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Bloco 1 – Manhã 

• Apresentar conceitos do BPM |Gerenciamento de Processos;

• Demonstrar o uso da modelagem de processos;

• Apresentar os principais elementos da Notação BPMN;

• Apresentar a ferramenta Bizagi Modeler;

• Realizar exercícios de modelagem com Bizagi;

• Disseminar boas práticas de modelagem.

Bloco 2 – Tarde

• Praticar a modelagem (processo interno escolhido);

• Apresentar os processos modelados.

Objetivos do Treinamento



Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3 Atividade 4

Atividade 4Insumo Produto

Fornecedor Cliente

"Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e 

gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo". 

(Harrington, 1993)

GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS: 
CONCEITOS INICIAIS



Gestão de Processos:

“Metodologia empregada para definir, analisar e gerenciar as melhorias no 

desempenho dos processos das organizações, com a finalidade de atingir 

condições ótimas”. 

(RADOS,1999)

GESTÃO DE PROCESSOS



O conceito de BPM surgiu nos Estados Unidos, mas somente em 
2003 começou a ser utilizado em grande escala por organizações 

interessadas em novas ferramentas para a implementação e 
controle de suas estratégias. 

O objetivo do BPM é acompanhar sistematicamente como os 
recursos (físicos, financeiros, humanos, tecnológicos, etc.) de 

uma organização são alocados e convertidos em ações 
operacionais na busca das metas organizacionais, a partir da 

definição de prioridades.

Foco na OTIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS das organizações através 
da melhoria dos processos de negócio. São utilizados métodos, 
técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar 
e controlar processos envolvendo recursos humanos, aplicações, 

documentos e outras fontes de informação.

BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT



BPM pode ser visto como uma filosofia de melhoria

BPM

CULTURA

METODOLOGIA FERRAMENTAS

BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT



Modelagem de Processos

• Representação sintética e sistematizada de como ocorre o processo;

• A partir do conhecimento das atividades do processo, dos responsáveis por
executá-las e da ordem destas, é possível diagramar as atividades, permitindo
uma melhor visualização do processo.



Notação BPMN  (Business Process Model 
and Notation)

• O BPMN é uma notação gráfica, padronizada internacionalmente,
desenvolvida pela Business Process Management Initiative (BPMI),
no Object Management Group (OMG).

• Provem instrumentos para mapear processos de uma maneira
padrão.

• O propósito da escolha pelo BPMN é oferecer uma notação padrão
a ser utilizada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do
Estado de Rio Grande do Norte para a modelagem de processos de
negócio, evitando-se o uso de notações diversas entre os órgãos e
entidades do RN, o que pode dificultar a comunicação, a troca de
experiências e boas práticas e o envio de materiais entre elas.



São elementos utilizados para 

mostrar o sequenciamento das 

atividades e eventos que ocorrem 

dentro de um fluxo de trabalho.

Conjunto de tarefas necessárias para 

entregar uma parte específica e 

definível de um produto ou serviço.

Dá origem ao fluxo do processo.

Fluxo de sequência - Representa o 

fluxo de sequência em que as 

atividades são executadas  no 

processo, conectando atividades, 

gateways  e eventos.

Atividade - Decomposição de 

atividades em um conjunto de passos 

ou ações para realizar o trabalho em 

um determinado cenário.

Evento de Início - Indica onde o 

processo começará.

Fluxo de mensagem - Representa 

um fluxo de mensagens e é usado 

para mostrar a comunicação entre 

duas entidades ou processos.

Tarefa de Usuário - Realizada por um 

usuário com ajuda de um software, 

sistema ou aplicativo.

Início de Timer  - O processo inica 

com uma data específica ou um 

ciclo específico (dias, meses, etc).

Associação - Associa artefatos a 

elementos de fluxo.

Loop (expressão boleana) - Indica que 

uma atividade deverá ser repetida até 

que uma condição estabelecida 

anteriormente seja cumprida.

Início de Sinal - Recebe o sinal de 

um outro processo para iniciar.

São usados para fornecer 

informações sobre algum 

documento no processo.

É um conjunto de atividades realizadas 

dentro de um processo de negócio.

São acontecimentos que ocorrem 

durante o processo e tem alguma 

causa ou impacto no trâmite do 

mesmo.

Evento Intermediário - Inidica onde 

algo acontece durante o processo.

Uma Anotação é um mecanismo de 

informação adicional que facilita a 

leitura do diagrama por parte do 

usuário.

Indicam o momento de recorte do 

fluxo para conexão na pagina seguinte.

Evento de Link  (Enviar) - São 

conectores do fluxo de processo. 

Neste caso utilizado para enviar 

um link.

Recorte (Enviar) - Indica o momento 

em que o fluxo é recortado para 

conexão

Evento de Link  (Receber) - São 

conectores do fluxo de processo. 

Neste caso utilizado para receber 

um link.

É a representação gráfica de um 

participante de um processo. 

Recorte (Receber) - Indica em que 

momento o fluxo recebe o 

sequenciamento do recorte anterior. 

Evento de Timer  - Indica onde 

acontece um intervalo ou espera. 

Utilizado como um mecanismo de 

tempo.

São usados para definir a forma como 

o fluxo de sequência seguirá seu 

caminho (unificação e divisão). 

Evento de Mensagem (receber) - 

Usado para o envio e recebimento 

de mensagens durante o processo.

Gateway  Exclusivo baseado em 

Dados - São locais no processo onde o 

fluxo de sequência pode tomar dois ou 

mais caminhos alternativos.

Marca onde acaba o fluxo do 

processo. Um processo pode ter 

mais de um fim.

É uma subpartição dentro de um 

processo usada para organizar e 

categorizar atividades dentro do 

mesmo.

Gateway  Paralelo - Fornecem um 

mecanismo para criar um fluxo 

paralelo.

Evento de Fim - Indica onde o 

processo termina.

Gateway  Inclusivo - Representam um 

ponto de ramificação onde as 

alternativas são condicionais.

Gateway  Complexo - Tratam 

situações que não podem ser 

facilmente executadas por outros 

gateways .

Piscina

Raia

Decisões 

(Gateways )

Fim de Sinal - Indica que um sinal 

será enviado para um outro 

processo.

Subprocesso

Eventos de     

Fim

Conteúdo baseado na especificação BPMN v.2.0 (2011-01-03) com tradução livre dos nomes de elementos para o português (não existe tradução oficial). Para mais informações sobre a 

especificação consulte www.omg.org/bpm

Objeto de Dados

Anotação

Legenda - Elementos utilizados do BPMN  (Business Process Model and Notation)

Eventos de   

Início

Eventos 

Intermediários

Conectores de 

Página

Conectores AtividadeLegenda 
BPMN  

 Utilizada na Frente 

de Processos no 

Projeto GoveRNança 

Inovadora.



Vantagens

• Apresenta uma leitura gráfica do todo e do relacionamento entre
as atividades.

• Possibilita uma interface simples que pode ser utilizada tanto por
analistas de negócios quanto por analistas de sistemas.

• Além de facilitar o entendimento, diminui a lacuna entre o
mapeamento do processo e sua implementação em programas
específicos de TI.

• Elenca um conjunto de elementos básicos padronizados que
permitem representar diversos processos e fluxos de trabalhos,
ainda que complexos.

• Grande número de ferramentas “free” para modelagem. Ex: Bizagi



Bizagi Modeler



Eventos

Atividades

Portais ou Decisões

Portal Complexo

Objetos de fluxo: principais elementos que definem o 
comportamento do processo.

Tarefa Subprocesso

Elementos Básicos do BPMN



Piscina

Piscina: Representam as organizações. Todas as tarefas dentro dela 
são executadas por essa organização.

Obs.: para alguns autores, as piscinas representam os processos.

Elementos Básicos do BPMN



Raias

Raias: Representam as subdivisões de uma organização. Todas as 

tarefas dentro da raia são executadas pela referida unidade.

 Ajudam a categorizar/ particionar as 
atividades
 Representam os atores no processo: 
organização, cliente, unidade, fornecedores, 
etc.

 Definem a fronteira do processo.

Elementos Básicos do BPMN



Artefatos: elementos que auxiliam na compreensão do processo

• Dados: informações que uma atividade necessita ou gera. Ex.:
documentos.

• Anotações: agregam informações ao processo que o usuário
acredita serem relevantes para o entendimento do fluxo.

Elementos Básicos do BPMN



• As atividades representam o trabalho feito na organização e
devem ser escritas na forma de ação (verbo no infinitivo mais um
complemento).

• Podem ser classificadas em tarefas ou subprocessos.

Atividades

Atividades



• Atividades simples, utilizadas quando não há necessidade de o
trabalho executado ser especificado em um nível maior de
atividades.

• Pode ser executada por uma pessoa ou sistema.

• São classificadas em tipos:

Tipos de tarefas

Tipos de Tarefas



Tarefa Simples (sem ícones no
interior): não há necessidade de
destacar um tipo em especial.

Tarefa Manual: atividades
realizadas manualmente.

Tipos de Tarefas



Tarefa Usuário: atividades realizadas por
usuários com suporte de sistemas de
informação.

Tarefa Serviço: atividade realizada de forma
automática por meio de sistemas de
informação.

Tarefa Script: atividades que são
suportadas por códigos (XML, Java).

Tipos de Tarefas



Tarefa Enviar: envio de mensagens.

Tarefa Receber: recebimento de mensagens.

Tipos de Tarefas



Linha de Sequência: Representa o fluxo 
de sequência em que as atividades são 
executadas  no processo, conectando 
atividades, gateways e eventos.

Conectores

Linha de Mensagem: Representa um 
fluxo de mensagens e é usado para 
mostrar a comunicação entre duas 
entidades ou processos.

Associação: Associa artefatos a 
elementos de fluxo.



• Acontecimentos que ocorrem durante um processo;

• Interferem no trâmite do processo e podem possuir:
– Uma causa ou;

– Um impacto.

Eventos

Eventos



• Deve ser o primeiro objeto do
fluxo;

• Se há um evento de final, o
evento de início é obrigatório;

• Se estiver vazio, o evento que
inicia o processo não tem uma
causa definida.

Evento de Início

Tipos de Eventos de Início

Evento de Início - Indica onde o 

processo começará.

Início de Timer  - O processo inica 

com uma data específica ou um 

ciclo específico (dias, meses, etc).

Início de Sinal - Recebe o sinal de 

um outro processo para iniciar.



• São acontecimentos que
ocorrem durante o processo e
tem alguma causa ou impacto
no trâmite do mesmo.

• Influi no fluxo do processo, mas
sem iniciá-lo ou terminá-lo.

• Quando está vazio, não possui
causa definida e é utilizada
principalmente para indicar
mudança de status no processo.

Evento Intermediário
Evento Intermediário - Inidica onde 

algo acontece durante o processo.

Evento de Link  (Enviar) - São 

conectores do fluxo de processo. 

Neste caso utilizado para enviar 

um link.

Evento de Link  (Receber) - São 

conectores do fluxo de processo. 

Neste caso utilizado para receber 

um link.

Evento de Timer  - Indica onde 

acontece um intervalo ou espera. 

Utilizado como um mecanismo de 

tempo.

Evento de Mensagem (receber) - 

Usado para o envio e recebimento 

de mensagens durante o processo.

Tipos de Eventos Intermediários



• Indica graficamente um resultado
do processo, configurando seu fim;

• Deve ser o último objeto do fluxo;

• Se há um evento de início, o
evento de final é obrigatório;

• Se estiver vazio, o encerramento
do processo não tem um impacto
definido.

Evento de Fim

Tipos de Eventos de Fim



EXEMPLO



EXERCÍCIO 1

Processo de solicitação de férias:

• Solicitante preenche uma solicitação de férias no
sistema de férias;

• A área de recursos humanos verifica no sistema se o
funcionário tem direito a férias no período;

• A chefia imediata do solicitante aprova a solicitação
de férias;

• A área de recursos humanos notifica o solicitante.



EXERCÍCIO 1



• São usados para definir a forma como o fluxo de sequência
seguirá seu caminho (unificação e divisão).

• O fluxo pode divergir tomando diferentes rotas em determinadas
situações.

• Convergência de diferentes rotas do fluxo para uma só. Várias
entradas e um só fluxo de saída.

Portais ou decisões (gateway)
Atenção: Gateways 

não decidem! 
Apenas testam as 

decisões e 
informações dadas na 

atividade anterior

Portais ou decisões (gateway)



Portal exclusivo: apenas uma opção
é válida e só uma rota pode ser
seguida.

Tipos de Portais ou decisões (gateway)



Portal paralelo: permite que sejam criadas
várias rotas concomitantes que serão
executadas em paralelo. Como elemento de
convergência, permite a sincronização das
diferentes rotas, após todas terem sido
finalizadas.

Tipos de Portais ou decisões (gateway)



Portal inclusivo: uma ou mais opções podem
ser selecionadas, tomando uma ou mais
rotas. Como elemento de convergência,
permite a sincronização das diferentes rotas
em apenas uma.

Tipos de Portais ou decisões (gateway)



Portal complexo: nenhum outro tipo de
gateway consegue representar a
situação.

Tipos de Portais ou decisões (gateway)



EXEMPLO



EXERCÍCIO 2

Processo de solicitação de férias:

• Antes de enviar para aprovação, o processo de
solicitação de férias se comunica com o processo de
Gestão de Projetos, para verificar se há outros
funcionários com a mesma função do solicitante.

• O setor da gestão de projetos verifica se há ou não
funcionários com a mesma situação.

– Se há, envia nomes setor solicitante.

– Se não, informa negativa ao setor solicitante.

• Representar a comunicação entre esses processos.



EXERCÍCIO 2



• Atividade dentro do processo analisado, mas que devido a sua
complexidade se desdobra em outro fluxo menor de tarefas.

• Neles estarão as tarefas e sua sequência de forma especificada.

Subprocessos



• Grupos: agrupam parte das
atividades que sejam
relacionadas a um tipo comum
de procedimento dentro do
processo, sem interferir no
mesmo.

• Cabeçalho: contém informações
acerca da construção do
diagrama.

Outros Artefatos



• Repositório: informações contidas em uma base de dados
que persiste após a finalização do processo.

Outros Artefatos



• Loop: repetição até que seja executada com sucesso.

Atributos especiais das atividades



• Colunas verticais que facilitam o agrupamento das atividades
do processo em etapas que se complementam e dão
seguimento ao fluxo do processo.

Etapas



• Nomeação das atividades:
– Utilizar verbos no infinitivo

– Indicar a principal ação de forma simples

• Nomeação das raias:
– Evitar o nome de cargos

– Utilizar com base nos papéis desempenhados

• Troca de mensagens:
– Padronizar a forma a ser utilizada: eventos ou atividades

• Gateways:
– Devem apenas direcionar o fluxo, de acordo com a tarefa anterior

– Devem ser abertos e fechados

Boas Práticas



• Aparência:
– Manter o processo simples e limpo

– Utilizar eventos de link, evitando o cruzamento de setas

• Eventos iniciais e finais:
– Escrever o que iniciou o processo

– Escrever o estado em que o processo encerrou, diferenciando
sucessos e erros

• Especificar tipos de inícios, tarefas e fins

• Não representar ações de envio e recebimento em tarefas,
pois elas já são representadas pelas setas.

Boas Práticas



Sucesso a todos e 

OBRIGADO!


