nı́veis de QoS oferecidos pela TI é um
dos fatores mais importantes para a reputação e o sucesso do
negócio [17]. Um SLA pode incluir, por exemplo, um atributo
de QoS referente à ‘disponibilidade’ de um serviço web, para o
qual foi contratado o nı́vel mı́nimo de 99%. Atributos e nı́veis
de QoS de um SLA são comumente chamados de Objetivos
de Nı́vel de Serviço (SLO5). Para serviços web, as linguagens
mais usadas para especificar SLA são WS-Agreement e WS-
Policy, ambas baseadas em XML e recomendadas pela W3C
[2].

Em BPM, também é importante definir requisitos não fun-
cionais associados aos modelos de processo a serem automa-
tizados. Porém, por não se tratar do nı́vel de execução, muitas
abordagens não definem explicitamente um mecanismo para
isso. Uma possibilidade seria definir um Acordo em Nı́vel de
Negócio (BLA6), equivalente ao SLA, porém, para o nı́vel de
negócio, como proposto na base para este trabalho [2], [5],
[25]. Um BLA pode ser associado a um subprocesso e ser
posteriormente mapeado hierarquicamente para um conjunto

3Do inglês: Service Level Agreement
4Do inglês: Quality of Service
5Do inglês: Service Level Objective
6Do inglês: Business Level Agreement

de SLAs. Estruturalmente, um BLA é similar a um SLA,
incluindo, por exemplo, a existência de multas e bônus de
acordo com o cumprimento do acordo [7]. A diferença entre
eles se encontra no objetivo que cada um define a ser medido.
Um BLA é considerado um acordo “pai” que, durante a fase
de implementação do processo, pode ser mapeado para um
conjunto de SLAs. Enquanto que um BLA é relacionado a
um conjunto de atividades do modelo de processo de negócio,
os SLAs correspondentes estão associados aos serviços web
implementados para automatizar essas atividades [5]. Esse
mapeamento hierárquico pode ser visualizado na Figura 1.
Cada BLA é mapeado a um conjunto de SLAs de modo que
se todos os SLAs forem cumpridos o objetivo do BLA pode
ser cumprido de forma induzida [15].

Figura 1. Mapeamento de BLA em SLAs [2]

C. Monitoramento de Processo

A importância do monitoramento dos processos de negócio
para apoiar informações rápidas e uma melhor compreensão
das atividades dentro de uma organização é um fato conhecido
e estabelecido [19]. Os painéis de monitoramento trazem uma
forma apropriada de visualizar as informações coletadas [18].
O monitoramento em tempo real de requisitos não funcionais
de processos de negócio representa uma importante vantagem
competitiva [21].

Devido a essa necessidade, o termo Monitoramento de Ati-
vidades de Negócio (BAM7) foi criado pelo grupo Gartner, em
2002. BAM refere-se ao acesso em tempo real a indicadores
crı́ticos de desempenho de negócio para melhorar a viabilidade
de operações comerciais. Diferentemente do monitoramento
tradicional, BAM visa monitorar as integrações entre as
aplicações de uma organização [21]. BAM aceita eventos de
múltiplas fontes, avalia condições, atualiza métricas, fornece
uma saı́da na forma de um painel e emite eventos complexos
ou alertas – tudo em tempo real [21].

A supervisão contı́nua dos objetivos de negócio e a medição
do desempenho dos processos é um importante aspecto do
ciclo de vida de BPM. Isso é geralmente apoiado por BAM,
que permite monitoramento contı́nuo, em tempo real, com base
em uma infraestrutura baseada em eventos [19].

Grande parte das aplicações BAM trabalha em conformi-
dade com SOA, que representa um modelo de arquitetura
que visa aprimorar a agilidade e a relação custo/benefı́cio
de uma organização, reduzindo a carga global de TI em uma
organização. SOA apoia a orientação a serviço na realização
dos objetivos estratégicos associados da organização [13].

7Do inglês: Business Activity Monitoring



III. TRABALHOS RELACIONADOS

Para Hasan, Jaafar e Hassan [16], o monitoramento de
QoS é um procedimento importante no ambiente de serviços
web. Esse monitoramento determina se as expectativas dos
usuários são atendidas, tornando-se um fator vital para que
os clientes decidam se continuarão pagando pelo serviço ou
não. Dentro desse contexto, esses autores realizaram uma
revisão sistemática que evidenciou a necessidade de monitorar
especificações ‘vagas’ de QoS em SLAs de serviços web,
tais como: ‘a disponibilidade do serviço deve ser alta’ e ‘o
tempo de resposta deve ser baixo’. Um total de 60 artigos
selecionados foram sistematicamente analisados. A revisão
mostra que existem poucas evidências de monitoramento de
especificações de QoS vagas de serviços web. De acordo
com os autores, fornecer a capacidade de monitorar QoS
especificada vagamente em SLAs poderia apresentar novos
desafios e implicações para a área de serviços web.

Existem outras revisões sistemáticas relacionadas, porém
apenas tangenciando o objetivo deste estudo. Uma delas avalia
quais abordagens apoiam a modelagem de requisitos não
funcionais dos processos de negócio com base em informações
relacionadas às metas estratégicas. Para alcançar esse objetivo,
foi realizado um estudo de literatura com base em conceitos
de revisão sistemática. Como resultado, foram identificados 19
artigos que abordam metas estratégicas e processos de negócio
com requisitos não funcionais [10].

Salles et al. [25] embasou sua abordagem em uma revisão
sistemática que buscou trabalhos que associassem modelagem
de processos de negócio a requisitos não funcionais. Foram
selecionados 21 artigos, e classificados como trabalhos que
abordam: modelagem de processos (BPMN8 ou Diagrama de
Atividades) associada à representação de requisitos não fun-
cionais; processos e BLA de forma conjunta; SLAs definidos
para assegurar o cumprimento de atributos de QoS; e métricas
de qualidade e complexidade da modelagem de processos,
incluindo formas de avaliação de modelos.

Alotaibi [1] apresenta uma revisão bastante ampla, dirigida
para os desafios e as soluções de modelagem de processos
de negócio. Como outras revisões existentes, esta não se
preocupou com a representação dos requisitos não funcionais
dos processos de negócio.

Por fim, Oca et al. [11] apresentaram os resultados de uma
revisão sistemática que aborda a qualidade de modelagem
de processos de negócio, assumindo que tal qualidade é
fundamental para atingir os objetivos estratégicos. Embora
relacionadas às preocupações com os processos de negócio,
não aborda o monitoramento.

Todas essas revisões citadas abordam a preocupação com a
gestão e o monitoramento de processos de negócio. Porém, não
foi identificada nenhuma revisão sistemática tratando especi-
ficamente, mesmo como parte, o monitoramento de requisitos
não funcionais de processos de negócio.

8Do inglês: Business Process Model and Notation

IV. MÉTODO DE PESQUISA

Revisão sistemática da literatura refere-se a um método
de pesquisa desenvolvido para reunir e avaliar as evidências
disponı́veis referentes a um tópico especı́fico [6]. Esta seção
descreve o protocolo seguido para a condução da revisão cujos
resultados são apresentados e discutidos neste artigo.

String de busca: a seleção dos artigos foi efetuada via
busca restritiva por palavras chave e seus sinônimos, de forma
combinada para garantir a localização dos artigos relacionados
ao objetivo desta revisão e que o estado atual da arte seja
observado. A seguinte string de busca foi usada: (monitor)
AND (“process control” OR “business process” OR “process
model” OR “quality of process” OR workflow OR BPM) AND
(“non functional” OR “non-functional” OR “nonfunctional”
OR “quality of process” OR “key performance indicator” or
KPI OR “process performance” OR PPI).

Base de dados: duas das principais bases de dados ci-
entı́ficas foram usadas: Scopus e Web of Science. A string de
busca foi aplicada em tı́tulo, resumo e palavras-chave, tendo
resultado em 276 artigos da Scopus e 105 da Web of Science.

Critérios de inclusão: para inclusão de um artigo, pelo
menos dois dos seguintes critérios relacionados a seu conteúdo
devem estar satisfeitos:

1) O artigo apresenta qual linguagem de modelagem ou
qual linguagem de implementação do processo de
negócio está sendo usada.

2) O artigo apresenta qual técnica ou abordagem é usada
para o monitoramento de requisitos não funcionais.

3) O artigo apresenta alguma das seguintes caracterı́sticas
de monitoramento: fonte de dados para monitoramento,
técnicas de tratamento dos dados, predição de violação
do processo, técnica de monitoramento em tempo de
execução, framework ou ferramentas, e nı́vel do moni-
toramento.

Critérios de exclusão: para exclusão de um artigo, basta
que um dos seguintes critérios esteja satisfeito:

1) O artigo é duplicado.
2) O artigo não é escrito em inglês.
3) O artigo foi publicado antes de 2007.
4) O artigo não é possui rigor cientı́fico, por exemplo, não

foi revisado por pares.
5) O artigo é um estudo secundário.
6) O artigo não é da área de computação, sistemas de

informação ou gestão.
Esse procedimento resultou na seleção de 14 estudos

primários. Com base nos dados extraı́dos desses artigos, as
três questões de pesquisa puderam ser respondidas, conforme
dados apresentados nas próximas seções.

V. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A lista dos estudos primários selecionados é apresentada na
Tabela I. A seguir, cada um dos 14 estudos é analisado.

Kintz, Monika e Koetter [18] propuseram painéis de
controle para monitoramentos especı́ficos, exibindo ade-
quadamente informações necessárias por usuários de uma



Tabela I
LISTA DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS SELECIONADOS

Ref. Tı́tulo Autores Ano Tipo
[18] Creating User-specific Business Process Monitoring Dashboards with a Model-driven

Approach
Kintz, Monika e Koetter 2017 C

[31] Real-time business activity monitoring and analysis of process performance on big-
data domains

Vera-Baquero, Colomo-
Palacios e Molloy

2016 C

[8] KPI evaluation of the business process execution through event monitoring activity Calabro, Lonetti e Marchetti 2015 C
[20] A Framework Towards Model Driven Business Process Compliance and Monitoring Kotamarthi et al. 2013 C
[9] Monitoring of business process execution based on performance indicators Calabro, Lonetti e Marchetti 2015 C
[28] Towards a methodology for goal-oriented enterprise management Cardoso 2013 C
[4] Combining Semantic Lifting and Ad-hoc Contextual Analysis in a Data Loss Scenario Azzini, Damiani e Zavata-

relli
2013 C

[26] Business Process Monitoring with S-BPM Schmidt e Fleischmann 2012 C
[3] Towards improving enterprise performance with Service Level Agreements Asosheh e Hajinazari 2012 C
[14] Extending BPMN for business activity monitoring Friedenstab et al. 2012 C
[33] Monitoring and analyzing influential factors of business process performance Wetzstein et al. 2009 C
[29] Service-level enforcement in web-services-based systems Stantchev e Schropfer 2009 P
[22] Definition of metric dependencies for monitoring the impact of quality of services

on quality of processes
Mayerl et al. 2007 C

[23] An integrated approach to process-driven business performance monitoring and
analysis for real-time enterprises

Park et al. 2007 P

Legenda: C – Conferência; P – Periódico

organização. Em grandes organizações, os painéis devem ser
especı́ficos para cada função, pois nem todos os usuários
estão preocupados com os mesmos dados. O principal objetivo
dessa abordagem é monitorar e visualizar Indicadores Chave
de Desempenho (KPI9) usando painéis. Dessa forma, essa
abordagem estabelece e permite a análise do processo de
negócio e fornece informações rápidas em situações crı́ticas.

Vera-Baquero, Colomo-Palacios e Molloy [31] apresenta-
ram uma arquitetura baseada em nuvem para alavancar a
tecnologia de big data e apoiar análises de desempenho em
qualquer domı́nio de negócio, em tempo hábil e independente-
mente das preocupações subjacentes dos sistemas de operação.
Foram usadas integrações de Sistemas de Informação Cons-
cientes de Processo (PAIS10) com sistemas de Inteligência de
Negócio (BI11) para fomentar tomadas de decisão.

Calabro, Lonetti e Marchetti [8] propuseram uma aborda-
gem de coleta de dados durante a execução de processos
de negócio para derivar KPIs que permitem o rastreamento
contı́nuo do comportamento do processo e a medida de metas
especı́ficas do processo. Os autores propuseram um framework
integrado que permite a modelagem, a execução e a análise de
processos de negócio com base em um monitoramento flexı́vel
e adaptável. Suas principais vantagens é ser independente de
qualquer notação e modelo de execução de modelagem de
processo de negócio e permitir a definição e avaliação de
medidas de KPI especı́ficas por usuário.

Kotamarthi et al. [20] propuseram um framework para
modelagem e monitoramento da execução de processos de
negócio. Requisitos funcionais e não funcionais podem ser
tratados, possibilitando validação e correção em tempo de
execução. Essa abordagem sugere a separação dos conceitos

9Do inglês: Key Performance Indicator
10Do inglês: Process-Aware Information Systems
11Do inglês: Business Inteligence

de lógica e de regras de negócio. O framework implementado
permite: modelagem e monitoramento de requisitos não funci-
onais de um processo de negócio; validação da conformidade
dos processos durante as fases de concepção e execução;
adaptação dinâmica as regras de negócio; e separação de regras
e lógica de negócio.

Calabro, Lonetti e Marchetti [9] implementaram um
protótipo de ferramenta que realiza a análise e o monitora-
mento de métricas de QoS. Esse monitoramento possibilita
uma visão geral dos principais fatores que, de alguma forma,
possam influenciar no desempenho do processo. Os autores
apresentam o protótipo de framework Glimpse, e apresentou
um quadro de comparação do componente desenvolvido com
as soluções disponı́veis naquele momento.

Cardoso [28] discutiu os potenciais benefı́cios de incorporar
uma perspectiva com foco nas fases de design e avaliação
de BPM. Para a fase de design, ele sugeriu a integração
de serviços de negócio, metas e modelagem de KPI aos
processos de negócio previamente modelados, descrevendo
também como os métodos existentes de modelagem de metas
e KPI podem ser usados para realizar essa representação.

Azzini, Damiani e Zavatarelli [4] trataram da importância de
técnicas de mineração de dados nesse contexto. Eles afirmam
que logs da execução de processos podem contribuir para
um melhor entendimento dos padrões comportamentais de
processos. Assim, via Inteligência de Processos de Negócio
(BPI12), o estudo sugeriu o uso de técnicas de medição
e análise, a concepção e o monitoramento em BPM. Os
autores descreveram como técnicas de mineração em logs de
eventos podem ser combinadas com procedimentos de análise
semântica, visando descobrir processos mais precisos.

Schmidt e Fleischmann [26] apresentaram a implementação

12Do inglês: Business Process Intelligence



de um protótipo de framework de BAM para realizar o
monitoramento de processos especificados em Web Services
Business Process Execution Language (WS-BPEL). O fra-
mework permite o monitoramento de processos em tempo real
assim como prevê violações durante o monitoramento.

Asosheh e Hajinazari [3] basearam-se em ontologia para
monitorar SLAs, usando regras pré-definidas durante a
concepção do processo. As regras são baseadas em métricas
de indicadores chave – KPI e Key Quality Indicator (KQI).
O objetivo é possibilitar o monitoramento de processos com
base em SLAs para assegurar o cumprimento dos requisitos
de negócio. A abordagem proposta pode apoiar a automação
do processo de representação, de monitoramento e de ações
em caso de violações do SLA.

Friedenstab et al. [14] apresentam uma linguagem de mode-
lagem conceitual que estende BPMN, a qual é bem aceita por
seus conceitos relevantes para BAM. A abordagem apresen-
tada é composta por: um meta-modelo que descreve formal-
mente os aspectos conceituais da extensão BPMN desenvol-
vida (sintaxe abstrata); sı́mbolos gráficos como um exemplo de
representação dessa sintaxe abstrata (sintaxe concreta); e um
cenário de demonstração que ilustra a aplicação da linguagem
em um cenário fictı́cio.

Wetzstein et al. [33] apresentaram um framework de BAM
para monitorar processos de negócio modelados em BPMN e
implementados em WS-BPEL. Um protótipo de ferramenta foi
apresentado que possibilita o monitoramento de processos em
tempo real e a predição de possı́veis violações de restrições
no processo. Esse framework usa técnicas de aprendizado de
máquina para construir estruturas de árvores que representam
as dependências de um KPI em processos e métricas de QoS.
Essas árvores de dependência permitem que os analistas de
negócio analisem como os KPIs do processo dependem de
métricas de processo de nı́vel mais baixo (ou seja, em nı́vel
de serviço) e de caracterı́sticas de QoS da infraestrutura de TI
para o monitoramento de processos.

Stantchev e Schropfer [29] propuseram uma abordagem
para garantir os nı́veis de serviço, composta pelas seguin-
tes etapas: formalização de requisitos não funcionais usando
SLO; formalização de propriedades de serviço web em uma
declaração de capacidade de nı́vel de serviço; e ações adap-
tativas com base na replicação translúcida de serviços. A
avaliação foi baseada em um modelo de processo de referência
em BPMN e posterior mapeamento para o nı́vel de infraestru-
tura. Esse mapeamento incluiu: a definição, a implementação
e a implantação de serviços web que se referem aos requisitos
funcionais; a orquestração e a coordenação desses serviços
usando WS-BPEL; e o monitoramento e a garantia em tempo
de execução dos requisitos não funcionais dentro de uma
estrutura de BPM.

Mayerl et al. [22] descreveram um conjunto de métricas que
podem ser usadas para acompanhar as atividades realizadas
em um processo. O estudo expõe um framework para a
especificação e o acompanhamento de SLAs.

Park et al. [23] apresentaram um processo de implementação
de uma arquitetura para desenvolver, monitorar, medir e

otimizar processos de negócio. Os autores descrevem a
implementação de um protótipo chamado xPIA (eXecutable
Process Innovation Accelerator), que pode facilitar efetiva-
mente a melhoria contı́nua do processo via recursos de mo-
nitoramento de reforço para os dados de negócio que possam
afetar significativamente o desempenho do processo.

VI. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta uma análise dos resultados em função
das três questões de pesquisa, buscando respondê-las, como
principal resultado deste artigo. Para isso, ela está divida em
três subseções especı́ficas.

A. Q1 – Modelagem e Implementação

Diversas organizações usam BPMN para modelagem de
processos. Dentro de muitos contextos industriais e domı́nios
de aplicação, BPMN aumentou sua importância devido, prin-
cipalmente: à facilidade de modelagem, ao uso de definições
concisas e, mais recentemente, a possibilidade de execução do
processo a partir do próprio modelo especificado em BPMN.
Dos 14 estudos primários, 11 deles[3], [8], [9], [14], [18],
[20], [26], [28], [29], [33]. Outra linguagem para modela-
gem encontrada foi RDF – Resource Description Framework,
que permite independência e interoperabilidade extremamente
flexı́vel entre aplicativos [4]. Três dos estudos não apresen-
taram a linguagem de modelagem [22], [23], [31], conforme
observado na Tabela II.

Tabela II
MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS

Ref. Modelagem de
processo

Implementação de
processo

[18] BPMN N/I
[31] N/I PAIS
[8] BPMN BPMN Executável
[20] BPMN WS-BPEL
[9] BPMN BPMN Executável
[28] BPMN WS-BPEL
[4] RDF BPI
[26] BPMN S-BPM
[3] BPMN N/I
[14] BPMN BPMN Executável
[33] BPMN WS-BPEL
[29] BPMN WS-BPEL
[22] N/I WS-BPEL
[23] N/I xPIA
Legenda: N/I = Não Informado

Os processos que são previamente modelados precisam
ser implementados. A implementação técnica dos processos
de negócio geralmente é realizada traduzindo atividades do
nı́vel de processo para o nı́vel de fluxo de trabalho. Um
processo de negócio é desenvolvido, na maioria dos casos,
usando o WS-BPEL e é implantado em um BPEL engine.
O mesmo, gerencia a execução de processos de negócio:
coordena a execução de atividades, fornece entrada para uma
atividade, vinculação e execução de um serviço web associado
à atividade, roteando a solicitação para atividade apropriada



dependendo da saı́da obtida. O processo BPEL invoca a
operação do serviço baseado em SOAP – (Simple Object
Access Protocol) com serviços web descrito por WSDL -(Web
Services Description Language) [20]. É possı́vel observar na
Tabela II, a linguagem de implementação WS-BPEL é a com
mais abordagem nas pesquisas [20], [22], [28], [29], [33].

Alguns estudos propuseram outras abordagens para
implementação do processo. Para as organizações que fazem o
uso da linguagem de modelagem BPMN, é possı́vel delegar ao
próprio modelo, a função de execução do processo de negócio
por meio da ferramenta [8], [9], [14]. Outras abordagens para
execução do processo foram: PAIS para fomentar tomadas
de decisão [31]; S-BPM para execução e monitoramento
[26]; BPI com o uso de técnicas de medição e análise, a
concepção e o monitoramento em BPM [4]; e xPIA facilitar
efetivamente a melhoria contı́nua do processo via recursos
de monitoramento [23]. Dois dos estudos não apresentaram
linguagem de implementação de processo [3], [18].

B. Q2 – Requisitos não Funcionais
Nos estudos primários selecionados, foram encontrados três

diferentes nı́veis para representar os requisitos não funcionais,
sendo eles: nı́vel estratégico, nı́vel de processo de negócio e
nı́vel de serviço, conforme mostrado na Tabela III.

Tabela III
REPRESENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Ref. Nı́vel
estratégico

Nı́vel de
processo

Nı́vel de
serviço

[18] KPI N/I N/I
[31] KPI N/I N/I
[8] KPI N/I N/I
[20] KPI KPI N/I
[9] KPI N/I N/I
[28] KPI N/I N/I
[4] KPI N/I SLA
[26] PPI N/I N/I
[3] N/I KPI, KQIs SLA
[14] KPI N/I N/I
[33] KPI KPI QoS
[29] KPI N/I SLA
[22] QoS e QoP N/I SLA
[23] N/I N/I SLA
Legenda: N/I = Não Informado

Em relação ao nı́vel estratégico, praticamente todos os
trabalhos usam KPI para representar requisitos não funcionais
[8], [9], [14], [18], [20], [28], [26], [29], [31], [33]. Novas
estratégias corporativas dependem cada vez mais de KPIs,
ou seja, valores adequadamente definidos, úteis para avaliar
o desempenho do processo. Ao usar métricas especı́ficas, os
dados coletados durante a execução do processo de negócio
são analisados e elaborados para calcular os valores de inte-
resse do KPI e acompanhar continuamente o comportamento
do processo.

Apenas dois estudos apresentaram diferentes formas de
representar requisitos não funcionais em nı́vel estratégico.
Schmidt e Fleischmann [26] apresentam PPI (Process Per-
formance Indicators), uma variação de KPI especı́fica para

BPM. E Mayerl et al. [22] usam QoS e QoP (Quality of
Process), uma variação de QoS especı́fica para BPM. Por fim,
dois trabalhos não possuem qualquer menção a alguma forma
especı́fica de especificar requisitos não funcionais em nı́vel
estratégico [3], [23].

Em relação ao nı́vel de processo propriamente dito, que era
a principal expectativa desta revisão sistemática, a grande mai-
oria dos trabalhos não faz qualquer menção a alguma forma
de especificar requisitos não funcionais [4], [8], [9], [14], [18],
[22], [23], [26], [28], [29], [31], mostrando uma grande lacuna.
Apenas três trabalhos apresentam alguma proposta especı́fica
de modelagem de requisitos não funcionais para o nı́vel de
processo e, ainda assim, relacionados ao uso de KPIs, que
costumam ser mais bem aplicados ao nı́vel estratégicos [3],
[20], [33]. Especificamente para um dos trabalhos [3], além do
uso de KPI, há também o uso de KQI, outro tipo de indicador
similar a KPI.

Por fim, em relação ao nı́vel de serviço, a maioria dos
trabalhos também não faz menção a qualquer forma de es-
pecificar requisitos não funcionais [8], [9], [14], [18], [20],
[26], [28], [31]. Isso poderia ser esperado, uma vez que o
foco desta revisão era encontrar abordagens que tratassem
do monitoramento do processo de negócio, podendo também
envolver o monitoramento dos serviços que implementam o
processo. Porém, é de conhecimento amplo que há inúmeros
trabalhos publicados na literatura que tratam exclusivamente
de monitoramento de serviços web sem mencionar qualquer
aspecto do monitoramento de processos. Para os trabalhos
que citam algum mecanismo de especificação de requisitos
não funcionais em nı́vel de serviço, cinco deles mencionam
SLA [3], [4], [22], [23], [29] e um deles mencionam QoS
[33], embora esses dois termos geralmente significam a mesma
coisa.

Apenas um trabalho [33] apresenta tratamento de requisitos
não funcionais nos três nı́veis – estratégico, de processo e de
serviço. Apesar, disso, tanto para o nı́vel estratégico quanto
para o nı́vel de processo o mesmo elemento seja usado, ou
seja, KPI. Ou seja, não existe um tratamento especı́fico para
o nı́vel de processo. Destaca-se que se refere a um trabalho
publicado ainda em 2009.

C. Q3 – Caracterı́sticas de Monitoramento

Em conformidade com as linguagens de modelagem, lingua-
gens de implementação de processo e técnicas ou abordagens
apresentadas, as caracterı́sticas de monitoramento de requisitos
não funcionais expõem como estes modelos de processos são
monitorados. A Tabela IV apresenta cinco caracterı́sticas de
monitoramento: fonte de dados para monitoramento, técnicas
de tratamento dos dados, realiza predição da violação do
processo, técnica de monitoramento em tempo de execução,
framework ou ferramentas, nı́vel do Monitoramento. Essas
caracterı́sticas fomentam o entendimento do monitoramento
evidenciado.

A maioria dos estudos apresentaram log de evento como
caracterı́stica de fonte de dados para monitorar requisitos



Tabela IV
CARACTERÍSTICAS DE MONITORAMENTO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

Ref. Fonte de
dados

Tratamento
dos dados

Predição de
violação

Tempo
real

Framework ou ferramentas

[18] N/I N/I N/I Sim BAM
[31] Log de eventos CEP N/I Sim Ferramentas de BI
[8] Log de eventos CEP N/I Sim Glimpse
[20] Log de eventos CEP N/I Sim Eclipse BPMN Designer, ATL e Drools-guided editor
[9] Log de eventos CEP Não Sim N/I
[28] Log de eventos CEP, PM Sim N/I BAM
[4] Log de eventos PM Sim Sim Framework KITE.it
[26] Log de eventos CEP, PM Sim Sim BAM
[3] N/I CEP Não N/I BPEL4WS, WSLA, SWRL, OWL e Drools rule
[14] Log de eventos CEP N/I Sim BAM
[33] Log de eventos N/I N/I Sim BAM
[29] Log de eventos N/I N/I Sim XML
[22] Log de eventos N/I N/I Sim Oracle BPEL Engine
[23] Log de eventos N/I N/I Sim xPIA
Legenda: N/I = Não Informado; CEP = Complex Event Processing; PM = Process Mining

não funcionais. Depois de configurar os pontos de monitora-
mento, as informações especı́ficas sobre quais eventos devem
ser registrados em tempo de execução devem ser definidas,
configurando o log de eventos dos sistemas [4], [28], [31].
Estes logs de eventos são capturados durante a execução
do processo. Os eventos gerados pela execução do processo
podem ser analisados para revelar áreas para melhoria poten-
cial, possibilitando a obtenção de informações sobre aspectos
qualitativos e quantitativos dos processos de negócio, além de
fornecer causas raiz de medidas indesejadas [14], [28].

Neste contexto, as técnicas para tratamento dos dados (no
caso o log gerado pelos eventos) apresentadas pelos estudos
são: CEP – Complex Event Processing e Mineração de Pro-
cesso (Process Mining). CEP é uma estrutura que demonstra
grande utilidade em termos de correlação de eventos e latência
[31], [8], [20]. Já mineração de processos é uma técnica de
gestão do processo que extrai o conhecimento a partir dos logs
de eventos registrados por um sistema de informação. Ela é
frequentemente usada para o processo de descoberta quando
não existe, a priori, qualquer modelo. Também, para análise de
conformidade, quando existe um modelo à ser obtido por meio
dos logs de eventos, para assim, descobrir as discrepâncias
entre os logs e o modelo [4], [26].

A realização da predição é com base na análise dos da-
dos resultantes do processo em tempo de execução. Neste
cenário, baseado em recursos de descoberta e análise de
dados históricos, decorrentes de modelos e a aplicação de tais
modelos para os processos em execução, evita a possibilidade
de exceções, comportamentos indesejáveis e não conformidade
[4]. Nesse contexto, os artigos que fazem predição dos mode-
los em tempo de execução usam a técnica para tratamento dos
dados de mineração de processos [4], [26], [28]. Alinhado
a esta abordagem, é importante que as áreas estratégicas
recebem os indicadores do processo em tempo de execução
[31], [8], [9], [20], [4]. A maioria dos estudos primários
obtidos nesta revisão fazem o monitoramento de processo em
tempo de execução [14], [22], [23], [26], [29], [33].

Com a finalidade de proporcionar uma boa implementação
das abordagens propostas, diferentes ferramentas e frameworks
foram usados nos estudos relacionados. Podemos destacar o
BAM, que permite o monitoramento contı́nuo, em tempo real,
de processos com base em uma infraestrutura de eventos [14],
[26], [28], [33]. Na execução do processo, o BPEL torna-
se uma ferramenta com uma boa estrutura para fomentar na
implementação. Alinhado neste contexto, é usado BPEL4WS
como ferramenta para implementação e execução dos pro-
cessos [3], [22]. Todos os estudos primários selecionados
aplicaram o monitoramento dos requisitos não funcionais do
processo de negócio em nı́vel de negócio. Estes estudos des-
tacam a importância do monitoramento em nı́vel de negócio.

VII. CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados, o principal objetivo
deste artigo foi estender o conhecimento na área de monito-
ramento de requisitos não funcionais de processo de negócio,
via revisão sistemática, para obter o estado atual da arte neste
segmento. Por meio das palavras chave e seus sinônimos,
foi pesquisado na base de dados Scopus e Web of Science,
artigos relevantes sobre este tema. Para garantir uma busca
mais ı́ntegra, os principais aspectos da estrutura da revisão
sistemática foram considerados.

Foram definidas três questões de pesquisa, as quais tem
o objetivo de estabelecer um contexto à pesquisa. Usando
as questões de pesquisa, foi possı́vel definir e estabelecer
os critérios de inclusão e exclusão. Com estas informações
combinadas na String de busca, foi possı́vel efetuar a pesquisa
na base de dados Scopus que retornou 276 artigos e Web of
Science que retornou 105 artigos. Após os critérios de inclusão
e exclusão aplicados, foram obtidos 27 artigos da base de
dados Scopus e 3 da Web of Science.

Seguindo nesta mesma diretriz, foram aplicados os critérios
de qualidade, que após a finalização dessa etapa restaram 13
artigos da base de dados Scopus e 1 da Web of Science, nos
quais foram analisados, realizado extração e sı́ntese dos dados.



Para extração dos dados foram considerando as linguagens
de modelagem e implementação de requisitos, técnicas ou
abordagens e caracterı́sticas de monitoramento de requisitos
não funcionais de processo de negócio. Estes dados foram
combinados e sintetizados para desta forma serem avaliados,
e responderem as questões de pesquisa.

Foi possı́vel observar que a linguagem de modelagem
mais usada pelos estudos primários foi BPMN e para
implementação WS-BPEL. Para representar requisitos não
funcionais em nı́vel estratégico KPI foi a mais abordada nos
artigos. Foi possı́vel observar também que alguns estudos usam
KPI para representar requisitos não funcionais em nı́vel de
processo. Os estudos comprovaram que os SLAs, como já é
conhecido nas organizações, é o mais usado para representar
requisitos não funcionais em nı́vel de serviço. Para as carac-
terı́sticas de monitoramento de requisitos não funcionais, os
artigos mostraram que log de evento como fonte de dados,
em conformidade com CEP e mineração de processos para
tratar destes dados em tempo de execução, foi a abordagem
mais usada nas pesquisas.

A principal contribuição deste artigo é integrar os conhe-
cimentos da literatura, via revisão sistemática, para obter o
estado atual da arte neste segmento.

VIII. AGRADECIMENTOS

Não incluı́dos devido à revisão duplo cega.
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