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Resumo 

O propósito de se ter alinhamento estratégico entre Tecnologia da Informação (TI) e 

áreas de negócio deve-se à necessidade das grandes organizações em aproveitar a capacidade 

da TI para transformar processos de negócio e disponibilizar bons produtos e serviços, 

destacando-se em um cenário competitivo. Nesse contexto, a Gestão de Processos de Negócio 

e a Orientação a Serviços tendem a ganhar espaço nas organizações, pois são capazes de 

automatizar e aperfeiçoar os processos e serviços necessários para o Negócio. Na etapa de 

análise e modelagem de processos de negócio, é importante atentar-se não só às propriedades 

funcionais (ou seja, as atividades que devem ser realizadas), mas também às restrições de 

operação e à qualidade dos processos, consideradas propriedades não funcionais; dessa forma, 

é possível evitar que os investimentos feitos em TI sejam desperdiçados com ineficiência e 

retrabalho. Visando formalizar essas restrições, pode-se usar Acordos em Nível de Negócio 

(BLA) e Acordos em Nível de Serviço (SLA). As linguagens mais conceituadas para 

modelagem de processos de negócio, incluindo BPMN, carecem da representação dessas 

propriedades não funcionais, criando uma lacuna entre a identificação das propriedades 

funcionais e das não funcionais ao considerar as próximas fases do ciclo de vida de processos 

de negócio. Já existem abordagens propostas para mitigar essa questão, mas identificou-se 

deficiências em todas elas. O presente projeto de mestrado visa preencher essa lacuna, 

propondo uma abordagem que estende uma das principais notações para modelagem de 

processos de negócio, BPMN, para incorporar BLAs desde a fase de representação. Com isso, 

as áreas de TI e de Negócio compartilham de uma linguagem comum, facilitando o diálogo e 

o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as obrigações da TI. Além disso, pretende-

se desenvolver e avaliar um protótipo que, a partir dos BLAs definidos, crie SLAs de maneira 

automatizada e com base em padrões existentes. 

 

Palavras-chave: Alinhamento Estratégico; Gestão de Processos de Negócio; Modelagem de 

Processos de Negócio; Acordo em Nível de Negócio; Requisitos Não Funcionais. 
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Abstract 

The purpose of having strategic alignment among Information Technology (IT) and 

Business areas is due to the need of large organizations to avail IT's ability to transform 

business process and deliver good products and services, standing out in a competitive 

scenario. In this context, Business Process Management and Service Orientation tend to gain 

space in organizations, since they are able to automate and optimize the needed processes and 

services for the business. In business process analysis and modeling phase, it is important to 

look not only functional properties (i.e., activities that must be executed), but also processes 

quality and operating constraints, called non-functional properties; in this way, it is possible to 

avoid that investments in IT are wasted on inefficiency and rework. In order to enact these 

restrictions, Business Level Agreements (BLA) and Service Level Agreements (SLA) can be 

used. The most prestigious languages for business process modeling, including BPMN, lack 

the representation of these non-functional properties, creating a gap between the functional 

and non-functional properties identification considering the next business process lifecycle 

phases. Thus far, there are approaches proposed to mitigate this issue, but there still are 

deficiencies in all of them. This master’s project aims to fill this gap by proposing an 

approach that extends one of the most important business process modeling notations, the 

BPMN, to embody BLAs since the representation phase. In doing so, IT and business areas 

share a common language, simplifying dialogue and alignment between organizational 

objectives and obligations of IT. Moreover, there is an intention to develop and evaluate a 

prototype which, from BLAs, automatically creates SLAs based on existing patterns. 

 

Keywords: Strategic Alignment; Business Process Management; Business Process Modeling; 

Business Level Agreement; Non-Functional Requirements. 
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1 Introdução 

O cenário corporativo mundial acompanhou, nas últimas décadas, transformações 

significativas no setor de Tecnologia da Informação (TI), em que a TI se apresenta como 

instrumento essencial para as organizações e, assim, vem agregando valor ao negócio. Tal 

transição é justificada fundamentalmente pela competição existente no mercado, o que fez da 

TI um meio de acesso e descoberta de informações precisas para a tomada de decisões. 

Dependendo do tipo de negócio que a organização realiza, é indispensável que os serviços 

prestados aos clientes também disponham de tecnologia (LAUDON; LAUDON, 2009). 

Nesse novo ambiente, organizações de diversos setores consideram imprescindível 

realizar investimentos expressivos em TI, a fim de obter produtos e serviços apoiados nessa 

ferramenta e encarando-a como um dos principais fatores de êxito para as suas metas. 

Exemplos comuns de metas estratégicas são: aumento de participação no mercado, redução de 

custos operacionais e modernização ou aperfeiçoamento de produtos e serviços oferecidos. 

Soluções de TI não apenas contribuem para que esses objetivos sejam alcançados, mas são, 

diversas vezes, a base para o seu sucesso. Assim, a necessidade de uma organização em 

sobreviver e ser competitiva frente às mudanças contínuas faz com que ela também se 

modifique e se planeje com o auxílio dos recursos da TI. 

A questão estratégica de se integrar os recursos da TI ao Negócio vem consumindo 

grande esforço humano e financeiro. Com essa necessidade emergente, as organizações 

devem ter o Planejamento Empresarial e o Planejamento de TI coerentes entre si e com 

sinergia, viabilizando o alinhamento das estratégias de negócio da organização com as 

estratégias de TI. Essa atividade é um desafio contínuo e evita que recursos investidos em TI 

sejam desperdiçados nas organizações por meio de baixa produtividade e má qualidade nos 

processos e serviços (SHIMIZU; CARVALHO; LAURINDO, 2006). 

Pela grande dependência e pelo alto investimento que a TI representa nas 

organizações, é imprescindível haver métodos adequados e bem estruturados garantindo o 

alinhamento das soluções desenvolvidas pela TI perante as expectativas e necessidades 

corporativas. Em contrapartida, no cenário atual, boa parte das organizações ainda não possui 

maturidade e eficiência nesses métodos (REZENDE, 2008). 
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1.1 Motivação e Justificativa 

Segundo Weske (2007), a Gestão de Processos de Negócio (BPM
1
) se apresenta como 

um importante grupo de conceitos e ferramentas que, com o apoio da TI, pode transformar 

processos de negócio nas organizações. Aos olhos de BPM, é possível atingir o alinhamento 

estratégico mais facilmente, gerenciando e aperfeiçoando as soluções tecnológicas a partir de 

processos de negócio que agregam valor significativo para as organizações. 

A TI presta serviços tecnológicos às áreas de negócio de uma organização, incluindo 

normalmente apoio automatizado a processos de negócio. Durante o desenvolvimento desses 

processos, após planejar o que deve ser construído ou aperfeiçoado, é necessário analisar e 

modelar a solução proposta, garantindo que todos os requisitos serão levantados por meio de 

discussões iterativas entre TI e Negócio. Nessa fase, BPMN
2
 se apresenta como uma das 

principais linguagens existentes para modelagem dos processos de negócio envolvidos. 

Tendo em vista que a análise mal sucedida dos requisitos pode levar ao fracasso 

completo do projeto, a modelagem de processos de negócio facilita não apenas a comunicação 

entre as áreas ativamente envolvidas, mas também a compreensão do negócio pelos analistas 

de sistemas, uma vez que se visualiza todas as ações, condições e demais atributos 

relacionados aos processos de negócio (PAVLOVSKI; ZOU, 2008). Um modelo de processo 

de negócio deve considerar não apenas propriedades funcionais envolvidos, ou seja, as ações 

que precisam ser executadas, mas também todos propriedades não funcionais, para que 

cumpra com seu propósito de forma eficaz e eficiente (PRESSMAN, 2011). 

Propriedades não funcionais se relacionam à qualidade e podem conferir restrições e 

eficiência aos processos de negócio, indo além das atividades a serem realizadas. Exemplos 

são confiabilidade, desempenho e escalabilidade; todas propriedades que interferem 

diretamente na capacidade funcional de um processo de negócio. Organizações costumam 

concentrar seus esforços para atender ao máximo os requisitos funcionais, mas a atenção à 

qualidade, que ganha cada vez mais espaço quando se busca bons produtos e serviços, 

trazendo vantagem competitiva, leva à direção também das propriedades não funcionais dos 

processos de negócio. Essas propriedades são difíceis de se especificar e medir a partir das 

linguagens existentes para modelagem de processos de negócio, incluindo BPMN, já que o 

foco dessas abordagens tradicionais está na representação do comportamento funcional. 

                                                        
1 Do inglês: Business Process Management 
2 Do inglês: Business Process Model and Notation 
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Uma vez que o processo de negócio esteja modelado, ocorre sua implementação – fase 

em que as atividades do processo são mapeadas para versões executáveis. Atualmente, usa-se 

o paradigma de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA
3
) para essa etapa. Para monitorar de 

forma automatizada as propriedades não funcionais declaradas para os serviços eletrônicos, 

usa-se os conceitos de Acordo em Nível de Serviço (SLA
4
) e Qualidade de Serviço (QoS

5
). 

Segundo Bratanis, Dranidis e Simons (2010), para o aspecto de negócio, outro tipo de 

acordo é necessário para se captar as restrições de qualidade dos serviços em um nível mais 

alto – para o qual pode ser considerado o Acordo em Nível de Negócio (BLA
6
). De uma 

forma básica, um BLA pode ser entendido como um conjunto de SLAs, porém enquanto cada 

SLA está associado a um serviço eletrônico (que é invocado por uma parte do processo de 

negócio executável), o BLA está associado a um pedaço do processo de negócio modelado 

(subprocesso), que representa as atividades que posteriormente são derivadas em serviços. 

Propriedades não funcionais podem se relacionar tanto a BLA quanto a SLA, sendo 

que BLA visa garantir o cumprimento desses requisitos sob a perspectiva de processos de 

negócio, enquanto SLA visa garantir QoS, ou seja, qualidade em nível dos serviços. Os 

conceitos de SLA e QoS já são muito usados nas organizações e estudados pela comunidade 

científica. Já BLA é recém-proposto e ainda pouco explorado no meio acadêmico. A relação 

entre BLA e SLA no aspecto não funcional pode ser comparada ao mapeamento já existente 

entre a notação BPMN e as linguagens de execução WS-BPEL e WSDL, usadas para 

formalizar os requisitos funcionais dos processos e serviços, respectivamente. 

Considerando, à luz de BPM, que processos de negócio são "o coração" do Negócio, 

os objetivos do Negócio em termos de qualidade também deveriam ser representados durante 

a modelagem desses processos. No entanto, as áreas de negócio ainda não possuem soluções 

adequadas para modelar suas propriedades não funcionais, o que poderia ser feito por BLAs, 

similarmente ao uso de SLAs pela área de TI. Ou seja, SLAs são criados hoje diretamente no 

nível de execução, enquanto o nível de negócios (representado pela fase de modelagem) fica 

negligenciado, o que dificulta atingir o alinhamento estratégico. Portanto, se a modelagem de 

processos puder representar propriedades não funcionais (via BLA) em conjunto com as 

funcionais (via BPMN, por exemplo), e se essa representação puder ser automaticamente 

transformada em artefatos no nível de execução (via WS-BPEL, WSDL e SLA, por exemplo), 

                                                        
3 Do inglês: Service-oriented Architecture 
4 Do inglês: Service Level Agreement 
5 Do inglês: Quality of Service 
6 Do inglês: Business Level Agreement 
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haverá uma contribuição significativa para o alinhamento estratégico, contribuindo para que a 

TI e suas soluções tecnológicas estejam alinhadas com as necessidades organizacionais. 

Portanto, no sentido de contribuir para a garantia do alinhamento estratégico entre TI e 

Negócios, esse projeto de mestrado propõe uma abordagem em que as metas estabelecidas 

sejam representadas por BLAs, de forma associada à notação BPMN, servindo de insumo 

para a criação dos SLAs que, por sua vez, estarão associados a processos especificados em 

WS-BPEL e WSDL, na direção top-down. Assim, após definir as propriedades não funcionais 

dos processos de negócio em alto nível por meio de BLAs, essas se subdividirão em objetivos 

específicos, do ponto de vista operacional, representados por SLAs. 

Embora já haja iniciativas de adaptação de BPMN e diagrama de atividades da UML, 

visando representar propriedades não funcionais, essas propostas não visam o mapeamento 

automatizado dessas propriedades para versões executáveis do processo, associados a SLAs. 

Assim, nenhuma dessas iniciativas já desenvolvidas trata o ciclo de vida de processos de 

negócio por completo; ou seja, a informação levantada na fase de modelagem do processo de 

negócio não é aproveitada para a fase de execução. Além disso, nenhuma delas lida com 

BLA, como apresentado aqui, cujas propriedades não funcionais deveriam poder se 

associadas a um subprocesso; ao invés disso, cada propriedade não funcional identificada 

pode ser associada apenas a uma atividade específica dentro do processo, que por sua vez 

pode ser mapeada para apenas um serviço eletrônico na versão executável do processo. 

1.2 Objetivos 

Visando oferecer uma contribuição dentro do contexto motivacional apresentado 

anteriormente, este projeto de mestrado propõe uma abordagem que preencha duas lacunas: a 

definição de propriedades não funcionais usando o conceito de BLA durante a modelagem de 

processos de negócio e sua posterior derivação automatizada para SLAs. Para isso, 

primeiramente, BPMN, uma das principais notações para modelagem de processos de 

negócio, será estendida para incorporar o conceito de BLA, que é mais moderno e alinhado ao 

conceito de BPM, de modo a permitir a associação de subprocessos (conjunto de atividades) a 

cada BLA definido. A partir de um BLA, serão derivados SLAs, acompanhando a 

transformação automática já existente entre BPMN e WS-BPEL e aproveitando, na fase de 

execução, as necessidades não funcionais do Negócio definidas em tempo de modelagem. 
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Espera-se, desse modo, com este trabalho, poder contribuir com a minimização das 

deficiências identificadas, facilitando o diálogo entre TI e Negócios ao representar 

graficamente os objetivos corporativos em termos de propriedades não funcionais. A TI 

poderá, portanto, contribuir com as necessidades organizacionais expressas por meio de BLAs 

durante a fase de modelagem de processos de negócio, garantindo que tais propriedades sejam 

formalizadas e medidas por meio de SLAs durante a fase de execução dos processos. 

Para atingir os objetivos mencionados anteriormente, os objetivos específicos 

apresentados na subseção a seguir serão buscados. 

1.2.1  Objetivos Específicos 

1. Avaliar sistematicamente o estado da arte sobre propriedades não funcionais, SLA 

ou QoS, BLA – todos associados à modelagem e execução de processos de negócio; 

2. Estabelecer a abordagem para representar graficamente os artefatos de BLA 

associados a BPMN, incluindo a definição da estrutura de um BLA (possivelmente via 

metamodelo) e as propriedades não funcionais a serem consideradas; 

3. Definir a regra para derivação da estrutura de um BLA (a ser definida) para 

estruturas de SLA (já padronizadas, como por exemplo, WS-Agreement ou WS-Policy) por 

meio de metamodelos, de forma análoga à relação já existente entre BPMN e WS-BPEL; 

4. Desenvolver um protótipo de ferramenta com o objetivo de validar a viabilidade 

técnica de realização dos dois objetivos específicos apresentadores anteriormente; 

5. Avaliar a abordagem desenvolvida, usando o protótipo e comparando-a 

sistematicamente com outras abordagens existentes com fins semelhantes. 

1.3 Estrutura da Proposta 

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

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

realização da pesquisa; Capítulo 4, discutindo a abordagem em desenvolvimento; Capítulo 5, 

contendo o planejamento para a sequência do trabalho; Capítulo 6, apresentando as 

considerações finais desta proposta; Referências Bibliográficas; Apêndice A, dispondo artigo 

aprovado e apresentado no SBSI 2012, que contém uma revisão sistemática sobre o tema; e 

Apêndice B, contendo a proposta de sumário estruturado para a dissertação. 
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2 Fundamentação Teórica 

Neste capítulo, estão apresentados os principais conceitos referentes a essa proposta, 

tais como Alinhamento Estratégico entre TI e Negócios, BPM, Modelagem de Processos de 

Negócio, SOA, BLA, SLA e propriedades não funcionais. 

2.1 Alinhamento Estratégico 

De acordo com Henderson e Venkatraman (1993), o conceito de alinhamento 

estratégico entre TI e Negócios no meio corporativo está relacionado à necessidade de 

aderência entre o setor de TI e as demais unidades de negócio organizacionais. O alinhamento 

estratégico é uma adequação dinâmica da estrutura e das tarefas do setor de TI para que este 

tenha sempre a maior sintonia possível com as áreas de negócio, que são seus clientes. 

Ao se tratar do termo Negócio, entende-se, portanto, a relação entre os setores 

administrativos (ex.: executivo, financeiro, recursos humanos, produtos/serviços, marketing, 

logística) e o meio externo à organização. Assim, a importância de se ter alinhamento entre o 

Negócio e a TI pode ser explicada pela participação da TI em todos os setores 

administrativos, influenciando (tanto positiva quanto negativamente) nas metas do Negócio. 

Seja por má comunicação ou por baixo comprometimento, novas tecnologias desalinhadas 

com os objetivos organizacionais resultam, quase sempre, em custos excessivos e baixa 

lucratividade. Por outro lado, soluções de TI aplicadas em conformidade com as metas 

estratégicas levam ao sucesso do Negócio (BRUIN; ROSEMANN, 2006). 

Dentre os fatores externos que influenciam o resultado de uma organização, é 

essencial analisar forças que vão além dos clientes e das organizações concorrentes. Esse 

contexto é abordado pelo modelo das Cinco Forças Competitivas (PORTER, 1979). De 

acordo com Porter, uma organização deve estar concentrada fundamentalmente: na disputa 

por melhores negociações com clientes e fornecedores; na atual concorrência e nos possíveis 

entrantes no mercado; e também nos produtos e serviços substitutos, que podem tanto servir 

de oportunidade para a organização como de ameaça sobre mercadorias e/ou serviços 

obsoletos. Na Figura 1, está representado o modelo proposto por Porter. 
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Figura 1 – Modelo das cinco forças competitivas. 

Fonte: Porter (1979). 

 

Mais do que se modificar para aprimorar o trabalho e buscar resultados eficientes, as 

organizações necessitam de contínua adaptação para sobreviver em um cenário tão 

concorrido. Na atual velocidade dos negócios e em meio a tantas variáveis, a TI e os Sistemas 

de Informação (SI) se apresentam como protagonistas nas organizações, não apenas para sua 

sobrevivência, mas também para trazer vantagem competitiva. De acordo com Laudon e 

Laudon (2009), a TI possibilita uma organização de se sair melhor do que outras, seja por 

meio de recursos exclusivos, seja por melhor uso dos recursos já existentes, ou então por 

aproximar a organização de seus clientes e fornecedores. Com isso, consegue-se ganhos de 

produtividade, redução de custos e valorização da companhia. 

Ao concentrar forças e poder nos processos e projetos que mais agregam valor ao 

Negócio, ou seja, que estão alinhados à estratégia da organização, a TI passa a ser enxergada 

como um ativo – geração de receitas – e não como um passivo – fonte de despesas 

(LAURINDO et al, 2001). Os SI também são capazes de apoiar a tomada de decisões e o 

controle operacional, envolvendo aspectos organizacionais, tecnológicos e gerenciais, 

conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Escopo dos SI. 

Fonte: Laudon e Laudon (2009). 

 

Uma organização é usualmente segmentada por três níveis hierárquicos: estratégico – 

responsável pelas decisões de longo prazo sobre os objetivos gerais; tático – responsável pelas 

decisões de médio prazo sobre os objetivos de uma unidade de negócios; e operacional – 

responsável pela execução de operações e decisões de curto prazo sobre objetivos específicos 

(TRENTIM, 2011). No entanto, é possível ir além dessa visão tradicional, compreendendo 

desde os alicerces até as mensagens externas – visão e missão – de uma organização. 

Conforme apresentado na Figura 3, os níveis tático e operacional podem ser subdivididos 

entre gestão das operações e gestão do portfólio de projetos. De acordo com o guia de 

gerenciamento de projetos PMBoK
7
, um projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Já os processos (ou operações), foco dessa 

pesquisa, consistem em conjuntos de atividades logicamente relacionadas e são contínuos e 

repetitivos. A Seção 2.2 aborda a BPM de forma detalhada. 

Para apoiar o alinhamento estratégico, outro importante conceito é a Governança de 

TI. Trata-se de um conjunto de processos, políticas e visões estruturais de equipes que 

regulam o modo de administração do setor de tecnologia. A Governança de TI deve estar em 

sintonia com a Governança Corporativa para garantir alinhamento com os Negócios. De 

acordo com Weill e Ross (2004), há quatro passos essenciais para se garantir uma boa 

                                                        
7 Do inglês: Project Management Body of Knowledge 
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Governança de TI: buscar alinhamento com as áreas de negócios; mapear quais são os 

projetos e os serviços de TI existentes; estabelecer prioridades; e acompanhar os resultados 

para estipular metas factíveis. 

 

 

Figura 3 – Pirâmide Organizacional. 

Fonte: Trentim (2011). 

 

Há modelos de referência para auxiliar as organizações a tirar o melhor proveito da TI 

e dos SI. Dentre os principais, destacam-se o COBIT
8
 e o ITIL

9
. Para Magalhães e Pinheiro 

(2007), o COBIT é um manual de boas práticas destinado ao gerenciamento de TI que inclui 

sumário executivo, framework, controle de objetivos e mapas de auditoria. É fortemente 

recomendado para aperfeiçoar os investimentos feitos em TI e independe da estrutura 

organizacional adotada. ITIL, por sua vez, é outro guia de boas práticas para o gerenciamento 

de serviços de TI. Esse framework tem como foco a qualidade e os clientes da tecnologia. 

2.2 Gestão de Processos de Negócio 

Para abordar a Gestão de Processos de Negócio (BPM
10

) é necessário compreender as 

características dos processos de negócio. Segundo definições de Enoki (2006) e Allen (2006), 

                                                        
8 Do inglês: Control Objectives for Information and related Technology 
9 Do inglês: Information Technology Infrastructure Library 
10 Do inglês: Business Process Management 
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um processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que visam 

atingir objetivos do Negócio. Esses processos envolvem tarefas, dados, pessoas, máquinas e 

softwares, são dinâmicos para atender as mudanças do mercado e das organizações em que 

estão envolvidos e comumente permeiam diversas unidades funcionais e/ou organizações. 

Também é possível entender um processo de negócio como um conjunto de atividades 

iniciadas por um evento, que transformam materiais e informações para trazer produtos, 

serviços ou novas informações de valor para os clientes (WESKE, 2007). Os ERP
11

, 

implementados em várias organizações ao longo dos últimos 20 anos, são exemplos de 

transformação no modo de funcionamento de processos de negócio. Nesse tipo de solução, 

usa-se SIs para integrar e aperfeiçoar processos de diversas áreas, tais como vendas, 

marketing, logística, contabilidade e recursos humanos. 

 Papazoglou e Heuvel (2007) apresentam uma metodologia para o ciclo de vida de um 

processo de negócio. Conforme apresentado na Figura 4, o desenvolvimento de um processo 

de negócio pode ser compreendido pelas seis seguintes fases: 

1. Planejamento: analisa o estado “as-is” (cenário atual) – quando existente, identifica 

suas lacunas e define o estado “to-be” (cenário pretendido), considerando todas as 

abordagens e estratégias possíveis; 

2. Análise e Projeto: identifica os processos de negócio (e, consequentemente, 

atividades envolvidas) e transforma-os em um conjunto de interfaces independentes de 

plataforma, incluindo papéis e propriedades não funcionais associados; 

3. Construção e Teste: transforma a especificação da fase anterior em serviços web 

implementados – nas linguagens WS-BPEL e WSDL – e valida tais componentes; 

4. Provisionamento: define uma série de condições técnicas e gerenciais dos serviços 

web, tais como governança, medição, certificação, faturamento e auditoria; 

5. Implantação: implanta o processo de negócio e os respectivos serviços web e publica 

a interface dos serviços e os detalhes da implementação; 

6. Execução e Monitoramento: operacionaliza os processos definidos, viabilizando a 

descoberta e invocação dos serviços web, e monitora o funcionamento e o progresso 

dos componentes. 

BPM reúne importantes ferramentas e conceitos para apoiar o ciclo de vida dos 

processos de negócio. BPM, atrelada a boas soluções de TI, possibilita desde o redesenho de 

                                                        
11 Do inglês: Enterprise Resource Planning 
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processos até mudanças de paradigma nas operações das organizações (ALLEN, 2006). Para 

facilitar o gerenciamento e a execução de processos de negócio, é viável fazer uso de um 

Sistema de Gestão de Processos de Negócio (BPMS
12

). 

 

 

Figura 4 – Ciclo de vida para o desenvolvimento de processos de negócio. 

Fonte: Papazoglou e Heuvel (2007). 

 

De acordo com IBM (2010), BPM é uma ferramenta elementar para a TI, capaz de 

conduzir um processo de negócio isolado ou uma organização inteira do estado “as-is” para o 

“to-be”. Com soluções tecnológicas mais rápidas e baratas, BPM é uma disciplina que 

transforma o diálogo entre TI e Negócios numa abordagem interativa e iterativa. Nas 

organizações, BPM alia a melhoria contínua no sentido bottom-up com a visão estratégica no 

sentido top-down. 

BPM ganhou força no cenário corporativo e no meio acadêmico devido à tendência da 

gestão por processos aliada a dois fatores, fundamentalmente: a mudança no papel da TI como 

fonte de competitividade para as organizações e o advento de SOA (paradigma apresentado na 

Seção 2.3) para a integração entre aplicações envolvidas no processo. Todavia, antes da 

                                                        
12 Do inglês: Business Process Management System 
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propagação de SOA, soluções de middleware, tais como ODBC, JDBC, Java RMI e CORBA 

já buscavam a integração de processos de negócio em nível de execução. 

De acordo com Enoki (2006), a implementação eficaz de BPM nas organizações 

garante uma série de benefícios, tais como: 

 Integração de pessoas (mesmo trabalhando em diferentes unidades organizacionais), 

tecnologia, equipamentos e instalações; 

 Rápida reação às mudanças do mercado, por meio de desenvolvimento rápido de 

novos negócios; 

 Reforço dos padrões e métodos adotados para toda a organização; 

 Melhoria contínua das operações; 

 Melhoria no monitoramento dos processos de negócio; 

 Eliminação de redundâncias; 

 Redução de erros e aumento na qualidade dos serviços; 

 Redução de custos. 

Assim, a partir desses benefícios mais relevantes, a organização ganha de forma 

considerável em eficiência e cumpre seus objetivos estratégicos com mais transparência. 

2.2.1  Modelagem de Processos de Negócio 

Segundo Saeedi, Zhao e Sampaio (2010), o desenvolvimento de aplicações de TI 

requer análise e ilustração dos processos de negócio envolvidos, por meio de linguagens de 

modelagem de alto nível. A importância dessa etapa no ciclo de vida de um processo de 

negócio é justificada pela necessidade de desenhar o processo correto para, então, 

implementar a solução de TI correta. Do contrário, se o processo tiver especificações falhas 

ou ineficientes, criar-se-á uma aplicação automatizada possivelmente pior que a execução 

manual das atividades, já que se dará velocidade e escala a um processo repleto de defeitos. 

A modelagem de processos de negócio visa, portanto, apoiar a definição e a 

representação dos processos de negócio que devem ser construídos, implicando na captura de 

um conjunto de atividades que representem o comportamento funcional desses processos e 

subprocessos, considerando também critérios de decisão, recursos, departamentos e 

organizações envolvidas. A partir da modelagem, é possível, tanto para a TI quanto para o 

Negócio, minimizar lacunas de entendimento e viabilizar discussões mais assertivas sobre as 
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atividades representadas no modelo, o que colabora para o cumprimento dos objetivos dos 

processos (PAVLOVSKI; ZOU, 2008). 

De acordo com Melão e Pidd (2000) e Becker, Rosemann e Uthmann (2000), a 

modelagem, por documentar os processos de negócio adequadamente, é essencial para o 

controle dos ativos de TI e para a melhoria contínua dos processos. Se BPM for incentivada 

na organização, a etapa de modelagem tende a ganhar espaço na mesma proporção, devendo 

ser robusta o suficiente para cobrir toda a complexidade dos processos de negócio. 

As principais linguagens para esses fins são BPMN, discutida com mais profundidade 

na próxima subseção, e os diagramas de atividade da UML, que não foram criados 

especificamente para esse fim. Ainda assim, essas linguagens mais conceituadas representam 

apenas uma parcela das metodologias existentes que podem ser usadas para representar 

processos de negócio. Outros exemplos são: IDEF (Integrated Definition Methods), EPC 

(Event Process Chains), RAD (Role Activity Diagrams), REA (Resource Event Agent), Redes 

de Petri e Gráficos de Gantt (MILI et al, 2010). 

2.2.2  BPMN 

BPMN
13

 é uma notação para modelagem de processos de negócio orientada para o uso 

comum entre TI e Negócios, dado que suas propriedades visuais facilitam a compreensão de 

modelo por seres humanos. Com isso, é possível representar graficamente, por meio de um 

diagrama chamado BPD
14

, os objetivos funcionais da organização em conjunto com os 

recursos tecnológicos. Dado seu uso amplo, BPMN se tornou um padrão para modelagem de 

processos de negócio. A linguagem foi inicialmente desenvolvida pela BPMI
15

 e hoje é 

mantida, na versão 2.0, pelo OMG
16

 (OMG, 2011). 

A notação representa modelos de processos de negócio no formato de um fluxograma, 

com flexibilidade e legibilidade. Esse formato simples e comumente usado permite que 

BPMN apoie a complexidade dos processos de negócio e também conceitos de colaboração 

B2B
17

. Além disso, BPMN é capaz de representar procedimentos avançados, tais como 

manipulação de exceções, transações e compensações (SAEEDI; ZHAO; SAMPAIO, 2010). 

                                                        
13 Do inglês: Business Process Model and Notation 
14 Do inglês: Business Process Diagram 
15 Do inglês: Business Process Management Initiative 
16 Do inglês: Object Management Group 
17 Do inglês: Business to Business 
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A modelagem em BPMN, para conceber um BPD, baseia-se atualmente em quatro 

tipos (categorias) de elementos, representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tipos de elementos da notação BPMN. 

Categoria Elemento 

Objetos de Fluxo Evento, Atividade e Desvio (Gateway) 

Objetos de Conexão Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagem e Associação 

Artefatos Objeto de Dados, Grupo e Anotação 

Swimlanes Piscina e Raia 

 

Como ilustração, a Figura 5 apresenta elementos de BPMN em um processo de 

negócio genérico, ou seja, sem sentido semântico. Os Objetos de Fluxo são os principais 

elementos da notação, pois definem o comportamento do processo de negócio, e podem 

conter diversas variações (que são seus subtipos). Eventos podem ser de início ou 

intermediários, representando gatilhos sensibilizados a partir de determinada ação, ou também 

de término, indicando o final de um processo. Atividades representam tarefas executadas pelo 

processo de negócio, podendo ser Simples (representando uma única ação) ou 

Composta/Subprocesso (representando, de forma organizada, um conjunto de atividades). 

Desvios (ou Gateways) definem o fluxo das atividades, podendo ser decisões exclusivas, 

inclusivas, separação, junção, dentre outras opções. 

Os Objetos de Conexão são usados para unir os demais elementos da notação entre si, 

viabilizando o fluxo das ações. O Fluxo de Sequência deve ser usado entre Objetos de Fluxo 

contidos em uma mesma piscina (organização), enquanto o Fluxo de Mensagem deve ser 

usado para unir Objetos de Fluxo de diferentes piscinas ou processos de negócio. Já a 

Associação deve ser usada para conectar Artefatos a Objetos de Fluxo ou a outros Artefatos. 

Os Artefatos não alteram o fluxo das ações, consistindo em informações adicionais 

sobre o processo de negócio. Um Objeto de Dados representa um elemento de dados criado 

e/ou manipulado durante a execução do processo de negócio, sem considerar a estrutura do 

mesmo. O artefato Grupo reúne todos os elementos representados em seu interior, facilitando 

tanto a visualização quanto a Associação desse conjunto a outros elementos. A Anotação, por 

fim, trata-se de comentários sobre outros elementos. 
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Figura 5 – Elementos de BPMN representados em um de processo de negócio genérico. 

 

Swimlanes representam no BPD os aspectos organizacionais em dois níveis de 

hierarquia. Piscinas se referem a participantes do processo (comumente associado a 

organizações), enquanto as Raias são papéis (comumente associado a departamentos de uma 

organização), conforme apresenta a Figura 5. 

BPMN é uma linguagem extensível, o que permite incorporar novos Objetos de Fluxo 

ou Artefatos ao BPD, tornando o diagrama mais compreensível e adaptado para fins 

específicos. Nesse mecanismo, os elementos nativos interagem com os novos, tanto no 

aspecto gráfico quanto no metamodelo, sem perda de funções originais da linguagem. Esse 

poder de extensão da linguagem será usado na proposta deste trabalho, conforme apresentado 

no Capítulo 4. 
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Outra grande vantagem de BPMN é a possibilidade de mapear automaticamente um 

modelo elaborado para linguagens formais de execução de processos, tais como WS-BPEL 

(linguagem apresentada na Seção 2.3.1). Ferramentas de grande porte, tais como Eclipse, 

BizAgi e ARIS, auxiliam esse mapeamento (ainda que de forma incompleta), permitindo 

também a simulação de um processamento do início ao fim, com dados e recursos reais. 

2.3 Arquitetura Orientada a Serviços 

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA
18

) surgiu na Engenharia de Software com o 

advento da Computação Orientada a Serviços (SOC
19

). Ambos os conceitos ganharam força 

com a necessidade eminente das organizações em se conectarem, seja na forma de parceiras, 

seja no relacionamento cliente-fornecedor. SOA é um paradigma amplamente estudado no 

meio acadêmico e também muito aceito no meio corporativo, uma vez que possibilita a 

interoperabilidade de SI de diferentes organizações e/ou departamentos com linguagem 

padrão, segurança, baixo acoplamento e reúso de código (ALLEN, 2006). 

Uma das possíveis implementações do paradigma SOA, e também mais comuns, são 

os serviços web. Nesse caso específico, as aplicações (ou módulos funcionais) dessa 

arquitetura fazem uso especificamente da internet para serem decompostas e interpretadas na 

forma de serviços eletrônicos. Um serviço consiste em uma função independente de 

plataforma e com modo de acesso uniforme. Com essas características, os SI envolvidos 

oferecem/consomem os dados necessários e então os processos de negócio, que possuem 

serviços web em sua composição, são capazes de atender a diversas necessidades 

organizacionais, além de se adequarem com facilidade a mudanças de tecnologia e mercado. 

A complexidade de um serviço web pode variar desde a consulta de informações 

específicas a partir de um valor fornecido até atividades tão elaboradas, tais como transações 

financeiras que possuem diversas condições, a ponto de serem subdivididas em serviços mais 

simples para facilitar o gerenciamento do processo de negócio. Segundo Allen (2006), a 

orientação a serviços possibilita que uma aplicação tenha suas camadas logicamente 

separadas. Essa capacidade organiza o SI e facilita sua manutenção, uma vez que reflete as 

funcionalidades do negócio em componentes estruturados. 

                                                        
18 Do inglês: Service-oriented Architecture 
19 Do inglês: Service-oriented Computing 
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Serviços web são baseados na linguagem XML
20

, sendo que seus principais 

componentes e linguagens são: 

 SOAP
21

: define o formato para construção das mensagens trocadas entre os 

participantes do processo de negócio. Esse protocolo lida com RPC
22

 e HTTP
23

, 

possibilitando o acesso ao serviço de diversas maneiras; 

 UDDI
24

: define a estrutura e as regras de uso dos diretórios para publicação e busca 

dos serviços eletrônicos, que nesse caso são os serviços web; 

 WSDL
25

: descreve as funções, as mensagens e a maneira de invocar os serviços web. 

No primeiro momento, essas determinações são abstratas, sem referenciar as 

tecnologias usadas. Posteriormente, define-se o protocolo que viabilizará o 

funcionamento do serviço web e os parâmetros exatos de entrada e saída.  

2.3.1  Execução de Processos de Negócio 

Dentre as linguagens propostas para execução de processos de negócio via 

composição de serviços web, a mais comum é WS-BPEL
26

. Recomendada pela W3C
27

, e 

baseada em XML, ela aborda a execução de processos de negócio por orquestração. 

WS-BPEL é a linguagem mais comum para declaração formal e execução, uma vez 

que a grande maioria dos processos de negócio é orquestrada – ou seja, coordenada – por uma 

das organizações envolvidas. Além disso, um modelo concebido em BPMN (apresentada na 

Seção 2.2.2) é usualmente transcrito para WS-BPEL quando se deseja executá-lo, havendo 

propostas para que essa transcrição seja realizada automaticamente. 

O conceito de orquestração está relacionado ao fluxo de processamento coordenado 

por uma organização, na ordem correta das tarefas para o Negócio e com mecanismos para 

tratamento de exceções. Uma das vantagens dessa linguagem é a capacidade de definir como 

as atividades serão coordenadas, possibilitando que interações de longa duração entre os 

serviços web sejam previstas e atendidas adequadamente (MAZANEK; HANUS, 2011). 

                                                        
20 Do inglês: Extensible Markup Language 
21 Do inglês: Simple Object Access Protocol 
22 Do inglês: Remote Procedure Call 
23 Do inglês: Hypertext Transfer Protocol 
24 Do inglês: Universal Description, Discovery and Integration 
25 Do inglês: Web Services Description Language 
26 Do inglês: Web Services Business Process Execution Language 
27 Do inglês: World Wide Web Consortium 
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Outra linguagem para esse fim, a WS-CDL
28

 descreve a troca de mensagens entre 

pares por coreografia, na qual cada participante se mantém autônomo e nenhum toma o 

controle do processamento. Como não há execução centralizada, não existem variáveis 

globais. No entanto, uma descrição bem elaborada e sincronizada para a troca de mensagens – 

principal objetivo da linguagem – garante que as informações necessárias estarão sempre 

disponíveis aos pares envolvidos. Conforme recomendações de Mendling e Hafner (2008), 

WS-CDL pode ser usada em conjunto com WS-BPEL para melhorar a comunicação entre 

organizações com interoperabilidade baixa ou moderada. Além disso, os custos de um SI em 

ambiente distribuído são reduzidos com a implementação de uma coreografia eficiente.  

2.4 Propriedades Não Funcionais 

Nesta seção, são apresentados conceitos inerentes às propriedades não funcionais de 

processos de negócio e serviços eletrônicos, sendo eles: requisitos não funcionais, QoS e os 

principais acordos existentes – SLA e BLA – para formalizar e garantir o cumprimento desses 

requisitos. 

2.4.1  Requisitos Não Funcionais 

De acordo com Pressman (2011), no contexto da Engenharia de Software de uma 

forma geral, requisitos não funcionais são aqueles relacionados ao uso da aplicação, sendo 

que muitas vezes eles incorporam restrições aos requisitos funcionais e definem se o software 

será ou não eficiente para as tarefas que se propõe a fazer. Em qualquer projeto de software 

cuja qualidade seja tratada com seriedade, deve haver atenção ao cumprimento dos requisitos 

não funcionais identificados. Exemplos desses requisitos são: desempenho, usabilidade, 

disponibilidade, segurança, restrições sobre o processo de desenvolvimento e tecnologias que 

devem ser usadas. 

Requisitos não funcionais são identificados de acordo com a necessidade dos usuários 

em função de parâmetros tais como: tempo de execução, orçamento e criticidade do 

processo/serviço. Falhas no cumprimento de determinados requisitos não funcionais podem, 

inclusive, tornar todo o SI ineficaz. Sommerville (2010) identifica três principais classes 

desses requisitos, conforme mostra a Figura 6. 

                                                        
28 Do inglês: Web Services Choreography Description Language 
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Figura 6 – Classificação dos requisitos não funcionais. 

Fonte: Somerville (2010). 

 

Os requisitos do produto estão associados ao software em questão. Esse grupo inclui 

os requisitos mais relevantes do ponto de vista do Negócio, como, por exemplo, usabilidade, 

eficiência e portabilidade. Os requisitos do processo, também chamados de requisitos 

organizacionais, são definidos de acordo com a política e os procedimentos que a organização 

possui, como, por exemplo, linguagem de programação, metodologia de gestão de projetos e 

padrões de desenvolvimento. Por fim, os requisitos externos decorrem de fatores fora do 

alcance do SI e da organização, como, por exemplo, legislação e cenário sócio-político. 

De acordo com Xavier et al. (2010), diversos estudos sobre requisitos não funcionais 

foram desenvolvidos nos últimos anos, sendo que muitos resultaram em frameworks de apoio. 

Nas abordagens propostas, um requisito não funcional (ou um conjunto deles) costuma ser 

tratado como meta para o Negócio. Xavier et al. (2010) cita o NFR
29

 Framework como um 

exemplo conhecido de framework que associa requisitos não funcionais a metas. Nessa 

abordagem, percorre-se todos os potenciais requisitos e, por meio de árvores de decisão, 

define-se quais serão tratados como meta. 

Infelizmente, requisitos não funcionais muitas vezes são declarados informalmente, 

tornando difícil a garantia do seu cumprimento. No contexto de BPM, isso se agrava quando 

os processos de negócio são complexos, assim como quando na Engenharia de Software os SI 

                                                        
29 Do inglês: Non-funcional Requirements (Requisitos não funcionais) 
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são complexos. Para mitigar esse problema, em BPM as soluções de TI devem considerar 

SLA e BLA, conceitos apresentados nas próximas seções. 

2.4.2  SLA e QoS 

De acordo com Khaluf, Gerth e Engels (2011), a qualidade dos serviços (QoS
30

) 

oferecidos por TI é um dos fatores mais importantes para a reputação e o sucesso do Negócio. 

O comportamento de um serviço de TI depende de uma série de propriedades não funcionais, 

sendo que o cumprimento delas, portanto, pode ser claramente enxergado como um fator 

competitivo para as organizações. 

Nesse contexto, costuma-se estabelecer Acordos em Nível de Serviço (SLA
31

) para 

garantir e formalizar que tais restrições de operação e qualidade serão atendidas. Em um 

contexto geral, e não apenas no contexto de BPM, SLA é uma maneira comum de se 

especificar formalmente as condições exatas de qualidade em que os serviços de TI devem ser 

entregues e executados. SLAs são tipicamente especificados entre o cliente (em geral, 

usuários de TI, ou seja, as áreas de Negócio) e o fornecedor (em geral, equipes de TI) e são 

úteis para avaliar se a prestação de serviços está em conformidade com os termos. Em caso de 

violações ao SLA, penalidades ou indenizações costumam ser diretamente aplicadas 

(THEILMANN et al, 2010). 

A Figura 7 apresenta uma situação na qual o valor que um determinado serviço de TI 

pode trazer para a organização é inversamente proporcional ao seu tempo de execução. Um 

contrato de SLA pode ser visto como uma aproximação linear dessa função, na qual o tempo 

acordado não precisa ser tão baixo a ponto de requerer custos e esforços altíssimos para 

atingi-lo e nem tão alto para evitar prejuízos à organização (CASEAU, 2005). 

Mais especificamente no contexto de BPM, de acordo com Ferguson e Huston (1998), 

um SLA é o meio mais adequado para especificar e medir os atributos de QoS (propriedades 

não funcionais) definidos para um serviço web. QoS relaciona-se a diversos tipos de serviço, 

tais como telefonia e redes de computadores, incluindo os serviços web. De um modo geral, a 

tecnologia se desenvolveu fortemente para permitir que telefones e computadores 

transmitissem dados com baixas taxas de erro. Logo, deve haver requisitos de qualidade para 

                                                        
30 Do inglês: Quality of Service 
31 Do inglês: Service Level Agreement 
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essas funções. Ao definir a QoS de um serviço web, é necessário avaliar fundamentalmente 

três propriedades não funcionais: 

 Latência: tempo de execução de um único serviço web; 

 Rendimento: número de execuções que podem ocorrer em um determinado período 

de tempo; e 

 Disponibilidade: percentual de tempo em que o sistema é capaz executar e iniciar 

serviços web. 

 

 

Figura 7 – Aproximação de um SLA em relação ao tempo de execução de um serviço. 

Fonte: Caseau (2005). 

 

SOA também considera propriedades não funcionais dos serviços, buscando garantir 

QoS por meio de SLAs especificados em linguagens formais. Assim como existem WS-BPEL 

e WSDL para especificar o aspecto funcional, ou seja, para especificar o comportamento do 

processo de negócio em termos de composição de serviços web, o W3C recomenda as 

linguagens WS-Agreement e WS-Policy para formalizar as necessidades não funcionais dos 

serviços web que compõem um processo de negócio. Ambas, inclusive, são as linguagens 

mais tradicionais para esses fins. 

WS-Agreement visa definir e monitorar os SLAs estabelecidos entre cliente e 

fornecedor sobre determinados serviços web. A especificação é feita por meio da linguagem 

XML e o monitoramento ocorre durante a execução do serviço. A linguagem descreve, 

portanto, os serviços web em questão (incluindo suas propriedades) e os SLAs estabelecidos 
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para eles, incluindo seus atributos de QoS e garantias, tais como multas e bonificações que 

devem ser aplicadas conforme o nível de cumprimento do acordo (ANDRIEUX et al, 2007). 

A estrutura de um SLA em WS-Agreement é relativamente simples, conforme mostra 

a Figura 8. O elemento “nome” funciona como identificador e o “contexto” deve mencionar, 

ao menos, o cliente, o fornecedor e a validade do acordo. Os “termos” do acordo representam 

as obrigações formais entre as partes. Esta seção deve conter pelo menos os "termos do 

serviço" (detalhes dos serviços web envolvidos no acordo) e os "termos de garantia" (multas, 

bônus, garantias e demais valores mensuráveis que devem ser explicitados). 

 

 

Figura 8 – Estrutura de um acordo na linguagem WS-Agreement. 

Fonte: Andrieux et al. (2007). 

 

WS-Policy, por sua vez, permite a divulgação das políticas de um serviço web – em 

geral, requisitos de segurança e de qualidade – por meio da linguagem XML. Essa 

formalização é importante para que os consumidores do serviço web conheçam as 

necessidades mínimas que devem ser cumpridas para o bom funcionamento dos componentes 

de software participantes. Alguns exemplos de políticas de segurança são: regras de 

autenticação, regras de privacidade, uso de tokens e algoritmos de criptografia (ALLEN, 

2006). Não há especificação sobre como as políticas devem ser descobertas e atreladas a 

serviços web. Logo, pode-se combinar a linguagem com recursos tais como o WS-

PolicyAttachment para, então, associar as políticas com elementos UDDI e WSDL. 
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2.4.3  BLA 

Apesar da importância e riqueza de detalhes de SLAs, outro tipo de acordo se torna 

necessário para assegurar o cumprimento de propriedades não funcionais, capaz de abranger 

requisitos mais gerais dos negócios, visando a obtenção do alinhamento estratégico. Esse 

recurso recebe o nome de Acordo em Nível de Negócio (BLA
32

). Enquanto SLAs estão 

associados a serviços web, BLAs se relacionam a processos de negócio, que por sua vez são 

compostos por serviços web em sua versão executável. 

Um BLA, associado a um subprocesso de negócio, poderá ser mapeado de forma 

hierárquica para um conjunto de SLAs. Assim, primeiramente, em tempo de modelagem, é 

possível entender um BLA como um acordo de qualidade “pai” para um conjunto de 

atividades do processo, que durante a fase de implementação do processo, será derivado para 

um conjunto de SLAs associados aos respectivos serviços web derivados a partir de cada uma 

das atividades do processo de negócio modelado originalmente. No Capítulo 4, esses 

relacionamentos são apresentados graficamente, como parte da proposta preliminar. As 

mesmas características de um SLA podem ser encontradas em um BLA, tais como a aplicação 

de multas ou bônus conforme o nível de cumprimento do acordo (BRATANIS, DRANIDIS e 

SIMONS, 2010). 

SLA busca definir QoS (foco em serviços web) e é medido com base em critérios 

técnicos. Já BLA é verificado por meio dos resultados organizacionais alcançados, 

compreendendo subprocessos, que podem ser uma ou mais atividades, ou até mesmo o 

processo de negócio inteiro. Até o momento, o conceito de BLA foi muito menos explorado 

pela comunidade científica em relação a SLA, inclusive por se tratar de um conceito novo. 

Parte dessa lacuna é justificada pela necessidade recente das organizações em alinhar as 

estratégias do Negócio com o setor de TI e pela busca de parcerias entre grupos 

organizacionais. 

BLA está sendo apresentado aqui como uma composição de SLAs, considerando que 

SLAs já são comumente usados pela TI; porém o esperado é que a ordem de aplicação seja o 

inverso. Ou seja, buscando alinhamento estratégico nas organizações, espera-se que a partir de 

um BLA seja derivado um conjunto de SLAs associado. Mais que isso, se cada um dos SLAs 

puder se cumprido, espera-se que o BLA por sua vez possa ser cumprido de forma induzida. 

                                                        
32 Do inglês: Business Level Agreement 
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De acordo com Allen (2006), o negócio é composto por processos em todos os níveis 

organizacionais, sendo recomendável traçar metas que visem aprimorar a qualidade e a 

eficiência desses processos, refletindo diretamente nos resultados da organização. 

Para se distinguir BLA de SLA com mais precisão, vale analisar a seguinte situação 

hipotética: tomando como base o processo de negócio genérico representado na Figura 5, a 

meta de um BLA poderia ser “o subprocesso de negócio que inicia na Atividade 1 e finaliza 

na Atividade 4 deve ser concluído dentro de 24 horas” ao passo em que exemplos de SLAs 

derivados a partir desse BLA poderiam objetivar que “o serviço web que será invocado para 

executar a Atividade 1 deve ser executado em até duas horas” e “o serviço web que será 

invocado para executar a Atividade 4 deve possuir 99% de disponibilidade”. 

2.5 Extensões propostas de modelagem de processos para 

propriedades não funcionais 

Nesta seção, são apresentados os trabalhos já realizados que, de alguma forma, 

modificaram notações de modelagem de processos para representar propriedades não 

funcionais. A revisão sistemática que resultou na análise abaixo buscou também propostas de 

associação de BLA e SLA à modelagem de processos de negócio. No entanto, não foram 

encontrados trabalhos com essa finalidade. 

Khaluf, Gerth e Engels (2011) introduziram uma nova forma de se modelar restrições 

de qualidade em processos. Segundo sua proposta, restrições de qualidade podem ser 

explicadas como relações temporais e lógicas que surgem em diferentes momentos nos 

processos. A qualidade do processo pode então ser verificada e medida conforme as restrições 

estabelecidas para ele. Para isso, uma nova linguagem para modelagem de restrições de 

qualidade é definida, embasada pelos padrões da Computation Tree Logic, que visa distribuir 

o tempo em ramos de árvores. Na abordagem proposta, processos são modelados em 

Diagramas de Atividades da UML 2.0 e restrições de qualidade são representadas por meio da 

PPSL (Process Pattern Language Specification), ambos de forma estendida. A EPPSL 

(Extended PPSL), uma nova linguagem de modelagem visual, correlaciona as restrições de 

qualidade da notação original em PPSL com os Diagramas de Atividades da UML. Estes, por 

sua vez, recebem dois novos símbolos para cobrir a semântica das restrições de qualidade, que 

não são definidas originalmente nos Diagramas de Atividades: o “guarda” – que indica, em 
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cada atividade do processo, se há ou não restrições de qualidade; e, a “restrição de qualidade” 

– que indica quais as restrições presentes naquela determinada atividade. De acordo com os 

autores da proposta, a notação concebida traz flexibilidade aos usuários e analistas de 

sistemas para expressar os requisitos não funcionais dos processos. 

 Saeedi, Zhao e Sampaio (2010) sugerem que os requisitos de qualidade recebam 

atenção central nos negócios e na modelagem de processos, propondo a incorporação de 

tempo, custo e confiabilidade à BPMN, por serem estes os requisitos preferidos de clientes e 

comumente abordados em SLAs. Um metamodelo foi elaborado para definir a associação 

entre tais requisitos e atividades do processo. Essas restrições são apresentadas nas formas 

analítica e reduzida. A proposta estende a notação BPMN com os seguintes artefatos: (i) 

ExtensionDefinition – que define os atributos e os grupos de BPMN sofrendo modificações; 

(ii) ExtensionAttributeDefinition – que define os novos atributos que sendo incorporados à 

notação; e, (iii) ExtensionAttributeValue – que define os possíveis valores de cada atributo 

criado. Na Figura 9, está apresentado o resultado da extensão, contemplando graficamente os 

requisitos de tempo (T – time), custo (C – cost) e confiabilidade (R – reliability) no artefato 

atividade do processo. Esses requisitos podem ser ocultados na forma recolhida (collapsed) ou 

visualizados na forma expandida (expanded). 

 

 

Figura 9 – Notação de atividade em BPMN com extensão para requisitos de qualidade. 

Fonte: Saeedi, Zhao e Sampaio (2010). 

 

Na Figura 10, é ilustrado um exemplo simples de processo em que os requisitos 

possuem valores. Os autores defendem que essa representação auxilia na especificação dos 

SLAs, porém não há proposta de mapeamento automatizado dos requisitos de qualidade no 

nível de processo para os SLAs no nível de serviços eletrônicos. 
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Figura 10 – Processo modelado em BPMN com extensão para requisitos de qualidade. 

Fonte: Saeedi, Zhao e Sampaio (2010). 

 

Xavier et al. (2010) propuseram BPMNFR, que visa integrar a notação BPMN com os 

requisitos não funcionais descritos no NFR Framework. Nessa abordagem, novos símbolos 

são propostos para que BPMN seja capaz de contemplar as devidas restrições. Partindo de 

uma revisão acerca de trabalhos correlatos, a principal contribuição desse artigo é uma 

abordagem que orienta a descoberta dos requisitos não funcionais nos diagramas de 

processos, desde a criação do modelo em BPMN até o detalhamento dos requisitos que devem 

ser inseridos nas atividades do diagrama. Além disso, tem-se a extensão do NFR Framework 

em relação à usabilidade, com o objetivo futuro de completar essa extensão para todo o 

catálogo usando os padrões da ISO/IEC 9126. Embora oito requisitos tenham sido 

identificados na abordagem – mobilidade, acessibilidade, usabilidade, autocontenção, 

robustez, facilidade no transporte, baixo custo de manutenção e baixo custo com 

infraestrutura – tratou-se apenas de usabilidade nesse artigo. A Figura 11 mostra um exemplo 

genérico de processo modelado em BPMN no qual determinadas atividades são especificadas 

com restrições de usabilidade, recebendo, para isso, o símbolo “U”. 

Aburub, Odeh e Beeson (2007) trabalham com ideias do QFD (Quality Function 

Deployment), método capaz de mapear funções de qualidade de um produto ou serviço, e 

sugerem acoplá-lo à notação RAD, usada para modelagem funcional de processos. Assim, foi 

desenvolvida uma abordagem em que os requisitos não funcionais se associam ao processo 

diagramado em RAD, identificando-se quais atividades, interações e funções do modelo 

podem incorporar esses requisitos. A Figura 12 ilustra o framework geral da abordagem, em 



27 

 

   

   
 

que o modelo RAD e a análise de requisitos não funcionais são apresentados 

independentemente. A associação, nesse caso, é fundamentalmente um processo top-down, 

partindo-se da consideração de atributos gerais de qualidade do Negócio. Esses atributos são 

vistos como "objetivos" ao negócio, a partir dos quais se derivam subobjetivos. A modelagem 

de processos por meio de RAD, no entanto, se dá na direção bottom-up, identificando 

atividades da organização e representando-as como um conjunto de interações. 

 

 

Figura 11 – Extensão da notação BPMN para requisitos de usabilidade. 

Fonte: Xavier et al. (2010). 

 

 

Figura 12 – Associação das visões funcional (RAD) e não funcional (NFR Graph). 

Fonte: Aburub, Odeh e Beeson (2007). 
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Pavlovski e Zou (2008) propõem dois novos artefatos à BPMN para modelar 

requisitos não funcionais. Conforme apresentado na Figura 13, o primeiro – Operating 

Condition – indica apenas a existência de determinada restrição associada a uma atividade, e o 

segundo – Control Case – define critérios de controle para mitigar o risco associado ao 

primeiro. Esse controle se dá por meio de três propriedades: descrição do risco associado à 

Operating Condition, descrição dos possíveis impactos para o negócio em que a tarefa está 

envolvida e descrição dos controles que devem ser aplicados para mitigar ou anular os riscos. 

Essa extensão de BPMN permite que tanto interesses inerentes ao Negócio quanto a requisitos 

não funcionais sejam modelados adequadamente. Obtêm-se, portanto, um complemento 

semântico do fluxo do processo. 

 

 

Figura 13 – Novos artefatos para modelar Propriedades Não Funcionais em BPMN. 

Fonte: Pavlovski e Zou (2008). 

 

De forma geral nos demais estudos correlatos apresentados nesta seção, a identificação 

e a modelagem dos requisitos não funcionais se limitam ao alto nível de representação, 

estando associados apenas a uma atividade do processo por vez, e não havendo decomposição 

da ideia às camadas de execução do processo, tampouco à associação dessas restrições a BLA 

e SLA a serem estabelecidos. 

2.5.1  Características e Lacunas das Abordagens 

Como visto na seção anterior, já houve iniciativas para se alterar linguagens como 

BPMN, diagrama de atividades da UML e RAD, visando incluir a representação de 

propriedades não funcionais. Porém, essas abordagens não propõem o mapeamento 

automatizado dessas restrições (ou seja, essas propriedades não funcionais associadas aos 
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processos de negócio modelados) para versões executáveis dos processos de negócio, que por 

sua vez já possuem um tratamento de propriedades não funcionais por meio de SLAs 

(compostos por uma série de atributos de QoS) associados aos serviços web que compõe os 

processos de negócio executáveis. 

Assim, nenhuma dessas ideias desenvolvidas busca tratar o ciclo de vida de processos 

de negócio por completo, contribuindo para alcançar o alinhamento estratégico, de forma que 

a informação levantada na fase de modelagem do processo de negócio não é aproveitada 

durante a execução desse processo. Apesar disso, Saeedi, Zhao e Sampaio (2010), Xavier et 

al. (2010) e Pavlovski e Zou (2008) lançaram essa preocupação como possibilidade de 

trabalhos futuros, mostrando a importância do tema desta proposta de projeto de mestrado. 

Além disso, todos os trabalhos de pesquisa correlatos analisados e aqui apresentados 

incorporam o tratamento de propriedades não funcionais associados a apenas uma atividade 

por vez do processo de negócio modelado. Dessa forma, a correlação entre essas restrições e 

os objetivos organizacionais (mais facilmente representados por BLAs, que devem estar 

associados a um conjunto de uma ou mais atividades, ou seja, um subprocesso) torna-se 

inviável em tais propostas. 

A presente abordagem, sendo proposta neste trabalho de mestrado, para garantir o 

alinhamento estratégico entre TI e Negócio, visa associar, por meio de BLAs, propriedades 

não funcionais a processos de negócio (ou subprocessos – conjunto de atividades). 

Considerando esse contexto de processos de negócio em nível de modelagem 

(modelados em BPMN) e em nível de execução (especificados em WS-BPEL), compostos por 

serviços web (especificados em WSDL), bem como as poucas propostas já existentes de 

associação de propriedades não funcionais e notações de modelagem de processos e as 

linguagens já consolidadas de propriedades não funcionais para serviços web (como WS-

Agreement e WS-Policy), existe o seguinte cenário: se por um lado a transformação 

automatizada da notação BPMN para as linguagens WS-BPEL e WSDL é bem conhecida e 

aceita (embora ainda não completamente resolvida), a transformação automatizada entre 

propriedades não funcionais no nível de processo de negócio (BLA) para o nível de serviço 

(SLA) ainda não é explorada. 

Ao final do desenvolvimento e testes da abordagem proposta neste estudo, será 

desenvolvida, como parte da avaliação, uma comparação sistemática entre as propriedades das 

abordagens existentes (apresentadas nesta seção) e da abordagem proposta neste trabalho. 
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3 Metodologia 

Uma análise exploratória inicial acerca do tema deste projeto de mestrado já foi 

realizada por meio de reuniões com o professor orientador, revisão de livros e contato com 

pesquisadores da área. Para a realização do projeto proposto, as seguintes etapas estão 

previstas na metodologia: estudo sistemático do estado da arte; detalhamento da extensão que 

será proposta e definição da notação a ser usada para tal; desenvolvimento da abordagem; 

prototipação; aplicação; e avaliação dos resultados alcançados. 

A fundamentação teórica deste estudo já compreendeu as áreas de: BPM, com 

aprofundamento na fase de Modelagem de Processos de Negócio; Alinhamento Estratégico de 

TI com Negócios; Serviços Web; Engenharia de Software, com ênfase no estudo das 

propriedades não funcionais; BLA; e SLA. Esse levantamento pode ainda ser refinado 

conforme o desenvolvimento da abordagem proposta. 

Fez-se também uma Revisão Sistemática (RS), cujo objetivo principal foi investigar 

possíveis estudos semelhantes a este projeto de mestrado para, assim, conhecer o estado da 

arte sobre métodos e técnicas existentes para associar propriedades não funcionais à 

modelagem de processos de negócio. Esse tipo de pesquisa é bastante rigoroso e indicado para 

capturar estudos primários e secundários sobre determinado assunto (KITCHENHAM, 2004). 

No planejamento dessa RS, elaborou-se o protocolo de pesquisa, que organiza e possibilita a 

reprodução dos seus passos (BIOLCHINI et al, 2005). A partir desse protocolo, foram criadas 

strings de pesquisa nas línguas inglesa e portuguesa, buscando cercar o tema em estudo com o 

máximo possível de termos. As strings foram adaptadas e aplicadas nas bibliotecas digitais 

online ACM e IEEE e também nas bases eletrônicas indexadas DBLP, Elsevier Scopus, 

Periódicos Capes e Google Scholar. Na fase de execução, os trabalhos foram buscados e 

listados de forma estruturada. Como resultado dessa revisão, publicou-se um artigo no VIII 

Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, disposto no Apêndice A deste documento. A 

RS considerou apenas trabalhos publicados nos últimos oito anos, visto que, por se tratar de 

um tema que avança o estado da arte na modelagem de processos de negócio, deve-se analisar 

publicações mais recentes. Para conferir mais completude à revisão, as referências dos 

trabalhos analisados também foram consultadas. Após o exame de qualificação, a pesquisa 

será refeita, a partir dos mesmos critérios de busca, inclusão e exclusão, com o objetivo de 



31 

 

   

   
 

encontrar artigos recentemente publicados que possam ter relação com a proposta deste 

projeto. 

Após compreender os estudos acerca do tema, definiu-se a proposta de abordagem 

preliminar, que está apresentada no Capítulo 4 deste documento. Buscando a proposta de uma 

abordagem genérica, BPMN foi escolhida como a linguagem para modelagem de processos a 

ser estendida. Para essa fase, fez-se análise documental em livros e artigos, combinando os 

conceitos de BPMN com os de BLA. Para a criação e extensão dos modelos em BPMN na 

proposta inicial de extensão de BPMN com BLA, usou-se a IDE BizAgi. Pretende-se usar a 

mesma ferramenta como apoio durante a construção de um protótipo que derivará BLAs em 

SLAs. Como parte da proposta preliminar, foi elaborado um esquema que representasse esses 

mapeamentos e derivações. Posteriormente, serão construídos metamodelos (na forma de 

diagramas de classes) que relacionem os conceitos relacionados na proposta, permitindo a 

instanciação e armazenamento corretos tanto das propriedades não funcionais na fase de 

modelagem do processo de negócio quanto da criação automática dessas propriedades não 

funcionais para o nível de execução do processo de negócio. Para tal, serão considerados os 

relacionamentos entre: 1-a) processo de negócio modelado em BPMN; 1-b) propriedades não 

funcionais do processo de negócio representadas por BLA; 2-a) processo de negócio 

executável especificado em WS-BPEL e WSDL; e, 2-b) SLA ou QoS dos serviços web que 

compõem o processo de negócio executável em WS-Agreement ou WS-Policy. Para o 

detalhamento das propriedades não funcionais de um BLA e, posteriormente, para a derivação 

desse BLA em SLAs, delimitou-se um conjunto de propriedades não funcionais, incluindo as 

regras necessárias para associação a BLAs. Esse conjunto pode ser aperfeiçoado durante a 

construção do protótipo proposto. 

Após o refinamento da abordagem, sua implementação e verificações, a avaliação dos 

resultados obtidos será dividida em dois tipos: (1) simulação, com base em um protótipo 

desenvolvido, para avaliar a aplicabilidade da abordagem proposta; e (2) comparação 

sistemática entre a presente abordagem e abordagens já desenvolvidas com objetivos 

similares, para a qual será definido um conjunto de atributos a serem usados para avaliar 

como a presente abordagem se diferencia das demais. 
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4 Abordagem Proposta 

Neste capítulo, a abordagem em elaboração é apresentada em seu estado atual. Além 

de uma visão geral, são apresentados, em cada seção: (1) proposta de extensão à notação 

BPMN para possibilitar a representação de BLA; (2) proposta de derivação automática de um 

BLA para um conjunto de SLAs; (3) proposta para prototipação e avaliação da abordagem; e 

(4) considerações finais acerca da proposta. 

Apesar de cada organização possuir peculiaridades em termos de modelagem de 

processos, implementação de SOA e propriedades não funcionais mais sensíveis ao Negócio, 

a abordagem proposta procura ser genérica o suficiente para atender uma grande variedade de 

configurações possíveis de necessidades de áreas de Negócio e de infraestruturas de TI. Essa 

preocupação resultou na escolha de BPMN como a linguagem para modelagem de processos 

que será estendida. Assim, ambas as equipes de Negócio e de TI compartilham de uma 

linguagem compreensível a ambos os lados, facilitando o alinhamento estratégico e a 

definição das metas que o BLA deve considerar. 

Em um contexto mais amplo em que esse projeto se insere, o mapeamento de 

processos de negócio modelados em BPMN para as respectivas versões executáveis em WS-

BPEL e WSDL já é bastante explorado em termos de pesquisa, embora ainda não considerada 

pronta para ser usada como estado da prática. De forma similar, a abordagem proposta neste 

projeto visa estabelecer um mapeamento análogo, no qual os BLAs, representados agora nos 

modelos em BPMN, serão transcritos para padrões já existentes de SLA associados a serviços 

web que compõe os processos de negócio executável (tais como WS-Agreement e WS-

Policy). Esses relacionamentos são apresentados graficamente na Figura 14. 

A extensão proposta de BPMN leva em conta a representação de BLAs associados a 

conjuntos de atividades do processo modelado, tanto na forma gráfica quanto na sua 

persistência para recuperação posterior, armazenando os atributos necessários. Desse modo, 

conforme apresentado na Figura 14, torna-se viável a derivação automática desses BLAs para 

os SLAs associados ao processo executável e os serviços web que o compõe (especificados 

nas linguagens WS-BPEL e WSDL, respectivamente). Esse esquema representado na Figura 

14 será posteriormente refinado com o uso de metamodelos (com o uso de diagramas de 

classes), permitindo, então, que os BLAs possam ser primeiramente gerados de forma 
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associada aos elementos de BPMN e, na sequência, cada BLA possa ser derivado 

automaticamente para criar os SLAs – sempre de forma sistemática. 

 

 

Figura 14 – Esquema dos mapeamentos e derivações propostos. 

 

Na Figura 14, os elementos que estão destacados de cinza são aqueles que representam 

os novos elementos sendo propostos por este projeto de mestrado, enquanto os outros já 

existem no contexto de ciclo de vida de processos de negócio. Nesta figura, fica representado 

de forma mais evidente como a abordagem proposta visa fechar um ciclo em termos de 

contribuição com o alcance do alinhamento estratégico, já que a primeira fase normalmente é 

de responsabilidade das áreas de negócio enquanto a segunda fase é de responsabilidade da 

área de TI, e espera-se que em ambas tanto propriedades funcionais quanto não funcionais 

possam ser definidas em uma abordagem top-down e de forma inter-relacionada. 

4.1 Extensão de BPMN para Inclusão de BLA 

O novo artefato, formalmente nomeado de BLA, é incorporado à BPMN como um 

Custom Artifact, na ferramenta BizAgi. A Figura 15 apresenta o símbolo que representa o 
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artefato BLA. Pretende-se continuar o desenvolvimento da abordagem com o uso da 

ferramenta BizAgi, uma vez que ela possibilita a inserção dos atributos do novo artefato BLA, 

que serão posteriormente derivados em SLAs. Todavia, espera-se que a abordagem seja 

passível de funcionamento em qualquer ferramenta, pois se usa apenas elementos nativos da 

notação BPMN para a integração com o BLA e não se elimina ou altera qualquer função 

desses elementos. 

 

 

Figura 15 – Artefato BLA incorporado à BPMN. 

 

A Figura 16 apresenta o artefato BLA representado em um processo de negócio 

genérico. A extensão se baseou nos elementos da versão 2.0 de BPMN, apresentados na Seção 

2.2.2. A ligação do novo elemento BLA com a parte do processo a que o BLA se refere se dá 

por meio do uso de dois artefatos já existentes em BPMN – o Grupo, que relaciona os 

elementos referenciados pelo BLA, e o conector de Associação, que une o BLA ao Grupo. No 

exemplo da Figura 16, o BLA, representado fora da piscina, envolve todos os elementos do 

processo modelado. Nesse exemplo especificamente, o subprocesso é todo o processo, já que 

o artefato Grupo está relacionando tudo o que está contido em seu interior. 

Já o exemplo da Figura 17 apresenta casos em que artefatos BLA incorporados à 

notação BPMN não estão associados ao processo de negócio como um todo, mas sim a 

subprocessos do mesmo. Isto é, as metas estabelecidas podem compreender apenas um 

conjunto de atividades ou até mesmo uma atividade específica (nesse caso, o BLA será 

convertido em apenas um SLA, já que uma única atividade é derivada para um único serviço 

web para compor a versão executável do processo de negócio). Além disso, dois ou mais 

BLAs podem ter interseção não nula entre si, ou seja, uma ou mais atividades podem estar 

contidas em dois ou mais BLAs. 
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Figura 16 – Extensão proposta à BPMN para incorporar BLA ao processo de negócio. 

 

Figura 17 – Extensão proposta à BPMN para incorporar BLA a subprocessos. 

 

 A estrutura de um BLA está disposta na próxima seção, sendo que seus atributos 

deverão ser inseridos na própria ferramenta BizAgi, possibilitando que o metamodelo de BLA 



36 

 

   

   
 

seja armazenado binariamente na ferramenta e extraído em formato XML para posterior 

derivação, com base no protótipo a ser desenvolvido, em SLAs que se relacionem com os 

serviços web oriundos das atividades do modelo em BPMN. 

4.1.1  Estrutura de BLA 

Um BLA, na abordagem proposta, deve conter a estrutura básica apresentada na 

Tabela 2. Esses atributos seguem as recomendações de Allen (2006), com adaptações para as 

necessidades da abordagem atual. 

As metas, um dos atributos de BLA, conforme apresentado na Tabela 2, devem ser 

definidas de acordo com as propriedades não funcionais descritas na Tabela 3. Essas 

propriedades foram escolhidas e definidas visando facilitar a posterior derivação de BLAs em 

SLAs. Os atributos Meta, Multa e Bonificação podem possuir mais de uma ocorrência em 

cada BLA, tendo em vista que é possível declarar um único BLA que garanta diversas 

necessidades organizacionais para exatamente um mesmo subprocesso. 

 

Tabela 2 – Estrutura proposta para um BLA. 

Atributo Descrição Qtde. 

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

1 

Prazo de validade Data em que o BLA firmado será expirado 1 

Contexto corporativo 
Cenário organizacional e/ou econômico e propósito pelo qual se 
firmou o BLA 

1 

Organização proprietária 
Nome da organização proprietária do BLA, responsável pelo 
monitoramento dos futuros SLAs 

1 

Departamento proprietário 
Nome do departamento (obrigatoriamente pertencente à 
”Organização proprietária”) responsável pelo pagamento de 
bonificações e pelo recebimento de indenizações 

1 

Organização fornecedora 
Nome da organização responsável pelo cumprimento das metas 
do BLA 

1 

Departamento fornecedor 
Nome do departamento (obrigatoriamente pertencente à 
"Organização fornecedora") responsável pelo recebimento de 
bonificações e pelo pagamento de multas 

1 

Meta 
Meta do BLA, considerando qual a propriedade não funcional 
envolvida e sua respectiva métrica acordada 

1...n 

o Propriedade não funcional 
Nome da propriedade não funcional, respeitando as opções da 
Tabela 3 

1 

o Métrica a ser cumprida 
Valor ou percentual que deve ser cumprido ou descrição das 
características que devem ser cumpridas 

1 

Multa 
Aplicação de indenização para o "Departamento proprietário" 
caso uma "Meta" não seja cumprida 

1...n 

o Valor Valor da multa 1 



37 

 

   

   
 

o Critérios para aplicação 
Possíveis variações sobre o valor da multa conforme o tempo 
decorrido ou a intensidade da variação da métrica 

1 

o Critérios de exceção Critérios que anulem a necessidade de pagamento da multa 0...1 

Bonificação 
Aplicação de bonificação para o "Departamento fornecedor" 
caso a "Meta" seja superada 

0...n 

o Valor Valor da bonificação 1 

o Critérios para aplicação 
Possíveis variações sobre o valor da bonificação conforme a 
intensidade da variação da métrica 

1 

 

Tabela 3 – Propriedades não funcionais contempladas na abordagem proposta. 

Propriedade não 
funcional 

Definição 

Acessibilidade Características especiais de acesso que o serviço deve fornecer a seus usuários 

Acurácia 
Taxa de exatidão do resultado fornecido pelo processo ou serviço em relação aos 
valores esperados 

Capacidade de 
armazenamento 

Volume de armazenamento de dados que o processo ou serviço devem possuir 

Capacidade de 
processamento 

Número de requisições concorrentes que um processo ou serviço permitem 

Custo Valor financeiro total despedido para se executar o processo ou serviço 

Disponibilidade Percentual de tempo em que os serviços devem estar online ou em funcionamento 

Escalabilidade Aumento da taxa de transferência em um intervalo de tempo 

Estabilidade Taxa de modificação da interface do serviço 

Integridade Capacidade de o serviço apoiar propriedades transacionais 

Interoperabilidade 
Capacidade de invocar o serviço a partir de diferentes plataformas com o mesmo 
modo de acesso 

Latência Tempo necessário para iniciar o atendimento de uma requisição de serviço 

Portabilidade Funcionamento do serviço ou componente em dispositivos móveis 

Recuperação 
Tempo para recuperação da aplicação a partir do momento em que uma determinada 
falha ocorreu 

Robustez Nível de elasticidade do serviço para entradas incorretas e invocação de sequências 

Segurança Restrições de segurança que o Sistema ou serviço deve cumprir 

Tecnologia / 
Linguagem usada 

Restrições de linguagens de programação, plataformas ou infraestrutura 

Tempo de resposta Tempo despedido para executar um serviço e/ou fornecer um resultado 

Usabilidade Facilidade e satisfação de uso da aplicação por parte dos usuários 

4.2 Derivação de BLA para SLAs 

A estrutura de BLA definida na seção anterior é genérica e adaptável o suficiente para 

permitir o mapeamento automático para estruturas já existentes de SLA. A linguagem a ser 

usada para formalização de SLAs dentro desta abordagem ainda será definida. As opções são 

as duas principais linguagens para estes fins (e que já possuem estrutura interna bem 

desenvolvida), WS-Agreement e WS-Policy, conforme definido na Seção 2.4.2. Com isso, o 
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metamodelo de BLA será derivado em SLAs, tendo como alvo uma dessas duas linguagens. 

WS-Agreement já contém regras para associação a serviços web (escritos, por sua vez, na 

linguagem WSDL). Se WS-Policy for selecionada, será usado o recurso WS-

PolicyAttachment para se conseguir associar os SLAs aos respectivos serviços web. 

No sentido de garantir alinhamento entre TI e Negócio, a abordagem propõe que as 

metas estabelecidas, representadas em BLA, sirvam de insumo para a definição dos SLAs na 

direção top-down. Assim, após definir as propriedades não funcionais envolvidas e suas 

métricas, associando-as ao processo de negócio na forma de BLAs, estes se subdividirão em 

objetivos específicos, do ponto de vista operacional, representados por SLAs. Uma vez que os 

metamodelos necessários sejam definidos, o que deve ser feito como próximas etapas deste 

projeto, será possível criar a regra de derivação entre um BLA e um conjunto de SLAs a partir 

do referido BLA. 

Para isso, após avaliar diversas fontes sobre propriedades não funcionais, dispostas nas 

Seções 2.4 e 2.5, definiu-se e adaptou-se quais seriam incluídas na presente abordagem. A 

Tabela 3 apresenta essa delimitação, contendo as propriedades que devem ser associadas às 

metas dos BLAs. Essas propriedades, em sua maioria, devem ter uma métrica associada para 

cumprimento do acordo (taxa, percentual, valor, quantidade, nível, tempo, etc.). Todavia, há 

propriedades, tais como Portabilidade e Segurança, que possuem apenas características 

qualitativas que as metas devem cumprir. 

Além das propriedades delimitadas na Tabela 3, identificou-se e selecionou-se outras 

que não estão descartadas da abordagem, mas que não devem ser diretamente associadas a um 

BLA, dada a dificuldade em derivar posteriormente para SLAs. Essas propriedades 

alternativas estão dispostas na Tabela 4, sendo que algumas possuem apenas duplicidade 

semântica com as propriedades listadas na Tabela 3 e outras, pelo caráter mais genérico e 

abrangente, devem ser refinadas (especificadas) pelos usuários de TI e Negócios para as 

propriedades contidas na Tabela 3, possibilitando que os futuros SLAs cumpram com as 

expectativas organizacionais.  

Já as propriedades não funcionais contidas na Tabela 5 não foram consideradas na 

abordagem sendo proposta devido ao baixo relacionamento com o contexto em que ela se 

insere. 
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Tabela 4 – Propriedades não funcionais alternativas. 

Propriedade não 
funcional 

Estratégia para conversão às propriedades contempladas na abordagem 

Confiança 
Propriedade não funcional de alto nível; Especificar entre Acurácia, Disponibilidade, 
Integridade, Recuperação e Segurança 

Credibilidade Propriedade não funcional de alto nível; Especificar entre Acurácia e Segurança 

Desempenho 
Propriedade não funcional de alto nível; Especificar entre Custo, Capacidade de 
processamento e Tempo de resposta 

Eficácia Usar Acurácia 

Eficiência 
Propriedade não funcional de alto nível; Especificar entre Custo, Capacidade de 
armazenamento, Capacidade de processamento, Latência, Recuperação e 
Tempo de resposta 

Flexibilidade Usar Interoperabilidade 

Privacidade Contido em Segurança 

Rendimento 
Propriedade não funcional de alto nível; Especificar entre Capacidade de 
processamento, Latência, Recuperação e Tempo de resposta 

Reusabilidade Usar Interoperabilidade 

Satisfação de Uso Contido em Usabilidade 

 

Tabela 5 – Propriedades não funcionais desconsideradas da abordagem proposta. 

Propriedade não 
funcional 

Definição 

Auditabilidade Capacidade do Sistema em ser aprovado em auditorias 

Manutenibilidade Capacidade de efetuar alterações na solução implementada com baixo esforço 

Modificabilidade Capacidade de efetuar alterações na solução implementada com baixo esforço 

Testabilidade 
Capacidade de examinar o código dos serviços ou Sistemas para detectar falhas 
quando essas existirem 

 

4.3 Prototipação e Avaliação da Abordagem 

Para apoiar e validar a viabilidade técnica do armazenamento da estrutura de um BLA 

e posterior extração e derivação do mesmo em SLAs, será construído um protótipo. Este 

levará em conta, portanto, a inclusão dos atributos do BLA na ferramenta BizAgi, mapeando 

o artefato proposto com o modelo já existente na notação BPMN.  

Considerando os atributos da Tabela 2, o atributo Identificador será preenchido 

automaticamente conforme o valor inserido no BPD. Todos os demais deverão ser inseridos 

manualmente na ferramenta BizAgi, sendo que os atributos Organização proprietária, 

Departamento proprietário, Organização fornecedora e Departamento fornecedor terão seu 

preenchimento limitado a uma lista suspensa (drop down list) pré-populada com as 

organizações (Piscinas) e os departamentos (Raias) do BPD e o atributo Propriedade não 
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funcional também disporá de uma lista suspensa tendo, como opções válidas, as propriedades 

listadas na Tabela 3. 

Em seguida, a estrutura do BLA deve ser exportada para o formato XML, quando 

poderá sofrer a derivação automática nas estruturas em linguagem WS-Agreement ou WS-

Policy, formalizando os SLAs e relacionando-os com os serviços web criados a partir do 

modelo em BPMN. Nessa fase, o protótipo terá um conversor que derive o metamodelo do 

BLA para a linguagem (também baseada em XML) escolhida para formalizar os SLAs, 

respeitando sua estrutura pré-definida e possivelmente simplificando seu metamodelo para 

limitar o SLA aos atributos oriundos do BLA. 

Após a execução e testes do protótipo proposto, a avaliação da abordagem será 

dividida nas duas seguintes etapas: 

1. Simulação, a partir do protótipo desenvolvido, para avaliar a aplicabilidade da 

abordagem proposta em um processo de negócio genérico; e 

2. Comparação sistemática, a partir de um conjunto de atributos, entre a abordagem 

proposta neste projeto e abordagens já desenvolvidas com finalidade semelhante. 

4.4 Considerações Finais sobre a Abordagem 

A abordagem proposta neste projeto visa contribuir com o alinhamento estratégico 

com o uso de BLAs e SLAs no sentido top-down, ou seja, a partir de BLAs definidos no nível 

de modelagem do processo de negócio, esse BLA é derivado para SLAs no nível de serviços 

web, os quais são tratados pela área de TI. Apesar de um BLA, em teoria, poder ser mapeado 

também na direção contrária, ou seja, bottom-up, a partir de um conjunto de SLAs, esse 

método anularia o alinhamento entre as necessidades organizacionais e as obrigações de TI. 

Em outras palavras, as metas do Negócio é que seriam definidas a partir dos atributos de QoS 

identificados em nível de serviço, havendo risco de se formalizar SLAs e, posteriormente, 

BLAs que não agregam valor adequado aos clientes no contexto corporativo atual, quando o 

esperado pelas áreas organizacionais é justamente o contrário. 

Não se usou o elemento Atividade Composta (que é o elemento usado para 

Subprocesso propriamente dito em BPMN) para associação com os BLAs porque um BLA 

não envolve necessariamente todas as atividades de um processo/subprocesso e também pode 

relacionar atividades fora de ordem em um fluxograma. Com o artefato Grupo, é possível 
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adaptar graficamente o processo para que somente as atividades do BPD contidas na sua 

região retangular sejam associadas ao BLA, de forma que haja uma necessidade mínima de 

alteração ou adaptação na forma de pensar ou de modelar por parte dos analistas de processo 

de negócio. Porém, além dessa necessidade de adaptação gráfica, que é um problema inerente 

ao artefato Grupo para qualquer propósito, se o artefato Grupo estiver sendo usado no BPD 

para outras finalidades, é possível que os usuários confundam visualmente quais estão 

associados a BLAs e quais não estão. 

O escopo da abordagem não trata da criação direta de um SLA isolado, ou seja, que 

não foi originado por um BLA. Isso já existe em SOA e é recomendado para SLAs menos 

importantes do ponto de vista do Negócio, ou seja, que não se associam a metas estratégicas. 

A prototipação visa provar conceitualmente a abordagem, não havendo intenção de 

desenvolver uma ferramenta em nível operacional. No lugar, o protótipo demonstrará que o 

mapeamento entre a notação BPMN e o artefato BLA, bem como sua posterior derivação a 

SLAs, podem ser realizados de forma computacional. 
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5 Plano de Trabalho 

 Para a sequência do desenvolvimento, prototipação e avaliação da abordagem 

proposta, pretende-se, em suma, realizar os seguintes passos: 

1. Criar o metamodelo de BLA, por meio de um diagrama de classes bem definido, que 

defina os atributos que devem ser armazenados na ferramenta (no nível de modelagem 

de processos de negócio em BPMN); 

2. Selecionar um metamodelo já existente de BPMN, e possivelmente adaptá-lo visando 

sua simplificação para escolher apenas um subconjunto de atributos necessário ao 

escopo deste trabalho; 

3. Definir claramente as regras de relacionamento entre um elemento de BLA e os 

elementos de um processo BPMN, por meio do relacionamento dos atributos de seus 

dois metamodelos; 

4. Desenvolver o protótipo (parte 1) visando verificar a possibilidade de automação das 

regras definidas no relacionamento BPMN-BLA definido no passo anterior; 

5. Definir a linguagem para representar os SLAs em tempo de execução, sendo WS-

Agreement e WS-Policy as opções viáveis; 

6. Selecionar um metamodelo já existente de SLA (para WS-Agreement ou para WS-

Policy), e possivelmente adaptá-lo visando sua simplificação para escolher apenas um 

subconjunto de atributos necessário ao escopo deste trabalho; 

7. Definir claramente as regras de derivação a partir dos elementos de um BLA para os 

elementos de um SLA, por meio do relacionamento dos atributos de seus dois 

metamodelos; 

8. Desenvolver o protótipo (parte 2) visando verificar a possibilidade de automação das 

regras definidas para a derivação BLASLA definida no passo anterior; 

9. Realizar a avaliação da abordagem proposta como prevista. 

 

O cronograma contendo os subprojetos e as entregas necessárias para se concluir o 

presente projeto de mestrado está disposto na Tabela 6, sendo que os itens de A até L 

consistem em: 

A. Cumprimento das disciplinas regulares do programa de mestrado; 
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B. Definição do tema do projeto de mestrado; 

C. Análise exploratória inicial sobre o tema; 

D. Revisão bibliográfica sistemática; 

E. Definição da abordagem; 

F. Escrita do documento para o exame de qualificação; 

G. Exame de qualificação; 

H. Desenvolvimento do mapeamento BPMN-BLA (Passos 1, 2 e 3); 

I. Implementação do protótipo – Parte 1 (Passo 4); 

J. Desenvolvimento da derivação BLASLA (Passos 5, 6 e 7); 

K. Implementação do protótipo – Parte 2 (Passo 8); 

L. Avaliação dos resultados (Passo 9); 

M. Escrita da dissertação; 

N. Defesa da dissertação. 

 

Tabela 6 – Cronograma para execução das atividades. 
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6 Considerações Finais sobre a Proposta 

A representação de BLAs diretamente na notação BPMN traz uma série de benefícios, 

com destaque para o levantamento das propriedades não funcionais necessárias na etapa de 

análise e modelagem de processos de negócio e o alinhamento entre as expectativas dos 

clientes (internos e/ou externos) e as obrigações da TI, apoiando tanto a criação de novos 

processos de negócio como a melhoria dos processos já existentes. De acordo com Weske 

(2007), o controle da qualidade interna dos processos determina não apenas o quanto eles 

serão eficientes, mas também a percepção externa dos clientes em relação à qualidade dos 

bens e serviços concebidos. 

Além disso, outro ganho considerável é a capacidade de formalizar os SLAs que 

devem ser monitorados em tempo de execução para os respectivos serviços web a partir da 

criação dos BLAs, como está sendo proposto aqui. Sem essa derivação, as propriedades 

identificadas na fase de análise e modelagem não seriam aproveitadas durante a execução dos 

processos de negócio. 

Os BLAs, bem como quaisquer propriedades não funcionais, quando especificados, 

muitas vezes são inibidos durante o desenvolvimento de processos de negócio por protocolos 

de serviço e padrões de desenvolvimento. Por outro lado, é muito importante mapear 

propriedades não funcionais o quanto antes, tanto para evitar retrabalho e custos adicionais 

como também para usá-las no gerenciamento de TI. Segundo Allen (2006), “não se pode 

gerenciar o que não se mede e não se pode medir o que não se especifica”. 
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APÊNDICE A – Artigo Aprovado no SBSI 2012 

Conforme mencionado no Capítulo 3 (Metodologia) desta proposta de projeto de 

mestrado, o resultado da Revisão Sistemática executada a fim de conhecer os trabalhos já 

desenvolvidos com abordagem semelhante à presente proposta gerou um publicado e 

apresentado no VIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2012). Este artigo, 

intitulado “Análise da Incorporação de Requisitos não Funcionais na Modelagem de 

Processos de Negócio” é apresentado na íntegra neste apêndice. 
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Análise da Incorporação de Requisitos não Funcionais na 

Modelagem de Processos de Negócio 

Guilherme B. M. Salles, Marcelo Fantinato 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo 

São Paulo – SP – Brasil 

{guilherme.salles, m.fantinato}@usp.br

Abstract. Considering the business process management, strategic alignment 

is important due to the need to manage and optimize IT processes starting 

from the organization's most important processes. In the requirements 

engineering phase of a IS development, not only functional requirements 

should be took into account, but also the operating and quality constraints 

that related processes should consider. This paper aims at, through a 

systematic analysis, presenting the existing research works linking business 

processes modeling to non-functional requirements. As a result, the published 

studies are discussed and some gaps into this research line are pointed. 

Resumo. Considerando a gestão de processos de negócio, o propósito do 

alinhamento estratégico deve-se à necessidade de gerenciar e otimizar a TI a 

partir dos processos mais importantes à organização. Na fase de engenharia 

de requisitos de um SI, é importante atentar-se não só aos requisitos 

funcionais, mas também às restrições de operação e a qualidade que os 

processos devem considerar. O presente artigo busca, por meio de uma 

análise sistemática, apresentar os artigos existentes para associar a 

modelagem de processos de negócio a requisitos não funcionais. Como 

resultado, tem-se a discussão dos estudos publicados para abordar esse tema 

e a observação de lacunas nessa linha de pesquisa. 

1. Introdução 

O cenário corporativo mundial acompanhou, nas últimas décadas, uma transformação 

importante no setor de Tecnologia da Informação (TI), em que esta se tornou objeto 

essencial às organizações e vem agregando valor ao negócio. Tal transição é justificada 

fundamentalmente pela competição existente no mercado, uma vez que a TI se tornou 

um meio de acesso e descoberta de informações precisas à tomada de decisões e, 

dependendo do negócio principal da organização, é indispensável que os serviços 

prestados aos clientes disponham de tecnologia [Laudon e Laudon 2009]. 

 Nesse novo ambiente, organizações de diversos setores consideram 

imprescindível realizar investimentos expressivos em TI, a fim de obter produtos, 

serviços e processos apoiados nessa ferramenta. Assim, a necessidade das organizações 

serem competitivas frente às mudanças contínuas faz com que elas também se 

modifiquem e se planejem com o auxílio dos recursos da TI. Mais do que realizar uma 

escolha para aprimorar seu trabalho e buscar resultados eficientes, as organizações 

necessitam dessa contínua adaptação para sobreviver em um cenário tão concorrido.   
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 A questão estratégica de se integrar os recursos de TI ao negócio vem 

consumindo grande esforço humano e financeiro. Com essa necessidade emergente, as 

organizações devem ter os Planejamentos Organizacionais e de TI coerentes e com 

sinergia, viabilizando o alinhamento das estratégias de TI com as estratégias de negócio. 

Essa atividade é um desafio contínuo e evita que recursos investidos em TI sejam 

desperdiçados nas organizações por meio de baixa produtividade e má qualidade nos 

processos e serviços [Shimizu, Carvalho e Laurindo 2006]. 

 Considerando a Gestão de Processos de Negócio (BPM – do inglês Business 

Process Management), o propósito do alinhamento estratégico deve-se à necessidade de 

gerenciar e otimizar a TI a partir dos processos mais importantes à organização. Nesse 

sentido, é importante atentar-se ao cumprimento dos requisitos não funcionais (NFR – 

do inglês Non-Functional Requirements), que conferem qualidade e eficiência aos 

processos de negócio, indo além das atividades em si que devem ser realizadas. 

 Em meio a essas necessidades, a engenharia de requisitos (tanto funcionais 

quanto não funcionais) é um fator crítico de sucesso em projetos de desenvolvimento de 

Sistemas de Informação (SI). Uma elicitação de requisitos mal realizada pode levar ao 

fracasso completo do projeto, o que está geralmente relacionado à falta de compreensão 

do negócio pelos analistas de sistemas, à falta de entendimento dos objetivos do sistema 

e também à deficiência na comunicação entre os envolvidos ativamente no projeto. 

 Gestores de diferentes departamentos organizacionais têm procurado conhecer 

mais o valor estratégico da TI, considerando suas peculiaridades e melhores práticas de 

gestão. Essa situação reforça que esse conhecimento é essencial, pelo investimento que 

representa e pela dependência cada vez mais forte que as organizações têm em relação a 

TI. Em contrapartida, no cenário atual, boa parte das organizações ainda não possui uma 

evolução efetiva no aprimoramento de seus processos [Rezende 2008]. De acordo com 

Rezende (2008), a aplicação de metodologias à gestão estratégica de TI garante um 

caminho consistente ao uso da TI como diferencial competitivo. Além disso, torna-se 

possível a gestão integrada dos processos e serviços, ampliando a afinidade da área de 

tecnologia com as áreas de negócio. Segundo Caseau (2005), a necessidade de se ter 

maior agilidade e redução de custos nos negócios resulta numa demanda crescente por 

bons processos e serviços. Os clientes esperam maior agilidade e qualidade, ao passo em 

que os prestadores de serviços enfrentam grandes desafios para garanti-las.  

 Deve-se identificar, às funções de um determinado processo, todos os requisitos 

de qualidade em potencial. A noção desses requisitos de qualidade se relaciona com os 

NFR da Engenharia de Software. Para monitorá-los e cumpri-los de forma automatizada 

nos serviços, costuma-se usar os conceitos de Acordo em Nível de Serviço (SLA – do 

inglês: Service Level Agreement) e QoS (Qualidade de Serviço). 

 Segundo Bratanis, Dranidis e Simons (2010), para o aspecto do negócio, outro 

tipo de acordo é necessário para se captar as restrições de qualidade dos serviços em um 

nível mais alto. A partir de um conjunto de SLA, compõe-se um Acordo em Nível de 

Negócio, que recebe o acrônimo de BLA (do inglês: Business Level Agreement). Este 

tipo de acordo envolve os parceiros (cliente e fornecedor) participantes do processo. 

 Este artigo apresenta uma Revisão Sistemática (RS) sobre métodos e técnicas 

usados para associar modelagem de processos de negócio (doravante chamados apenas    
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de processos, a fim de simplificação neste artigo), sobretudo BPMN (Business Process 

Model and Notation), a NFR. Além disso, são analisados trabalhos que relacionam essas 

linguagens a restrições de qualidade e SLA ou BLA. 

 O artigo está estruturado conforme a seguir: seção de metodologia; seções de 

resultados da RS, evidenciando dados quantitativos, discutindo textualmente os artigos 

extraídos e analisando-os de forma crítica; e, seções de conclusões e trabalhos futuros. 

2. Metodologia 

Como metodologia principal para esta pesquisa, uma RS foi realizada a fim de 

compreender os estudos desenvolvidos acerca do tema apresentado. RS são pesquisas 

rigorosas e indicadas para capturar estudos primários e secundários sobre determinado 

assunto, avaliando e discutindo as abordagens existentes [Kitchenham 2004]. 

 De acordo com Biolchini et al. (2005), as fases fundamentais de uma RS são: 

planejamento, execução, e análise dos resultados. No planejamento, delimita-se o tema 

de estudo e elabora-se o protocolo de pesquisa (artigo discutido com mais detalhes a 

seguir). Na fase de execução, pesquisa-se, de fato, os artigos buscados e lista-se o 

resultado dessas buscas de forma estruturada. Na discussão dos resultados, finalmente, 

deve-se expor e analisar os artigos identificados por meio das pesquisas realizadas. 

 Diferentemente de uma revisão bibliográfica comum, em que não se costuma 

elaborar um protocolo de pesquisa, o qual permitiria a reprodução dos passos do estudo, 

a RS, portanto, possibilita que outro pesquisador avalie e adapte os padrões escolhidos 

às particularidades de seu trabalho [Biolchini et al. 2005].  

 Como parte do protocolo de pesquisa do presente trabalho, foram criadas strings 

de pesquisa nas línguas inglesa e portuguesa, buscando cercar o tema em estudo com o 

máximo de termos possível.  Essas palavras-chave foram usadas nas bibliotecas digitais 

online ACM e IEEE e também nas bases eletrônicas indexadas DBLP, Elsevier Scopus e 

Google Scholar. Tendo em vista que essa última retorna muitos artigos não científicos e 

ainda não trouxe artigos novos quando se realizou pesquisas preliminares nas bases, 

optou-se posteriormente por descartá-la. Ajustes precisaram ser realizados nas strings de 

pesquisa, considerando os detalhes técnicos de configuração das máquinas de busca de 

cada ferramenta. Houve, em alguns casos, intersecção de resultados entre as ferramentas 

de busca e também entre as strings lançadas em uma mesma ferramenta. As strings 

genéricas são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Strings de pesquisa do protocolo de busca da RS 

(BPM* OR "activit* diagram*") AND ("non functional requirement*" OR "non-functional 

requirement*") 

(BPM* OR "activit* diagram*") AND (QoS OR quality) 

(BPM* OR "activit* diagram*") AND (BLA OR "business level agreement*") 

(BPM* OR "activit* diagram*") AND (SLA OR "service level agreement*") 

(BPM* OR "diagrama* de atividade*") AND ("requisito* não funciona*") 

(BPM* OR "diagrama* de atividade*") AND (QoS OR qualidade) 

(BPM* OR "diagrama* de atividade*") AND (BLA OR "business level agreement*" OR (acordo nível 

negócio)) 

(BPM* OR "diagrama* de atividade*") AND (SLA OR "service level agreement*" OR (acordo nível 

serviço))   
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 O objetivo principal, com o protocolo de pesquisa e as conseqüentes strings de 

busca, era encontrar artigos que relacionassem a modelagem de processos de negócio, 

via BPMN ou Diagrama de Atividades da UML, com aspectos não funcionais de uma 

forma geral, representados mais especificamente por NFR ou BLA ou SLA ou QoS. Por 

este motivo, a Seção 4 deste documento detalha os artigos que buscaram tal correlação. 

 O protocolo de pesquisa considera artigos que foram publicados apenas nos 

últimos oito anos (como critério de inclusão), visto que, por se tratar de um tema que 

avança o estado da arte na modelagem de processos, deve-se analisar publicações mais 

recentes. Como critérios de exclusão, artigos que apresentassem resultados sem 

esclarecer os métodos usados ou artigos que relacionassem apenas aspectos no nível de 

serviço, ou seja, sem envolver processos, foram eliminados dos resultados. 

 Como critério para qualidade dos resultados obtidos, artigos deveriam ter sido 

publicados em conferências ou periódicos, e dissertações de mestrado e teses de 

doutorado deveriam ter sido aprovadas por banca examinadora. 

 Ao final dessas etapas, de 44 artigos inicialmente encontrados, 21 artigos foram 

selecionados, os quais foram analisados na íntegra. Em seguida, identificou-se o foco 

principal de cada artigo para classificá-los de forma exclusiva, com o intuito de mapear 

seus objetivos, permitindo a apresentação e discussão dos artigos de forma conjunta. Por 

restrições de espaço, não foi possível detalhar neste artigo todo o resultado da RS. 

Assim, a classificação proposta auxiliou na delimitação dos artigos aqui abordados. 

3. Visão Geral dos Artigos Selecionados  

Nesta seção, são apresentados dados gerais relacionados aos artigos analisados na RS, 

enquanto que o conteúdo propriamente dito desses artigos são discutidos na Seção 4. 

 Dentre os 21 artigos selecionados, há uma média de 2,66 autores por artigo, com 

moda de três autores, ocorrendo em nove dos artigos. Em relação ao idioma, um se 

encontra na língua portuguesa e os 20 restantes, na língua inglesa. Em relação ao 

período, a Figura 1 mostra a distribuição dos artigos selecionados em função do ano de 

publicação (linha azul). Nota-se também uma tendência de aumento nos anos mais 

recentes (linha laranja), com uma projeção linear para o próximo período (ano de 2012). 

Como uma informação importante para os pesquisadores da comunidade brasileira, a 

Figura 2 apresenta a distribuição do número de artigos de acordo com o índice Capes 

Qualis vigente da área de Ciência de Computação [Capes 2010]. Percebe-se uma 

concentração de artigos publicados em periódicos e conferências com índices B2 e B3. 

  

Figura 1. Distribuição dos artigos por ano de publicação 
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 Os 21 artigos selecionados foram classificados de forma exclusiva segundo seus 

principais focos de pesquisa, para descrevê-los e analisá-los de forma conjunta. A Tabela 

2 apresenta as quatro classificações, que foram definidas e mapeadas durante a execução 

da RS, em função da análise dos próprios artigos selecionados e estudados. 

 

Figura 2. Distribuição dos artigos por índice Qualis dos periódicos e das 

conferências. 
 

Tabela 2. Classificação dos artigos analisados na RS 

Classificação Descrição Artigos 

1. Extensão de 

BPMN para NFR* 

Artigos que abordam 

modelagem de processos 

(BPMN ou Diagrama de 

Atividades) associada à 

representação de NFR 

1. [Aburub, Odeh e Beeson 2007] 

2. [Khaluf, Gerth e Engels 2011] 

3. [Pavlovski e Zou 2008] 

4. [Saeedi, Zhao e Sampaio 2010] 

5. [Serrano, Caballero e García 2009] 

6. [Xavier et al. 2010] 

2. SLA/QoS 

Artigos que abordam processos 

e SLA (ou QoS) de forma 

conjunta 

1. [Beimborn e Joachim 2010] 

2. [Caseau 2005] 

3. [Forster, Engels e Schattkowsky 2005] 

4. [Haq, Huqqani e Schikuta 2009] 

5. [Theilmann et al. 2010] 

6. [Vujovic, Krivokapic e Sokovic 2011] 

3. BLA 
Artigos que abordam processos 

e BLA de forma conjunta 
1. [Bratanis, Dranidis e Simons 2010] 

4. Qualidade e 

complexidade 

Artigos que tratam de métricas 

de qualidade e complexidade 

da modelagem de processos, 

incluindo formas de avaliação 

de modelos 

1. [Bolloju e Sun 2008] 

2. [Cardoso 2007] 

3. [Heravizadeh, Mendling e Rosemann 2008] 

4. [Khlif e Makni 2009] 

5. [Sanchez et al. 2010] 

5. Outros 
Artigos não classificados nas 

demais categorias 

1. [Jungen 2011] 

2. [Mazanek e Hanus 2011] 

3. [Vara, Sanchez e Pastor 2008] 

4. Descrição de Artigos Selecionados  

Nesta seção, são apresentados os artigos da classificação 1 da Tabela 2, ou seja, aqueles 

que propuseram extensões à modelagem de processos para contemplar aspectos de NFR. 

Esta RS buscou também artigos que abordassem modelagem de processos e SLA/BLA 

de forma conjunta, porém artigos encontrados envolvendo SLA/BLA não envolvem a 

modelagem de processos mas sim apenas processos de uma forma geral, conforme os 

itens 2 e 3 da Tabela 2, que por não serem foco principal do objetivo inicial desta RS não 

serão detalhados aqui, assim como os itens 4 e 5 da Tabela 2.  
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 Khaluf, Gerth e Engels (2011) introduzem uma nova forma de se modelar 

restrições de qualidade em processos.  Segundo sua proposta, restrições de qualidade 

podem ser explicadas como relações temporais e lógicas que surgem em diferentes 

momentos nos processos. A qualidade do processo pode então ser verificada e medida 

conforme as restrições estabelecidas para ele. Para isso, uma nova linguagem para 

modelagem de restrições de qualidade é definida, embasada pelos padrões da 

Computation Tree Logic, que visa distribuir o tempo em ramos de árvores. Na 

abordagem proposta, processos são modelados em Diagramas de Atividades da UML 

2.0 e restrições de qualidade são representadas por meio da PPSL (Process Pattern 

Language Specification), ambos de forma estendida. A EPPSL (Extended PPSL), uma 

nova linguagem de modelagem visual, correlaciona as restrições de qualidade da notação 

original em PPSL com os Diagramas de Atividades da UML. Estes, por sua vez, 

recebem dois novos símbolos para cobrir a semântica das restrições de qualidade, que 

não são definidas originalmente nos Diagramas de Atividades: o “guarda” – que indica, 

em cada atividade do processo, se há ou não restrições de qualidade; e, a “restrição de 

qualidade” – que indica quais as restrições presentes naquela determinada atividade. De 

acordo com os autores da proposta, a notação concebida traz flexibilidade aos usuários e 

analistas de sistemas para expressar NFR de processos. 

 Saeedi, Zhao e Sampaio (2010) sugerem que os requisitos de qualidade recebam 

atenção central nos negócios e na modelagem de processos, propondo a incorporação 

dos seguintes requisitos de qualidade à BPMN – tempo, custo e confiabilidade – por 

serem os preferidos de clientes e comumente abordados em SLA. Um meta-modelo foi 

elaborado para definir a associação entre tais requisitos e atividade do processo 

modelado. Esses requisitos são apresentados nos modelos de forma analítica e reduzida. 

A proposta estende a notação BPMN nos seguintes elementos: (i) ExtensionDefinition – 

que define os atributos e os grupos da BPMN sofrendo modificações; (ii) 

ExtensionAttributeDefinition – que define os novos atributos que sendo incorporados à 

notação; e, (iii) ExtensionAttributeValue – que define os possíveis valores de cada 

atributo criado.  Na Figura 3 está apresentado o resultado da extensão, contemplando 

graficamente os requisitos de tempo (T – time), custo (C – cost) e confiabilidade (R – 

reliability) no elemento atividade do processo. Esses requisitos podem ser ocultados na 

forma recolhida (collapsed) ou visualizados na forma expandida (expanded). Na Figura 

4, é ilustrado um exemplo simples de processo em que os requisitos possuem valores. Os 

autores dessa proposta defendem que essa representação auxilia na especificação dos 

SLAs, porém não há automação dos requisitos criados à geração desses acordos. 

 

Figura 3. Notação de atividade de BPMN com extensão para requisitos de 

qualidade [Saeedi, Zhao e Sampaio 2010]. 
 

  De acordo com Serrano, Caballero e García (2009), muitas organizações têm 

percebido a importância cada vez maior de lidar com dados que tenham um nível 

adequado de qualidade para seus processos, evitando erros que possam trazer impactos 

negativos de desempenho. Vários artigos apresentam que, para alcançar esse objetivo,    
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deve-se explicitar ao máximo os requisitos de Qualidade de Dados e de Informações e 

envolver a reengenharia dos processos da organização, mantendo atenção nos pontos 

mais críticos. Dentro desse contexto, BPMN fornece uma notação adequada para 

representar os processos, mas não para lidar com requisitos específicos de qualidade de 

dados. Por outro lado, IP-MAP (Information Products Maps) aborda esse quesito, 

embora não seja amplamente aceito para a modelagem de processos quanto BPMN, 

principalmente pela pouca oferta de ferramentas de apoio. Mapas IP-MAP permitem a 

especificação de processos por meio de um mapa conceitual, em que as atividades 

correspondentes à gestão da qualidade de dados são devidamente tratadas. Tendo 

observado a crescente demanda por ferramentas e técnicas para gerenciar requisitos de 

qualidade de dados, foi proposto então o preenchimento dessa lacuna, por acreditar ser 

necessário fornecer aos analistas de negócio fundamentos e ferramentas adequadas para 

tratar tais requisitos. Baseando-se em IP-MAP, o objetivo principal deste artigo foi 

analisar a capacidade da notação BPMN em representar as questões de Qualidade de 

Dados e Informações aos processos. Discutiu-se como estender BPMN para apoiar a 

qualidade de dados oferecida pelo IP-MAP, a fim de obter uma notação suficientemente 

rica. As estruturas de IP-MAP foram analisadas e mapeadas à notação BPMN. Como 

resultado, a abordagem proposta consiste na adição de um símbolo em forma de estrela 

(DQDim) que representa as dimensões da qualidade de dados controlada pelo processo. 

 

Figura 4. Exemplo do uso das atividades de BPMN com extensão para 

requisitos de qualidade [Saeedi, Zhao e Sampaio 2010]. 
 

 Xavier et al. (2010) propõem a abordagem BPMNFR, que visa integrar a 

notação BPMN e NFR, descritos no NFR Framework, que consiste em um guia de 

requisitos não funcionais, tais como segurança, desempenho e custo, para direcionar o 

mapeamento dessas restrições em processos. No BPMNFR, novos símbolos são 

propostos para que a notação BPMN seja capaz de contemplar as devidas restrições 

NFR. Partindo de uma revisão acerca de trabalhos correlatos, a principal contribuição 

desse artigo é uma abordagem que orienta a descoberta dos NFR nos diagramas de 

processos, desde a criação do modelo em BPMN até o detalhamento dos NFR que 

devem ser inseridos nas atividades do diagrama. Além disso, tem-se a extensão do NFR 

Framework em relação à usabilidade, com o objetivo futuro de completar essa extensão 

para todo o catálogo usando os padrões da ISO/IEC 9126 (norma ISO para a qualidade 

de software). Embora oito requisitos tenham sido identificados – mobilidade, 

acessibilidade, usabilidade, auto-contenção, robustez, facilidade no transporte, baixo 

custo de manutenção, e baixo custo com infraestrutura – tratou-se apenas de usabilidade    
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neste artigo, que visa introduzir a abordagem BPMNFR. A Figura 5 mostra um exemplo 

genérico de processo modelado em BPMN no qual determinadas atividades são 

especificadas com restrições de usabilidade, recebendo, para isso, o símbolo “U”. 

 

Figura 5. Extensão da notação BPMN proposta por Xavier et al. (2010) 
 

 Aburub, Odeh e Beeson (2007) trabalham com ideias do QFD (Quality Function 

Deployment), método capaz de mapear funções de qualidade de um produto ou serviço, 

e sugerem acoplá-lo à notação RAD (Role Activity Diagramming), usada para 

modelagem funcional de processos. Apesar de não abordar BPMN ou Diagrama de 

Atividades da UML, este artigo foi considerado na RS por tratar de modelagem de NFR 

em processos. Assim, foi desenvolvida uma abordagem em que NFR se associam ao 

modelo RAD do processo. Tem-se um casamento entre NFR e a representação funcional 

de RAD, uma vez que se identifica quais atividades, interações e funções do modelo 

funcional podem incorporar NFR. A Figura 6 ilustra o framework geral da abordagem, 

em que RAD e a análise de NFR são apresentados independentemente. A produção de 

NFR, nesse caso, é fundamentalmente um processo top-down, partindo-se da 

consideração de atributos gerais de qualidade do negócio. Esses atributos são vistos 

como "objetivos" ao negócio, a partir dos quais se derivam sub-objetivos. A modelagem 

de processos por meio de RAD, no entanto, se dá na direção bottom-up, identificando 

atividades da organização e representando-as como um conjunto de interações. 

 

Figura 6. Associação das visões funcional (RAD) e não funcional (NFR Graph) 

[Aburub, Odeh e Beeson 2007]. 
 

 Pavlovski e Zou (2008) propõem dois novos artefatos à BPMN para modelar 

NFR de processos. Conforme apresentado na Figura 7, o primeiro – operating condition 

– indica apenas a existência de determinada restrição associada a uma atividade, e o 

segundo – control case – define critérios de controle para mitigar o risco associado ao   
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primeiro. Esse controle se dá por meio de três propriedades: descrição do risco 

associado à operating condition, descrição dos possíveis impactos para o negócio em 

que a tarefa está envolvida, e descrição dos controles que devem ser aplicados para 

mitigar ou anular os riscos. Essa extensão da BPMN permite que tanto interesses 

inerentes ao negócio quanto a NFR sejam modeladas adequadamente. Obtêm-se, 

portanto, um complemento semântico do fluxo do processo. Porém, assim como visto 

nos demais estudos correlatos, a identificação e modelagem dos NFR se limita ao alto 

nível de representação, não havendo decomposição da ideia às camadas de execução do 

processo, tampouco à associação dessas restrições a BLA e SLA a serem estabelecidos. 

 

Figura 7. Novos artefatos para modelar NFR em BPMN [Pavlovski e Zou 2008] . 

5. Discussão dos Resultados  

Características não funcionais são consideravelmente mais difíceis de se capturar na 

modelagem dos processos, já que o foco dessa atividade está na representação do 

comportamento funcional. As organizações costumam concentrar seus esforços para 

atender ao máximo os requisitos funcionais, mas a questão da qualidade ganha cada vez 

mais espaço quando se busca bons produtos e serviços, o que traz vantagem competitiva. 

O controle da qualidade interna dos processos, aos olhos da gestão de operações, 

determina a percepção externa da qualidade dos bens e serviços concebidos. Com isso, 

métodos que representem esses atributos de forma explícita se tornam necessários para, 

inclusive, apoiar a melhoria contínua dos processos, já que se explicita as atividades com 

restrições e necessidades específicas de qualidade. 

 De acordo com Heravizadeh, Mendling e Rosemann (2008), a dimensão da 

qualidade dos processos é normalmente negligenciada durante a modelagem. O foco 

tradicional de BPMN baseia-se em refletir as atividades sob o ponto de vista “as-is” que 

apenas captura a dimensão processual e fornece informações limitadas sobre fatores de 

qualidade envolvidos. Como consequência, a lacuna entre o “as-is” e o “to-be” é mal 

apoiada pelas ferramentas de modelagem de processo analisadas nesta RS. 

 Além disso, a dificuldade em compreender e automatizar de forma adequada os 

modelos de processos é parcialmente justificada pela ausência de tratamento dos NFR. 

Embora haja alguns artigos correlacionando restrições de qualidade e modelagem de 

processos (e recomendando essa associação), não foi encontrado qualquer modelo para 

transcrever esses requisitos em BLA ou SLA à fase de execução. Analisando os artigos 

avaliados que buscaram estender linguagens de modelagem de processos, todos 

limitaram-se à representação gráfica de NFR, sem que os símbolos adicionados à notação 

influenciem em qualquer automação do processo representado. Essa possível transcrição 

automática dos requisitos incorporados à modelagem permitiriam não só a execução do 

processo (em linguagem WS-BPEL, por exemplo), mas também a formalização de BLA    
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ou SLA a padrões tais como WS-Agreement ou WS-Policy. Além disso, os artigos 

publicados até o momento incorporaram NFR a cada atividade do modelo de processos, 

e não a um conjunto de atividades ou ao processo como um todo. Se esta associação 

fosse realizada, a geração de BLA seria bastante facilitada. O resultado observado 

relaciona estes NFR com SLA, uma vez que os BLA costumam ser agregações 

hierárquicas de SLA em um nível mais alto. 

 Os benefícios apontados sobre a modelagem de NFR no contexto aqui abordado 

são, principalmente, a vantagem de visualizar adequadamente as características não 

funcionais dos processos. Além disso, torna-se possível detectar as restrições de um 

determinado SI ainda na fase de elicitação de requisitos, o que, naturalmente, reduz 

despesas em relação à identificação tardia das mesmas. Há também a facilidade imediata 

de se identificar potencias SLA e BLA que devem ser estabelecidos posteriormente 

quando os NFR já se encontram mapeados no modelo. Quanto a esses acordos, os 

benefícios de sua criação aos processos estão no ganho da qualidade da execução dos 

processos e o alinhamento formal entre as expectativas dos clientes (negócios) e as 

obrigações dos fornecedores (TI). A importância de se formalizar tais acordos deve-se 

também à dificuldade de verificar a qualidade de processos quando estes são complexos 

ou quando têm suas restrições formuladas em textos informais. 

6. Conclusão 

A modelagem de processos é uma etapa de grande importância dentro do ciclo de vida 

de BPM. Apesar de pesquisas apontarem a importância e os benefícios de se associar 

formalmente atividades e processos a NFR, tais como tempo, custo e disponibilidade, as 

linguagens de modelagem analisadas são pobres nessa questão. Isto, conforme 

apresentado, pode ser crítico para o sucesso de projetos de desenvolvimento de SI. 

 Com esta RS, identificou-se iniciativas para a extensão de linguagens de 

modelagem de processos, tais como BPMN, Diagramas de Atividades da UML e RAD, 

visando representar requisitos de qualidade ou restrições de execução. Porém, as 

propostas existentes não se aprofundam à automação desses requisitos à fase de 

execução do processo, salvo quando mencionado como trabalhos futuros. Além disso, 

todas essas pesquisas incorporam NFR a cada atividade do modelo, o que dificulta a 

relação dessas restrições com a geração de BLA (em geral, um conjunto de SLA). Ou 

seja, a transformação de BPMN (linguagem de modelagem em nível abstrato padrão) 

para BPEL (linguagem de execução em nível de codificação padrão) é bem conhecida e 

aceita, mas a automação de NFR em BLA e SLA ainda é pouco explorada. 

 Como resultado prático desta RS, pretende-se estudar a lacuna acima 

apresentada e propor uma extensão à BPMN suficientemente rica para contemplar a 

representação de BLA e a automação desses NFR ao nível de execução dos processos. 
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