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Motivação
• A gestão de processos de negócio tem um papel fundamental nas organizações:

• modelação e simulação dos processos de negócio;
• apoio à decisão na optimização dos fluxos de trabalho, utilização de recursos, design de processos, e monitorização de processos.

• No contexto de segurança informática, a literatura apresenta um gap no que respeita à modelação de processos de negócio considerando risco de forma a poder realizar análises de cenários / simulações.
• Propõe-se uma metodologia para avaliar o risco e realizar análise de impacto no negócio (BIA).
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Metodologia
• Modelar o processo de negócio incluindo nas atividades/ subprocessos informação sobre ameaças, vulnerabilidades, ativos, fiabilidade e risco.
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Metodologia
1. Modelar as atividades no processo de negócio;
2. Para cada atividade, identificar 

• componentes de risco: ameaças, vulnerabilidades, controlos;
• fiabilidade; e
• valor dos ativos.

3. Calcular a fiabilidade do processo (sub-processos);
4. Avaliar o risco do processo (e sub-processos);
5. Simulação e análise de cenários.
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Fiabilidade e risco
• Fiabilidade de uma atividade A, Fiabilidade(A) é a probabilidade de “não falha” dessa atividade.
• Calculamos a fiabilidade de processos de negócio BPMN (Respício and Domingos, 2015) usando o algoritmo Stochastic Workflow Reduction (Cardoso, 2002).

• Folding do processo;

• Risco(A) = Valor(A) * (1-Fiabilidade(A)) (1 – Incerteza(A) - %Mitigação(A))
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Bloco sequencial

6



Bloco paralelo
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Bloco condicional

 is the probability of condition condi.
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Bloco Loop

• is the probability of executing the loop.
• is the number of executions of a pre-determined loop.
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Bloco fault tolerant

Where  0, otherwise and 0, otherwise
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Exemplo de aplicação
Ferramenta Quanto
Análise de Risco associado a Quebras de Serviço
No contexto de um processo no setor bancário
Ricardo Oliveira, 2015
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Operações MB Real-Time – vertente recetora
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Aplicação Quanto – Introdução do modelo/dados
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Aplicação Quanto – Introdução do modelo/dados
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Simulação de falha
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Simulação de falha



Análise de falha
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Conclusões
• Proposta de metodologia para avaliação do risco (SI) em processos de negócio e análise de impacto no negócio.
• Aplicação num ambiente de suporte à tomada de decisão permitindo realizar simulações e análise de cenários.
• Resultados: 

• impacto no design, implementação e monitorização dos processos, 
• identificação de atividades críticas, afetação de recursos, implementação de controlos, 
• negociação de SLAs.

• Ongoing work: extensão para BPMN.
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Obrigada.
Questões?
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