
Resumo 

A Internet tem um enorme potencial para revolucionar o modo como as empresas conduzem os seus 

negócios. Por ser uma infra-estrutura interligada e acessível a nível global, a Internet permite às 

empresas integrar os seus processos de negócio com os dos seus parceiros de negócio. Por outro 

lado, a Internet também permite a cada empresa descobrir e estabelecer relações de negócio com 

outros parceiros de negócio. Com uma infra-estrutura de rede comum e global, as empresas podem 

associar- se entre si por forma a tornarem-se mais competitivas ou por forma a oferecerem melhores 

produtos ou serviços. O resultado é a formação de redes de negócio que reúnem as competências de 

vários parceiros de negócio.  

Este cenário exige que as empresas sejam capazes de integrar e coordenar processos de negócio 

que se estendem para além das suas fronteiras. Para este propósito, as empresas necessitam de 

uma solução tecnológica que lhes ofereça flexibilidade relativamente aos processos de negócio que 

podem estabelecer com outras empresas e que providencie controlo sobre esses processos, 

salvaguardando ao mesmo tempo a autonomia de cada parceiro de negócio.  

A capacidade de definir e controlar a execução de processos de negócio sempre foi o principal 

objectivo dos sistemas de gestão de fluxos de trabalho (sistemas de workflow). Contudo, os sistemas 

de gestão de fluxos de trabalho têm sido utilizados tipicamente no ambiente de uma única empresa. 

Recentemente, alguns projectos de investigação têm vindo a debruçar-se sobre a possibilidade de 

aplicar a gestão de fluxos de trabalho em ambientes inter-empresariais. Este trabalho apresenta um 

estudo das questões de concepção e opções tecnológicas que são relevantes para o 

desenvolvimento de sistemas de gestão de fluxos de trabalho que permitem a integração de 

processos de negócio inter-empresariais.  

Baseada num estudo dos sistemas de gestão de fluxos de trabalho existentes e em perspectivas do 

ramo de Integração Empresarial, este trabalho chega a uma conclusão fundamental: qualquer 

sistema de gestão de fluxos de trabalho deve ser desenvolvido como uma combinação de, por um 

lado, um serviço de execução de fluxos de trabalho e, por outro, uma infra-estrutura de integração. 

Estas duas componentes têm requisitos diferentes e devem ser concebidas separadamente.  

Este trabalho descreve as principais opções tecnológicas para uma infra-estrutura de integração inter-

empresarial através do estudo de algumas das mais importantes abordagens de integração business-

to-business. Porém, a experiência de dois projectos de investigação sugere que só uma infra-

estrutura completamente descentralizada é adequada para o ambiente de uma rede de negócio, que 

abrange um conjunto de parceiros de negócio autónomos e que, por isso, favorece estruturas de 

negócio horizontais em vez de hierárquicas.  

Por outro lado, este trabalho identifica as características comuns e desejadas para qualquer serviço 

de execução de fluxos de trabalho em geral e sugere que, em vez de desenvolver cada novo sistema 

de gestão de fluxos de trabalho desde o princípio, o desenvolvimento de soluções de gestão de fluxos 



de trabalho poderia partir de um núcleo de funcionalidade reutilizável que já ofereça as capacidades 

básicas de modelação e execução de processos.  

A solução proposta para a integração de processos de negócio inter-empresariais é uma combinação 

de um serviço reutilizável de execução de fluxos de trabalho e de uma infra-estrutura de integração 

do tipo peer-to-peer. O sistema de gestão de fluxos de trabalho proposto consegue suportar todo o 

ciclo de vida das relações de negócio, desde a procura de parceiros até à sua selecção, contratação, 

operação e avaliação. Todo este processo é designado por engenharia da rede de negócio. O 

resultado é também uma solução generalizada de suporte a processos de negócio intra- e inter-

empresariais.  

Abstract 

The Internet has an unparalleled potential to reshape the way companies conduct their businesses. As 

a globally connected and widely accessible network infrastructure, the Internet allows an enterprise to 

integrate its business processes with those of its business partners. At the same time, it allows an 

enterprise to discover and establish business relationships with other business partners as well. 

Provided with a common, global network infrastructure, enterprises can associate with each other in 

order to become more competitive or to offer improved products or services. The result is the 

formation of business networks, which combine the competencies of several business partners.  

This scenario requires enterprises to be able to integrate and coordinate business processes that 

extend beyond their borders. For this purpose, enterprises need a technological solution that provides 

them with flexibility regarding the kind of business processes they can establish with each other, and 

that provides them with control over those processes while respecting the autonomy of each business 

partner.  

The ability to define and control the execution of business processes has always been the main focus 

of workflow management systems. However, workflow management systems have been typically 

employed within a single enterprise. More recently, some research projects have turned to the 

possibility of applying workflow management in inter-enterprise environments. This thesis is a study of 

the design issues and technological options that are relevant to the development of workflow 

management systems that address the integration of inter-enterprise business processes.  

Based on a survey of existing workflow management systems, and on perspectives from the field of 

Enterprise Integration, this work establishes the fundamental result that every workflow management 

system should be developed as a combination of a workflow enactment service and an integration 

infrastructure. These two components have different requirements, and should be designed 

separately. A workflow management system that supports inter-enterprise business processes calls 

for an integration infrastructure that is suitable for inter-enterprise environments.  



The thesis describes the main technological options for an inter-enterprise integration infrastructure by 

presenting a study of some of the most important business-to-business integration approaches. 

However, the experiences from two research projects suggest that only a completely decentralized 

infrastructure can succeed in an environment such as a business network, which comprises a set of 

autonomous business partners and therefore favors horizontal rather than hierarchical business 

structures.  

On the other hand, the thesis identifies the common and desirable features for any workflow 

enactment service in general, and suggests that, instead of developing every new workflow 

management system from scratch, the development of workflow solutions could be based on a 

reusable core of workflow functionality which provides basic process modeling and execution 

capabilities.  

The proposed solution to the integration of inter-enterprise business processes is a combination of a 

reusable workflow enactment service and a peer-to-peer integration infrastructure. The proposed 

workflow management system can support the whole life cycle of business relationships, from partner 

search to selection, contracting, fulfillment and evaluation - this process is referred to as the 

engineering of a business network. The result is also a generalized solution that can support both 

intra- and inter-enterprise business processes.  


