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 Essa apostila foi elaborada para o curso “BPMN 2.0 na Prática: Mapeamento de 
Processos”. Durante o curso temos momentos de prática, utilizando alguns dos exercícios 
propostos nessa apostila, seguido de correções e dicas. Caso tenha interesse em levar esse 
curso para sua organização, entre em contato pelo e-mail disponível no rodapé de cada página. 
A distribuição e uso desse material é livre e gratuita, desde que atribuídos os créditos.  

Introdução 
Primeiramente, precisamos entender o que são processos. É preciso saber que não 

falamos aqui de processos judiciais, mas sim de processos de negócio. Esses processos podem 
ser definidos como qualquer atividade ou conjunto de atividades que recebam uma entrada 
(seja ela um insumo, um produto, uma informação ou qualquer outra coisa), agreguem valor 
a ela e forneçam uma saída a um cliente específico. Na prática, todo trabalho importante que 
é feito dentro de uma empresa faz parte de algum processo, e todo produto ou serviço é 
resultado de um ou mais processos. Gonçalves defende em seus estudos que “as empresas são 
grandes coleções de processos”. Isso faz com que o estudo dos processos seja essencial para o 
bom desempenho e crescimento das organizações, e é essa uma das ocupações do engenheiro 
de produção.  

 

BPM, BPMN, BPMS 
A sigla vem do inglês e significa Business Process Management. Em português 

chamamos de gestão de processos de negócio (ou gestão por processos). O termo apareceu em 
2003 com o lançamento do livro “Business Process Management: The Third Wave”, de Howard 
Smith e Peter Fingar. Entretanto, sua origem remete à gestão da qualidade total, conceito que 
nasceu nos anos 80, e ao artigo lançado em 1990 por Michael Hammer e James Champy 
intitulado “Don’t automate, obliterate”. Na prática, BPM é uma abordagem de gerenciamento 
que tem por objetivo medir de forma sistemática como os recursos de uma organização (sejam 
eles financeiros, humanos, documentais, entre outros) são utilizados e transformados em 
ações operacionais, tomando como base as metas e estratégias organizacionais. É importante 
observar que BPM não é uma ferramenta nem uma metodologia em si, mas sim uma forma 
de enxergar a estrutura organizacional que se utiliza de diversas ferramentas, métodos e 
técnicas para alcançar melhores resultados voltados para o cliente. Para alguns autores ele 
pode ser visto como uma filosofia de melhoria contínua.  

Para que uma gestão de processos seja viável é preciso, evidentemente, estudar os 
processos. E para que os processos possam ser estudados é necessário mapeá-los. Para isso 
foi criado o BMPN, que nada mais é do que um padrão de notação gráfica para fluxograma, 
aceito internacionalmente, utilizado na gestão de processos. A padronização torna possível o 
estudo e a aplicação sistemática das ferramentas, métodos e técnicas. Para desenhar os 
processos utilizamos os BPMS, Business Process Management Sofwares, programas 
especialmente desenvolvidos para tal função. Existem diversos softwares de BPM: Bizagi, Heflo, 
BonitaSoft, ARIS Express, Modelio, entre outros.  
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Modelagem de Processos (AS IS, TO BE) e 
Hierarquia de Processos 

Na figura desta sessão podemos observar a hierarquia dos processos em uma 
organização, desde os grupos de macroprocessos até a operacionalização e sua relação com a 
estratégia.  

Quando falamos em gerir 
processos falamos em procurar 
melhorias nos processos. Existem 
dois termos importantes em BPM que 
precisam ser compreendidos: AS IS e 
TO BE. O primeiro faz referências a 
processos em seu “estado atual”, ou 
seja, como ele tem sido executado até 
o momento em que está sendo 
realizado o mapeamento. A intenção 
desse modelo é entender como todo 
o processo funciona, servindo de 
base para sua melhoria. A ideia é 
tornar viável a criação de um novo 
modelo, teórico, que seja capaz de 
corrigir problemas e falhas 
identificados e otimizar aspectos 

como gasto de tempo, utilização de recursos, desperdícios diversos, entre outros. Esse novo 
modelo é chamado de TO BE e indica o estado futuro que se espera alcançar para o mesmo 
processo.  

 

Diagrama, Mapa e Modelo 
Quando falamos em modelar processos precisamos entender que existem basicamente 

3 níveis que se distinguem pela quantidade de detalhes que cada um apresente.  

DIAGRAMAS representam os processos de forma simplificada, muitas vezes sem 
distinção dos atores e nem detalhamento das atividades. Não expõem falhas e exceções. Sua 
principal função é fazer uma captura rápida que ajude a entender as principais atividades 
realizadas naquele processo. Macroprocessos são, muitas vezes, representados através de 
diagramas. Os exemplos abaixo foram retirados do blog da iProcess e nos mostram a distinção 
entre os 3 níveis. Não foque em entender os detalhes do processo, mas sim visualizar o 
aumento de complexidade que ocorre de um nível para o outro.  
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Já o MAPA, uma evolução do diagrama, irá detalhar mais o processo, acrescentando os 

atores, eventos, especificações das atividades, identificando responsabilidades, regras e 
caminhos de execução, entre outras informações, permitindo entender o processo com um 
nível maior de precisão, o que ajuda a encontrar gargalos e desperdícios. Observe abaixo o 
processo anterior com maior nível de detalhamento.   

 

Por fim temos o MODELO, nível que traz alto grau de detalhamento. Aqui partimos para 
a etapa de simulação/validação, na qual podemos “rodar” o processo a nível teórico e visualizar 
com maior facilidade questões avançadas e outros pontos a serem melhorados. Para tanto são 
necessárias informações minuciosas sobre o processo como características e propriedades de 
entrada e saída, recursos disponíveis, custos, parâmetros temporais, entre muitas outras. 
Observe o exemplo abaixo.  
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Não se deve pensar que para todo mapeamento de processos é necessário alcançar o 

máximo nível de detalhamento de um modelo. Muitas vezes o mapa ou até mesmo o diagrama 
são suficientes para o propósito desejado. É preciso ter clareza sobre os objetivos daquele 
estudo para que se possa ter ideia de qual nível de modelagem satisfaz os requisitos desejados. 
Lembre-se que quanto maior for o aprofundamento do seu mapeamento, mais tempo será 
gasto e maiores serão os custos operacionais.  

 

Exercício 1: 
Antes de entrarmos na parte de BPMN, observe o diagrama abaixo e descreva de forma 

escrita o que está sendo realizado. Não esqueça de nomear o processo. O objetivo é começar a 
se familiarizar com leitura e estrutura do BPMN e entender um pouco sobre fluxo.  
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Conceitos Básicos de BMPN 
Artefatos – A estrutura básica do processo 

 

 

Piscina (ou Pool) – A piscina é utilizada 
para representar um processo em si. É 
o elemento mais básico na estruturação 
de um processo. Por exemplo, os 
processos de venda de mercadoria e 
troca em uma loja podem ser tratados 
como piscinas diferentes, mesmo que 
ambos “conversem” entre si.  Pode 
também representar entidades 
distintas, como setores diferentes de 
uma empresa.  

 

Raia (ou Lane) – As raias são utilizadas 
para subdividir o processo e definem os 
diferentes atores envolvidos, sejam eles 
um indivíduo ou um setor. Por exemplo, 
um processo de revisão veicular em 
garantia passa pelo atendimento, pelo 
setor de controle interno, pela oficina e 
volta para o atendimento. Cada área 
dessas pode ser considerada como uma 
raia.  

 

Milestone – são utilizados para 
subdividir as etapas de um processo. 
Por exemplo, um processo seletivo pode 
ter as etapas de inscrição, validação e 
divulgação do resultado.  

 

 Para compreender melhor a função dos artefatos, observe o exemplo abaixo. Nele está 
representado um processo de atendimento ao cliente em uma loja de móveis pequena. A loja 
é dividida em dois principais setores, o administrativo, que faria todo o atendimento de loja, e 
a marcenaria, responsável pela confecção e montagem dos móveis.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 

Elementos básicos 

 

Evento de Início – Todo processo é iniciado por alguma razão. Esse 
elemento tem por função indicar qual é essa razão, sendo sempre 
o primeiro elemento de um fluxo.  

 

Atividade – Indica toda e qualquer atividade realizada para dar 
andamento àquele processo, independente das características da 
mesma.  

 

 

Subprocesso – O subprocesso é utilizado para indicar um conjunto 
de atividades necessárias para a continuidade daquele processo, 
mas que não se deseja indicar naquele espaço. As razões para seu 
uso vão desde enxugamento do mapeamento até a indicação dos 
processos em um macroprocesso.  

 Gateway – Esses elementos são utilizados quando o fluxo do 
processo precisa ser dividido em um ou mais caminhos diferentes. 
Necessário sempre que houver bifurcação no processo.  

 

 

Eventos Intermediários – Os eventos intermediários indicam 
ocorrências dentro do processo que não são atividades e não são 
executadas por algum ator do processo. São muito utilizados para 
indicar requisitos para prosseguimento das atividades ou 
influencias externas.  

 

 

Eventos de Fim – Utilizados para indicar a finalização do processo. 
Sempre aparece no final do processo, mas também é usado 
comumente em etapas intermediárias que por algum motivo 
levam à não continuidade do processo.  
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Conectivos 

 

Fluxo de Sequência – Utilizado para indicar o caminho a ser 
seguido no processo. Cada conectivo de sequência pode ter 
apenas uma saída e uma chegada. Para bifurcações utilizar 
gateways.  

 

Fluxo de Mensagem – Indica a comunicação através de 
mensagem entre dois processos ou duas entidades distintas, ou 
seja, duas piscinas.  

 

Associação – Serve para associar informações presentes no fluxo, 
como anotações ou imagens, com os objetos do fluxo.  

 

 Observe o processo genérico abaixo para compreender o uso dos elementos básicos e 
a forma como os conectamos. Veja que não há nenhum fluxo de mensagem, uma vez que 
estamos tratando de um único processo (uma única piscina). Observe, também, que existem 
duas formas diferentes de comunicar o que um gateway representa.  
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Hora de praticar 
Montando um plano de estudo 

 Ganhar fluência no mapeamento de processos e fixar os conceitos aprendidos exige 
prática. Pensando nisso, essa apostila conta com vários exercícios para te ajudar. Alguns serão 
feitos em sala de aula e os demais ficarão como práticas para casa. Para te ajudar a estudar e 
obter os melhores resultados, aí vão algumas dicas: 

• Separe 30 minutos do seu dia para praticar por 1 semana (ou mais) – é melhor diluir 
os seus estudos do que concentrar tudo em um único dia. Isso ajudará no seu processo 
de consolidação do aprendizado.  

• Quando estiver estudando, desconecte-se dos distratores, focando no que está fazendo 
– 30 minutos bem dedicados valem mais do que uma hora com dispersões.  

• Comece refazendo os exercícios feitos em sala, depois passe para os próximos.  

• Alimente-se bem – seu cérebro precisa de energia para funcionar adequadamente.  

• Durma bem – dormir é muito importante no processo de consolidação de memória, 
como explicado nas aulas.   

• Fez todos os exercícios da apostila? Ótimo! Prossiga nos estudos mapeando processos 
do seu trabalho ou do seu dia a dia. Isso poderá, inclusive, te ajudar a otimizar o seu 
dia ou o seu trabalho.  

 

Exercício 2 – familiarizando-se com o Bizagi: 
Vamos começar a modelar. Desenhe no Bizagi o mesmo diagrama mostrado no 

exercício 1. Coloque o processo dentro de uma piscina com uma raia, e as nomeie.  

 

Exercício 3 – trabalhando com raias: 
Imagine que você trabalha no almoxarifado de uma pequena e burocrática empresa. 

Sua função, nesse processo, é abrir uma solicitação de compra de mercadorias sempre que 
for pedido por algum funcionário. A solicitação será avaliada pelo diretor e, caso ele julgue 
desnecessário, irá negar a solicitação e nada mais será feito. Se achar pertinente, ele irá 
autorizar a compra. Nesse caso, o setor de estoque deverá abrir uma ordem de compra. Em 
seguida, o setor de compras irá realizar a compra e, em seguida, o setor de estoque irá recebe-
los e guarda-los. Feito isso, o processo se encerra.  

Dica: comece identificando as raias do seu processo. Apenas depois de fazer isso 
comece a posicionar os elementos.  
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Exercício 4 – entendendo fluxo de interação 
entre raias e milestones: 

Visando entender, de forma macro (ou seja, sem muitos detalhes) como o escritório de 
projetos de uma empresa conversa com o patrocinador do projeto no processo de 
gerenciamento de projetos de uma empresa você perguntou ao gestor como isso ocorria. Ele 
te informou que, primeiramente, o processo tem 3 etapas principais, a iniciação, o 
planejamento e a execução. Assim que a solicitação é recebida, o patrocinador autoriza a 
iniciação do projeto e encaminha para que o escritório de projetos da empresa desenvolva o 
termo de abertura. Esse termo precisa passar pela validação e aprovação do patrocinador, e 
caso não seja aprovado um novo termo deverá ser desenvolvido. No caso de aprovação o 
processo entra na fase de planejamento, na qual o escritório fará o desenvolvimento do plano 
do projeto, que passará novamente pela validação e aprovação do patrocinador. Se reprovado, 
o plano de projeto precisará ser refeito. Se aprovado, será executado pelo escritório e, ao final 
da execução, o patrocinador fará uma avaliação técnica que dirá se o projeto pode ser 
finalizado ou se será necessário refazer alguma atividade executada.  

Dica: antes de começar a colocar os elementos identifique todas as etapas do processo. 
Também observe com cuidado as recorrências do evento.  

 

Exercício 5 – aprimorando um processo e 
trabalhando gateways: 

Se analisarmos o processo de vendas dos exercícios 1 e 2 é fácil perceber que o 
diagrama apresentado está demasiadamente simplificado. Para exemplificar, observe que da 
forma como o processo foi desenhado torna-se obrigatória a compra de alguma mercadoria 
por parte do cliente, pois é a única saída possível para o mesmo, e isso não é condizente com 
a realidade. Sua tarefa é torna-lo mais real. Para tanto, é preciso entender melhor o processo 
e adicionar novos elementos. Leve os seguintes pontos em consideração: o cliente pode sair da 
loja sem realizar nenhuma compra, assim como é possível que ele peça para ver outros 
produtos; é preciso conferir o pedido antes de receber o pagamento, pois pode ocorrer algum 
erro na atividade de emissão.  

 

Exercício 6 – praticando a imaginação 
 Chegou a hora de mapear o processo da loja de móveis mostrado na sessão de artefatos 
do BPMN dessa apostila. Para este exercício você terá liberdade de criar o fluxo da forma como 
imagina que deva acontecer – suponha você será é o dono da loja. Utilize as etapas e as raias 
fornecidas no exemplo. Coloque pelo menos dois pontos onde o processo possa ser encerrado 
e tente utilizar pelo menos duas recorrências.  
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Exercício 7 – primeiro processo TO BE 
 O dono da pequena e burocráticas empresa do exercício 3, sabendo que você entende 
sobre processos, te chamou para uma reunião. Ele está incomodado com a forma como as 
compras são feitas e acredita que possa existir uma forma melhor para o desenrolar desse 
processo. Então, ele pediu para que você pensasse alguma melhoria para o processo e a 
apresentasse junto com o mapeamento. Porém, ele foi enfático com o fato de que as 
solicitações precisam continuar passando pela avaliação do diretor. Ele prometeu um bônus 
salarial caso você consiga pensar em alguma solução.  

 

Exercício 8 – remapeando um processo irreal 
 Você realizou o mapeamento do processo de gerenciamento de projetos do exercício 4 
seguindo o que o gestor te passou de informação. Porém, ao ir na empresa e acompanhar uma 
execução desse processo você percebeu que ele não estava representando bem a realidade. 
Você percebeu que o escritório de projetos recusava algumas solicitações do patrocinador 
quando sua equipe já estava trabalhando em muitos projetos, não chegando nem a desenvolver 
o termo de abertura. Também, se o plano de projeto fosse reprovado pelo patrocinador seria 
necessário refazer o termo de abertura, e não somente o plano de projeto. Além disso, se o 
prazo estiver muito apertado, mesmo que o plano de projeto seja aprovado é possível que o 
projeto não entre na fase de execução e o processo se encerre ali mesmo. Por fim, você pode 
alterar ou adicionar algo além desses pontos, caso julgue necessário.  

 

Boas Práticas – O que fazer e o que evitar 
A primeira boa prática, e talvez a mais importante, é: use o bom sendo. Parece óbvio 

falar isso, mas quando tratamos de mapeamento de processos é essencial utiliza-lo. Usar bom 
senso implica em várias coisas. Por exemplo, conseguir julgar até que nível de detalhamento 
é preciso chegar naquele processo ajuda a evitar trabalho desnecessário ou falta de 
informação. Lembre-se que em situações reais o exagero pode custar caro, uma vez que ele 
levará a um orçamento alto e até ao trabalho desnecessário, ao passo que a falta de 
informações pode tornar difícil a visualização de melhorias.  

O uso dos gateways costuma gerar bastante dúvidas. Tenha alguns cuidados na sua 
utilização. Primeiramente, evite o encadeamento desses elementos. Se isso ocorrer, avalie 
novamente o fluxo. Provavelmente existe uma forma mais simples de expressar a mesma coisa. 
Em segundo lugar, é preciso escrever o que cada caminho do fluxo significa. Porém, cuidado 
com a redundância de informações. Alguns especialistas sugerem que não se deve escrever 
em forma de pergunta nos gateways e deixar as informações apenas sobre as linhas do fluxo, 
outros consideram as perguntas válidas. Fica a seu critério o modo de utilizá-los. Observe os 
diagramas abaixo.  
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 Perceba que é possível simplificar o uso dos gateways nesse processo. Além disso, estão 
sendo utilizadas perguntas, o que pode ser substituído sem comprometer a compreensão do 
fluxo. No terceiro gateway a pergunta pode simplesmente ser removida sem necessitar de 
alteração no texto dos conectivos. Após a correção teríamos o diagrama da seguinte forma: 

 Existe outra boa prática que determina que qualquer atividade deve possuir apenas 
dois fluxos de sequência, um de entrada e um de saída. Se observarmos o diagrama acima 
perceberemos que a tarefa 1 e a tarefa 4 possuem dois fluxos de entrada. Dessa forma, 
podemos reescrever o diagrama adicionando gateways para indicar os pontos onde há 
convergência de diferentes fluxos. Observe abaixo: 

 

A próxima boa prática, que muitos deixam de lado, é: cuide da estética do seu processo 
mapeado. A ideia de criar um diagrama, mapa ou modelo é facilitar a visualização dos 
processos. De nada adianta fazer um mapeamento de forma que o seu resultado final seja 
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confuso e de difícil compreensão. Evite conectivos passando pelo meio do seu processo, isso 
irá dificultar o seu entendimento e polui o fluxo. BPMN possui recursos para evitar esse tipo 
de acontecimento. Mantenha distâncias semelhantes entre as atividades e entre os elementos 
e construa um fluxo lógico. Evite que os conectivos façam muitas curvas. Por fim, volte ao item 
anterior: utilize o seu bom 
senso. Observe como o 
diagrama mostrado ao 
lado parece confuso. 
Podemos transmitir a 
mesma informação 
apenas arrumando a 
disposição dos elementos, 
transformando-o no 
diagrama abaixo. Percebe 
que as informações são 
exatamente as mesmas.  

 

Use verbos sempre no infinitivo para designar as atividades. Demais elementos podem 
utilizar outros tempos verbais. Além disso, evite colocar informações demais (isso vale para 
todo o seu processo). Para detalhar uma atividade ou outro elemento é possível adicionar 
anotações ou colocar tais informações nos detalhes da atividade/elemento. Lembre-se que seu 
processo deve ser de fácil visualização e entendimento.  

A utilização de subprocessos é algo que requer um pouco de atenção e observação. 
Quando uma atividade parecer ser complexa demais, é possível que ela possa ser escrita como 
subprocesso e desmembrada em diversas atividades. Da mesma forma, quando observar 
diversas atividades em sequência que estejam na mesma raia e no mesmo milestone pense se 
é possível transformá-las em subprocesso (ou mesmo se é possível reduzir a quantidade de 
atividades, resumindo-as. Observe que procedimentos operacionais padrão (POPs) não devem 
ser representados como subprocesso.  
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Um processo só deve ser 
iniciado por um único evento de 
início. Na verdade, utilizar mais de 
um evento de início é um erro. Se 
isso parecer impossível observe se 
você não está tratando de dois 
processos diferentes que, em 
algum momento, conversam entre 
si, ou que seguem fluxos 
semelhantes. Atente-se ao fato de 
que um evento de início pode ter 
caminhos diferentes (isso será 
tratado mais a frente nesta 
apostila). Além disso, é 
interessante que eventos de fim 
também sejam tratados 
individualmente (observe os 
exemplos ao lado). O fato é que na 
maioria das vezes os elementos de 
fim indicam maneiras diferentes 
pelo qual aquele processo se encerra. Um processo de compra pode ser encerrado porque a 
compra não foi autorizada e pode ser encerrado com a compra finalizada.  

Também é importante 
tentar manter um layout 
contínuo no seu processo, para 
criar uma ideia de progressão 
das atividades. Isso significa 
evitar um fluxo que retorne. 
Observe o diagrama ao lado. Não 
há erros nele e é possível 
compreender as informações. 
Porém, em muitos casos, isso 
poderá dificultar a compreensão 
de progressão das atividades. 
Além disso, caso seu processo 
seja dividido em mais de uma 
etapa (milestone), você não 
conseguirá realizar essa divisão 
caso seu processo esteja escrito 
como no exemplo ao lado. O diagrama seria melhor representado como é mostrado abaixo:  
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Por fim, seja sempre crítico em relação ao seu mapeamento. Não hesite em refaze-lo 
caso não tenha gostado. Uma ótima forma de saber em que nível seu mapeamento está é 
mostra-lo para outras pessoas mais experiências e pedir que deem dicar e conselhos sobre 
como melhorar o seu trabalho.  

 Para facilitar a compreensão dos aspectos discutidos acima observe os mapeamentos 
abaixo. Eles se referem ao exercício 5. Perceba que ambos trazem as mesmas informações, 
porém possuem apresentações visuais bastante distintas. Observe-os criticamente, levando em 
consideração os aspectos mencionados acima.  
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Exercício 9 – revise seus processos 
 Agora que passamos pelas boas práticas abra novamente os processos mapeados nos 
exercícios 2 a 8 e observe cuidadosamente o que pode ser melhorado. Tente fazer as mudanças 
necessárias para que seu processo fique melhor.  

 

Exercício 10 – testando os conhecimentos: 
Você foi chamado para mapear o processo de pedido e entrega de uma pizzaria. Para 

tanto, você conversou com o gerente, que explicou como o procedimento era realizado: 
“Primeiramente, nós recebemos o pedido do nosso cliente e anotamos. Isso pode acontecer 
por telefone ou no salão. No salão o atendimento é realizado pelo garçom, e por telefone a 
pessoa responsável é a mesma do caixa. Instruímos nosso pessoal a sempre confirmar o 
pedido com o cliente e somente depois da confirmação passa-lo para a cozinha. Na cozinha, 
os ingredientes devem ser separados, a pizza montada e levada ao forno. Quando estiver 
pronta, o que requer uma espera, o garçom é chamado. Então, o garçom pega o pedido e, se 
tiver sido feito por telefone ele irá entrega-lo ao motoboy (terceirizado, portanto a 
responsabilidade de entrega não é do restaurante) junto com o dinheiro para o troco, que 
deverá ser pego com o caixa. Caso o cliente esteja no salão, a pizza deve ser levada à mesa. 
Quando o cliente terminar, o garçom deverá atende-lo questionando se deseja algo mais ou a 
conta e prosseguir atendendo o novo pedido ou encaminhando o cliente para o caixa, caso ele 
esteja satisfeito. O caixa irá fechar a conta, receber o pagamento e emitir o troco, caso 
necessário”.   
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Aprofundando BPMN 
Atividades 

 

Tarefa de Usuário – É uma atividade realizada por pessoa(s) com auxílio 
de um sistema ou aplicativo. Por exemplo, cadastro de usuário em um 
sistema, resposta de um e-mail ou atualização do status de um serviço 
em uma plataforma online.  

 

Tarefa de Serviço – É uma atividade executada automaticamente, sem 
dependência de alguma pessoa. A tarefa utiliza algum serviço ou 
aplicação, como um serviço web. Por exemplo, atividades de análise de 
dados realizadas por um software.  

 

Tarefa de Recepção – Descreve uma atividade que envolve o 
recebimento de uma mensagem de um participante externo (outro 
processo, por exemplo). Se assemelha com o evento intermediário de 
recepção de mensagem, com a diferença de ser uma atividade.  

 

Tarefa de Envio - Descreve uma atividade que envolve o envio de uma 
mensagem a um participante externo (outro processo, por exemplo). 
Se assemelha com o evento intermediário de envio de mensagem, com 
a diferença de ser uma atividade.  

 

Tarefa de Script – Atividade executada pelo motor do processo. 
Significa uma tarefa a ser executada pelo processo em si, previamente 
programada.  

 

Tarefa Manual – Representa uma atividade que depende apenas da 
execução humana, sem uso de qualquer tipo de sistema.  

 

Tarefa de Regra de Negócio – É uma atividade executada 
automaticamente, sem dependência de alguma pessoa. Essa atividade 
permite a interação do fluxo com um motor de regras de negócios 
através do envio de informações e captação do resultado enviado pelo 
motor.  

 

Evento de Início 

 

Início de Timer – Utilizado para representar uma dependência temporal 
para que o processo seja iniciado.  

 

Início de Mensagem – Nesse caso o processo só será iniciado quando 
uma mensagem externa ao processo for recebida. Semelhante ao evento 
intermediário de recepção de mensagem, com a diferença de iniciar o 
processo.  
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Início de Sinal – Indica que o processo será iniciado quando um sinal (e 
não uma mensagem) advindo de outro processo for recebido.  

 

Início de Condição – Significa que o processo será inicializado quando 
alguma condição específica for alcançada. Mantém o processo parado 
enquanto aquela condição for falsa.  

 

Início Paralelo Múltiplo – Utilizado para indicar que existem duas ou 
mais condições para dar início ao processo, precisando que todas elas 
sejam atendidas para que o processo se inicie. É usado quando se tem, 
por exemplo, necessidade de chegada de uma mensagem e atendimento 
de uma condição para que o processo seja disparado.  

 

Início Múltiplo – Utilizado para indicar que existem duas ou mais 
condições para dar início ao processo, bastando que uma delas seja 
atendida para que o processo se inicie.  

 

Evento intermediário 

 
Evento de Timer – Indica a existência de um requisito temporal para que 
seja dada continuidade na execução do processo. Por exemplo, esperar 
o cozimento da pizza para dar continuidade ao processo de preparo de 
pizza.  

 

 

Evento de Mensagem – Utilizado para indicar recepção ou envio de 
mensagem entre piscinas, ou seja, entre o processo e entidades ou 
processos externos. É utilizado para comunicar um processo com outro, 
e não para envio e recepção de mensagem dentro do mesmo processo. 
Lembre-se que o fluxo utilizado para comunicar processos diferentes é 
o fluxo de mensagem, podendo ser utilizado com esse evento 
intermediário. Possui um destinatário único em outro processo. 

 
Evento de Sinal – Indica envio ou recepção de um sinal (e não uma 
mensagem) para/de outra parte do processo ou entre diferentes 
processos. Quando utilizado para comunicação entre processos pode ter 
um ou vários destinatários (os destinatários podem ser processos 
diferentes). Um exemplo de sinal é um apito que quando ouvido dispara 
um fluxo em outro(s) processo(s).  

 
Evento de Link – Serve para conectar diferentes partes de um processo 
sem que seja necessário utilizar um conetivo que cruze o processo. Muito 
útil para manter o fluxo limpo.  

 
Evento de Condição – Evento que é acionado quando uma condição 
específica se torna verdadeira.  

 

Evento Paralelo Múltiplo – Evento que requer o cumprimento de vários 
quesitos para ser acionado. Semelhante ao início paralelo múltiplo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 

Evento Múltiplo – Descreve um evento que pode ser iniciado por diversos 
quesitos diferentes, bastando que um deles seja atendido.  

 

Evento de fim 

 

Fim de Terminação – Indica que todas as atividades do processo serão 
paradas e não será dada continuidade ao processo.  

 

Fim de Mensagem – Indica o envio de uma mensagem a um participante 
externo ao fim do processo.  

 

Fim de Sinal – Utilizado para indicar o envio de um sinal ao final do 
processo. Pode ser utilizado para comunicar outro processo e inicializá-
lo.  

 

Fim de Erro – Significa que o processo será encerrado com um erro. 
Muito utilizado em programação.  

 

Fim Múltiplo – Representa o desencadeamento de vários quesitos na 
finalização. Por exemplo, envio de várias mensagens diferentes.  

 

Gateway 

 

Gateway Exclusivo – Indica que somente um dos caminhos a seguir serão 
seguidos, de acordo com os requisitos especificados. O gateway exclusivo 
é equivalente a uma porta “ou” em programação. 

 

Gateway Paralelo – Utilizado quando as ramificações podem acontecer 
simultaneamente. Isso significa que todos os caminhos indicados serão 
seguidos. O gateway paralelo é equivalente a uma porta “e” em 
programação.  

 

Gateway Inclusivo – Indica a necessidade de tomada de uma decisão que 
pode levar ao prosseguimento de um ou mais dos caminhos seguintes. 
O gateway inclusivo é equivalente a uma porta “e/ou” em programação. 

 

Gateway baseado em evento – Serve para indicar que o prosseguimento 
daquele processo a partir daquele ponto requer interação com um 
evento. Por exemplo, a necessidade de recepção de uma mensagem para 
se decidir o caminho do fluxo a ser tomado.  

 

Gateway Complexo – Utilizado quando nenhum dos gateways anteriores 
for suficiente para descrever a situação.  
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Exercício 11 – trabalhando com detalhamento: 
É hora de detalhar mais o processo do exercício 5. Caso não tenha coloca raias e 

milestones, adicione-os. Especifique o tipo de cada evento e atividade, levando em 
consideração que a loja possui um sistema para cadastro e vendas. Quando finalizar essa parte, 
busque pontos nos quais seja possível detalhar mais o processo, tornando-o mais real e 
fidedigno. Para tanto, faça o exercício de imaginar como deve ser feito o atendimento. Reflita: 
é possível saber qual o nível certo de detalhamento para esse processo? Identifique os atores 
e o cliente DO PROCESSO, respondendo à pergunta: o meu processo atende a quem?  

 

Exercício 12 – trabalhando com detalhamento: 
É hora de detalhar o processo da pizzaria. Adicione as raias e milestones, caso ainda 

não tenha feito (considere, ao menos, 3 milestones). Especifique o tipo de atividade e dos 
eventos intermediários, levando em consideração que o restaurante não possui sistema para 
registro de pedidos, apenas para receber o pagamento. Considere, também, que o cliente será 
avisado quando a pizza sair para entrega (no caso de pedidos por telefone). Pense em como 
melhorar a visualização do seu mapa. Identifique o(s) ator(es) e o cliente do processo.  

 

Exercício 13 – fazendo um processo TO BE: 
 Após o mapeamento do processo da pizzaria, o gerente lhe chamou para conversar. Ele 
está com a ideia de comprar um sistema para cadastrar os pedidos, a fim de agilizar o 
atendimento e não precisar mais fazer confirmação do pedido com o cliente. O sistema 
também fará com que seja possível ao garçom informar o valor da conta assim que solicitado 
pelo cliente. Caso o pagamento seja em dinheiro o cliente não deverá precisar ir ao caixa, 
entregando o pagamento ao garçom e recebendo o troco dele, caso necessário. Se o pagamento 
for em cartão o caixa que receberá. Então, ele pediu para que você desenhasse o processo 
incluindo esses fatores. Você, pensando em ir além e agradar ainda mais o seu cliente resolveu 
tornar o processo mais resumido, incluindo algumas atividades em um subprocesso.  

 

Exercício 14 – Treinando gateways: 
 O diretor da universidade em que você trabalha solicitou que você mapeasse o processo 
de efetivação de vínculo de um aluno em algum dos cursos disponibilizados. Ele te explicou 
que o processo é iniciado quando o aluno entra na sala da secretaria com a solicitação. A 
funcionária do setor recolhe a documentação, a escaneia e, em seguida, faz a validação. Caso 
haja algum erro em algum documento o aluno deverá ser avisado e o processo aguardará a 
chegada dos novos documentos. Se os documentos estiverem OK é feita a atualização da 
situação no sistema. Enquanto essas atividades são realizadas, o colegiado da universidade 
avalia a nota do aluno, que foi recolhida na documentação. A nota mínima de entrada é 5, 
então se o valor for menor que isso o aluno é informado que não pode ingressar na 
universidade. Alunos com nota maior do que 8 tem direito a bolsa, que é solicitada pelo 
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colegiado. Além disso, a faculdade está com uma política de fornecer abono da primeira 
mensalidade para todos os alunos que preencherem o requisito de entrada (nota > 5). Passada 
essa etapa, o colegiado atualiza o status do aluno. Somente quando as atividades descritas até 
aqui forem concluídas, no colegiado e na secretaria, é o que será feito o cadastro do aluno por 
parte da secretaria. Em seguida, ele deve ser comunicado e a secretária aguardará seu retorno 
para recolher a assinatura e finalizar o processo.  

 

Exercício 15 
 Chegou a hora de aplicar os conhecimentos aprendidos. Escolha um processo com a 
qual você tenha vivência para mapear. Pode ser um processo do seu trabalho, de alguma 
disciplina que você esteja pagando ou até mesmo algo do seu dia a dia.  


