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RESUMO 

 

Gerenciar processos é fundamental para melhorar o desempenho das empresas, sendo que a 

modelagem uma das etapas do ciclo Business Process Management (BPM). Existem diversos 

trabalhos que verificam a percepção do responsável pela modelagem. Apesar disto ocorre uma 

escassez a respeito da percepção do usuário do processo quanto ao diagrama do processo. Esta é 

importante para a contribuição de eventuais melhorias no diagrama e também quanto a notação 

utilizada. Esta pesquisa tem por objetivo propor uma abordagem para o mapeamento das 

percepções do usuário do processo quanto a influência do uso do padrão Business Process 

Modeling Notation (BPMN) na gestão dos processos em uma empresa do setor de varejo. 

Inicialmente foi elaborada uma revisão na literatura, por meio de artigos selecionados na base 

Scopus, para identificar vantagens e desvantagens a respeito da utilização do BPMN. Os 

resultados desta revisão suportaram a criação de um questionário fechado e estruturado em duas 

partes. A primeira parte do questionário visou identificar a importância dos critérios selecionados 

para a pesquisa e a outra identificar a influência do BPMN nestes critérios. O questionário foi 

aplicado em uma amostra de 34 usuários pertencentes ao setor financeiro de uma empresa do 

setor varejista. Foram calculadas e analisadas as médias e frequências das respostas para todos os 

usuários e em específico para aqueles com cargo de chefia. Como resultados os critérios foram 

considerados importantes ou muito importantes. A influência do padrão foi considerada como 

positiva ou muito positiva pela maioria dos entrevistados. Também foi verificado que os critérios 

“diagrama de fácil entendimento”, “facilitação de identificação de anomalias e gargalos” e 

“gestão de processos” foram analisados os mais importantes. Os critérios “diagrama de fácil 

entendimento” e “facilita a comunicação entre os usuários” foram aqueles mais influenciados 

pelo padrão. A principal contribuição deste estudo é uma proposta de modelo de questionário, 

suportado pela literatura especializada, que poderá ser aplicado na avaliação do uso do BPMN. O 

modelo auxilia no processo decisório dos gestores quanto a implantação do padrão na empresa, 

assim como, pode ser utilizado por especialistas do padrão em seu aprimoramento através da 

avaliação de seu resultado em um determinado contexto. Também, através desta pesquisa, reduz-

se a escassez de trabalhos sistematizados, quanto ao uso do BPMN nas empresas.   

  

Palavras-chave: BPMN, modelagem de processos, percepção. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The process management is critical to improving the performance of companies, and the 

modeling stage of Business Process Management cycle (BPM). Several studies that verify the 

perception of responsible for modeling. Despite this there is a shortage about the perception of 

the process user and about the process diagram. This is important for provide improvements in 

the diagram as well as the notation used. This research aims to propose an approach for mapping 

the process user perceptions about the influence of the use of standard Business Process 

Modeling Notation (BPMN) in the management of processes in a retail company in the industry. 

Initially it created a literature review, through selected articles in Scopus in order to identify 

advantages and disadvantages regarding the use of BPMN. The results of this review have 

supported the creation of a closed questionnaire and structured in two parts. The first part of the 

questionnaire aimed to identify the importance of the criteria for research and the other to identify 

the influence of BPMN these criteria. The questionnaire was applied to a sample of 34 members 

belonging to the financial sector of a company in the retail sector. They were calculated and 

analyzed the means and frequency responses for all users and in particular for those with 

management positions. As a result the criteria were considered important or very important. The 

pattern of influence was considered as positive or very positive by most respondents. It also 

found that the criteria "easy to understand diagram", "facilitating identification of anomalies and 

bottlenecks" and "process management" the most important were analyzed. The criteria "easy 

diagram understanding" and "facilitates communication between users" were those most 

influenced by default. The main contribution of this study is a questionnaire template proposal, 

supported by the literature, which can be applied in evaluating the use of BPMN. The model 

helps in decision making of managers as the default deployment in the enterprise and may be 

used by default experts in their improvement by evaluating their results in a given context. Also, 

through this research, it reduces the scarcity of standardized work, regarding the use of BPMN in 

companies. 

 

Keywords: BPMN, process modeling, perception 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades executadas dentro de uma empresa podem ser classificadas como processos.  Desta 

forma, Davenport (1993) ressalta que os processos de negócio podem ser vistos como um 

conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar num produto ou serviço especificado 

para um determinado cliente ou mercado. Compreendê-los e gerenciá-los é fundamental para o 

sucesso de uma empresa no atual cenário global altamente competitivo e dinâmico, tendo em 

vista que eles influenciam os resultados. (ARAUJO et al., 2011). 

 

Contador et al. (2005) afirma que entre os principais objetivos da gestão moderna de empresas 

está a constante melhoria dos processos de negócios. Tal preocupação tem como marcos a 

chamada Reengenharia de Processos e posteriormente o Business Process Management (BPM). 

A Reengenharia foi amplamente difundida na década de 90 e possui como referenciais as 

aclamadas obras “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate” (HAMMER, 1990) e 

“Reengineering the Corporation” (HAMMER; HAMPY, 1993). 

 

O BPM tem como importante obra “Business Process Managament: The Third Wave” (SMITH E 

FINGAR, 2003) e trata-se de uma abordagem, segundo Jeston e Nelis (2006), que tem como um 

dos seus princípios a gestão eficaz e eficiente dos processos de negócio. Também é definido por 

Smith e Fingar (2003) como a terceira onda da gestão de processos em que se verifica o 

funcionamento dos processos da organização para posteriormente gerenciá-los através de um 

ciclo contínuo de melhoria e otimização. Tal ciclo é composto por etapas que estão inter-

relacionadas.  

 

1.1 Situação-problema  

 

Uma das primeiras etapas do ciclo BPM é a modelagem do processo, que inclui efetuar o 

mapeamento deste, a fim de conhecê-lo e analisá-lo por meio de um diagrama. Neste, seu 

relacionamento com os dados, são dispostos em uma estrutura que permite a visualização das 

entradas e das saídas dos processos. A construção de tais diagramas pode ser efetuada por meio 
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de técnicas manuais simples, como por exemplo, utilizando papel e caneta ou preferencialmente 

por meio de softwares (MARANHÃO; MACIEIRA, 2010). 

 

Os diagramas são construídos com auxílio de uma notação, que é um sistema de símbolos e 

abreviações que auxilia um determinado grupo de pessoas a compreender um determinado 

assunto. Existem diversos padrões de notação e entre as mais famosas podemos citar: a IDEF 

(ICAM Definition), a Unified Modeling Language (UML) e a Business Process Modeling 

Notation (BPMN). 

 

Entre as notações, a BPMN é bastante disseminada, seja no meio empresarial ou acadêmico, e 

será empregada neste trabalho. É uma técnica largamente aceita, devido à sua notoriedade atual, 

tem sido a técnica mais discutida e, possivelmente, a mais utilizada, estima-se que existam cerca 

de 40 softwares que oferecem seu uso (LAUE; AWAD, 2011). De acordo com a Object 

Management Group (2014), o BPMN tem como objetivo ser intuitivo e facilmente compreensível 

por todos os stakeholders: usuários do processo, analistas de processos, técnicos, clientes e outros 

públicos.  

 

O BPMN possui uma série de aplicações, de acordo com Chinosi (2012), Recker (2010) e 

Stajniak e Guszczak (2011), tais como: documentação, redesenho, melhoria contínua, gestão do 

conhecimento, desenvolvimento de softwares, gerenciamento de workflow, simulação de 

processos. Solís-Martínez (2014) complementa mencionando diversas áreas de aplicação: nos 

sistemas de administração pública, processos automotores, sistemas de rastreabilidade alimentícia 

e processamento de pedidos de clientes. 

 

A construção de modelos de processos, além de ser uma etapa importante do BPM, não é baseada 

apenas na percepção do construtor do modelo, mas também na visão do usuário do processo. 

Apesar das características reportadas na literatura, como oriundas da adoção do BPMN, há 

carências de trabalhos sistematizados que identifiquem as percepções dos usuários quanto a 

influência deste na gestão dos processos. 
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1.2 Questão da pesquisa  

 

De acordo com o contexto apresentado, a seguinte questão surge: Qual é a percepção do usuário 

quanto a influência do BPMN na gestão dos processos de negócio? 

 

Esta questão se desdobra nas seguintes questões específicas: 

 Quais as principais vantagens e desvantagens, reportadas na literatura, associadas ao uso 

do BPMN para a gestão dos processos? 

 Como avaliar a percepção do usuário quanto a influência do BPMN na gestão dos 

processos?  

 Qual é a percepção do usuário, em um caso específico, quanto as principais vantagens e 

desvantagens associadas a utilização do BPMN? 

 

1.3 Objetivos  

 

O objetivo central deste trabalho é verificar percepção do usuário quanto a influência do BPMN 

na gestão dos processos.  

 

1.3.1 Objetivos específicos  

 

 Identificar as principais vantagens e desvantagens, reportadas na literatura, associadas ao 

BPMN; 

 Construir um instrumento de coleta de dados e um modelo de análise quanto a percepção 

do usuário do processo; 

 Verificar, para um caso específico, o entendimento do usuário quanto a aplicação da 

notação BPMN; 

 

1.4 Síntese da estratégia da pesquisa  

 

 Foi realizada revisão bibliográfica para identificar as principais vantagens e desvantagens 

associadas a aplicação do BPMN. 
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 Foi escolhida uma empresa em que autor da pesquisa possua acesso autorizado para 

executar a investigação. 

 Foi modelado, utilizando BPMN, um processo da empresa.  

 Para verificar a percepção do usuário, foi aplicado um questionário em uma amostra dos 

usuários envolvidos direta e indiretamente no processo. Os resultados do questionário 

foram analisados por meio de técnicas estatísticas. 

 Foi modelado, utilizando BPMN, um processo da empresa.  

 Os resultados do questionários foram analisados por meio de técnicas estatísticas 

descritiva. 

 

1.5 Delimitações de pesquisa  

 

Como fator delimitador da pesquisa: o questionário foi aplicado e respondido por um grupo de 

usuários da empresa X que pertence ao setor de varejo e especificamente atuante nos ramos 

supermercadista e de material de construção. Possui além de seu escritório central, cerca de 17 

filiais nos ramos de supermercados localizadas nas cidades de Três Rios, Areal, Petrópolis, 

Itaipava, Posse, Friburgo, Paraíba do Sul, Vassouras, Miguel Pereira, Valença, Barra Mansa, 

Matias Barbosa perfazendo um total de 304 checkouts e aproximadamente 24.000 m² de área de 

vendas.  

 

A empresa faz parte de um grupo que além do varejo atua também na construção civil, produções 

de argamassa, blocos de cimento estrutural, água mineral, sorvetes, refrigerantes, transporte, 

pavimentação, corte e dobra de aço. 

 

 

1.6 Justificativa e relevância do estudo  

 

Conforme, mencionado na introdução, cada etapa do ciclo BPM influi em etapas posteriores. 

Portanto, é importante que a modelagem de processo seja perfeitamente compreendida, não só 

pelo responsável por sua execução, mas também pelos demais usuários envolvidos no processo, a 

fim de que não sejam utilizados recursos desnecessários ou decisões equivocadas sejam tomadas 
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afetando negativamente os resultados da organização, assim como as etapas posteriores do ciclo. 

Identificar as percepções dos usuários dos processos, quanto a influência do BPMN na gestão de 

processos de negócio, torna-se crucial para a melhoria contínua dos processos proposta pela 

abordagem BPM. 

  

Apesar da importância da modelagem dos processos para a gestão dos negócios, existe uma 

carência de textos que abordem sistematicamente a percepção do usuário quanto a influência 

utilização do BPMN. Esta pesquisa oferece informações na área de gestão de processos de 

negócio e um estudo relacionado a percepção do usuário analisado estatisticamente por meio de 

um modelo de questionário. 

 

1.7 Organização do estudo  

 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos, um apêndice e um anexo. O primeiro 

capítulo tem caráter introdutório, abordando a BPM, os principais aspectos relacionados a 

modelagem de processos e também a técnica BPMN. É descrito também o problema, objetivos, 

delimitações, síntese da estratégia da pesquisa, justificativas e relevâncias do estudo. 

 

É apresentada no segundo capítulo a fundamentação teórica que define os assuntos essenciais 

utilizados ao longo deste trabalho. 

 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada no estudo, dentro das linhas de 

pesquisa reconhecidas no meio acadêmico e passos a serem seguidos na pesquisa. Será 

apresentado o instrumento de coleta de dados, que é um questionário fechado. 

No quarto capítulo, estão disponíveis os resultados da revisão bibliográfica. Considerando as 

áreas de gestão de processos de negócio, modelagem de processos e o padrão BPMN. Este 

capítulo foi delineado através de uma abordagem bibliométrica para o tema desta pesquisa. 

 

No capítulo 5 está localizado a análise dos resultados obtidos mediante a aplicação do 

questionário fechado aplicado aos usuários da empresa selecionada para esta pesquisa. Foram 

analisados as frequências e médias das respostas quanto a importância e influência do BPMN. 
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O sexto capítulo encontram-se as conclusões alinhadas com os objetivos e respondendo os 

objetivos da pesquisa.  

 

No sétimo, e último capítulo, localizam-se as referências utilizadas na pesquisa. Além dele, 

existem: o apêndice A que contém o questionário que será aplicado para esta pesquisa, o 

apêndice B que traz quadros analíticos das respostas obtidas nos questionários e o anexo 1 que 

descreve a simbologia básica do BPMN.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo estão contidos a fundamentação teórica que define os assuntos essenciais 

utilizados ao longo deste trabalho. São estes: processos, business process managament, 

modelagem e mapeamento de processos e business process modeling notation.  

 

2.1 Definições de processo 

Diversos autores clássicos e recentes, na área de gerenciamento de processos, já apresentaram 

definições de processos de negócio, conforme disponível no Quadro 1, que disponibiliza as 

definições de diversos autores em ordem crescente de ano de publicação. 

 

Autores Definições de Processo de Negócio 

Harrington (1991) “Um grupo de tarefas interligadas logicamente, que 

utilizam os recursos da organização para a geração de 

resultados pré-definidos, visando apoiar os objetivos da 

empresa”. 

Hammer e Champy 

(1993) 

“Um conjunto de atividades cuja operação conjunta 

produz um resultado de valor para o cliente.” 

Davenport (1993) “Uma organização de atividades de trabalho, com inicio, 

fim e com entradas e saídas claramente definidas.” 

Rummler e Brache 

(1995) 

“Uma série de etapas criadas para produzir um produto 

ou serviço, incluindo várias funções e preenchendo as 

lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais, 

objetivando com isso estruturar uma cadeia de agregação 

de valor ao cliente. ” 

Beretta (2002) “Local onde os recursos e competências da empresa são 

ativados a fim de criar uma competência organizacional 

capaz de preencher suas lacunas, a fim de gerar uma 

vantagem competitiva sustentável. ” 
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Autores Definições de Processo de Negócio 

Sordi (2005) “São fluxos de trabalho que permitem atender a um ou 

mais objetivos da organização e que agregam valor do 

ponto de vista do cliente.” 

Schulte et al. (2015) “Os processos são geralmente definidos como sequências 

de tarefas realizadas dentro ou entre empresas ou 

organizações.” 

        

       Quadro 1: Definições de Processos de Negócio 

       Fonte: adaptado de Contador et al (2005) 

 

 

Em uma definição mais recente o processo pode ser descrito como um gráfico de fluxo de 

elementos que definem uma semântica de execução finita (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 

2014). Essa visão também é definida como inputs (entradas) e outputs (saídas), pois cada 

processo, atividade e tarefa têm seus inputs e outputs como em uma indústria de transformação, 

conforme a Figura 1. 

 

 
                                   Figura 1: Diagrama genérico de um processo 

                          Fonte: adaptado de Sentanim, 2004 

 

 

Processos, ainda podem ser definidos hierarquicamente, pois sua estrutura possui subprocessos, 

atividades e tarefas (PAVANI; SCUCUGLIA, 2011).  A hierarquia é demonstrada por meio da 

Figura 2. 
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AT IVIDADES

  TAREFAS

    SUBPROCESSOS

  PROCESSO

 

 

                Figura 2: Hierarquização dos processos 

                Fonte: Pavani e Scucuglia (2011) 

 

Gonçalves (2000) menciona que os processos ainda são classificados em categorias: de negócio, 

organizacionais e gerenciais. Os primeiros caracterizam a atuação da empresa, o segundo avaliza 

suporte apropriados aos processos de negócio, enquanto os terceiros compreendem os gerentes e 

suas ações quanto a apreciação e ajuste da performance da organização, conforme apresentado no 

Quadro 2. 

Categoria Característica ou Aplicação 

De Negócio 

 Caracterizam a atuação da empresa; 

 Não são suportados por outros processos internos; 

 Resultam em produtos e serviços recebidos por 

clientes externos. 

De Apoio 

 Focalizam a função de organização; 

 Apoiam os processos de negócio; 

 Viabilizam o funcionamento e a coordenação dos 

vários sistemas da organização; 

 Buscam a garantia do desempenho. 

       

                  Quadro 2: Categorias de Processos de Negócio 

                  Fonte: adaptado de Barbará et al. (2006). 
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2.2 Business Process Management - BPM 

 

Segundo Hammer (1998) e Rummler e Brache (1995), as organizações tradicionais são 

orientadas apenas por função, que é um modelo baseado em uma visão fragmentada, cujo 

objetivo é a otimização do funcionamento das áreas funcionais. Segundo estes autores, também o 

ideal é que as organizações sejam orientadas por processos. Esta abordagem os colaboradores 

além de cumprir suas tarefas, possuem uma visão global das consequências de suas ações na 

empresa e de toda cadeia produtiva. Diversos autores conceituaram o BPM, conforme pode ser 

visto no Quadro 3. Este quadro disponibiliza as definições por ordem cronológica de publicação 

do trabalhos. 

 

Autores Conceito de BPM 

DeToro e McCabe 

(1997) 

“Uma estrutura gerencial orientada por processos, onde 

gestor, time e executores do processo são todos executores 

e pensadores enquanto projetam seu trabalho, inspecionam 

seus resultados e redesenham seus sistemas de trabalho de 

forma a alcançar melhores resultados.”  

Boardman (1997) “BPM é uma filosofia de gestão que enfatiza a importância 

de alinhar a empresa à sua cadeia de valor de mercado. 

Seus objetivos principais é fazer as ligações das operações 

de uma empresa mais diretamente com a sua estratégia.” 

Lee e Dale (1998) “É uma metodologia para gerenciamento sistemático 

centrado no cliente, objetivando medição e melhoria de 

todos os processos da organização por meio de times 

multifuncionais e com delegação de autonomia aos 

funcionários.” 

Aalst et al. (2003) “Definimos BPM da seguinte forma: Apoiar processos de 

negócio utilizando métodos, técnicas e software para 

projetar, aprovar, controlar e analisar processos 

operacionais envolvendo humanos, organizações, 

aplicações, documentos e outras fontes de informação.” 
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Autores Conceito de BPM 

Rohloff (2010) “É uma prática de gestão que engloba todas as atividades 

de identificação, definição, análise, projeto, execução, 

monitoramento, medição e melhoria contínua dos 

processos de negócio.” 

Weske (2012) "Gerenciamento de processos de negócios é baseado na 

observação de que cada produto que a empresa fornece ao 

mercado é o resultado de uma série de atividades 

realizadas” 

 

Quadro 3: Definições de Business Process Management 

Fonte: elaborado pelo Autor (2015) 

 

O BPM é, portanto, do ponto de vista de Gonçalves (2000), uma resposta ao desafio de gerir 

organizações orientadas por processos, que é uma visão alternativa a tradicional gestão por 

função. 

 

Na literatura especializada são apurados diversos modelos para orientar o BPM. Pode ser apurado 

que a maioria dos autores apresenta o modelo em sua forma cíclica. Consoante com o ABPMP 

(2009), Aalst (2003) e Weske et al (2004), o ciclo BPM pode ser abordado em etapas que se 

repetem em uma espiral contínua de aprimoramento. Resumidamente tais etapas são: 

planejamento e estratégia, análise de processos de negócio, desenho e modelagem, 

implementação de processo, monitoramento e por fim o refinamento do processo, conforme a 

Figura 3. Todas estas etapas estão ligadas à gestão da mudança e também ao processo de 

melhoria contínua. Observa-se semelhança com o consagrado ciclo PDCA, que é um acrônimo 

ligado as suas quatro etapas: planejar, fazer, checar e agir. 
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                     Figura 3: Ciclo BPM 

                     Fonte: adaptado de ABPM (2009) 

 

Elzinga et al (1995), de forma análoga, menciona as seguintes etapas: preparação, seleção de 

processo, descrição de processo, quantificação de processo, seleção de processo para 

aprimoramento e implementação. O BPM inicia com o estabelecimento de metas para a empresa 

e com seu alinhamento com a estratégia da empresa. Ainda, nesta primeira etapa, os processos da 

empresa são avaliados para posterior escolha de um processo para a aplicação do BPM. Este 

processo é, então, descrito, normalmente através de um diagrama, sendo realizada a mensuração 

de determinadas características do processo. As oportunidades de melhoria dos processos são 

identificadas e implementadas. Após a implementação, o ciclo é repetido para realizar a melhoria 

contínua.  

 

 

2.3 Modelagem e Mapeamento de Processos  

 

A modelagem do processo é uma das etapas que descrevem os processos de negócio. O CBOK 

2.0 (ABPMP, 2009), menciona que a modelagem de processo pode ser dividida em dois grandes 

momentos: mapeamento e análise do processo de negócio. Após o mapeamento do processo, que 

é a situação atual, denominada “AS-IS” é feita a análise para uma situação futura com mudanças 

nos processos, se necessário, que é denominada “TO-BE”. Logo, não deve ser confundido 
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mapeamento e modelagem de processos. A modelagem é uma das etapas do ciclo BPM e o 

mapeamento uma das etapas da modelagem.  

Para Anjard (1996) um mapa de processo demonstra a relação entre as entradas, saídas e tarefas 

através de um modelo diagramático, com simbologia específica. O mapeamento representa o 

sequenciamento das atividades de processo, sendo um dos elementos da metodologia BPM. 

Ainda, segundo o autor, o mapeamento do processo seria um roteiro de como o processo é 

executado. 

 

A modelagem e, portanto, o mapeamento, segundo Barbará (2009) devem ser executados, 

preferencialmente, através de uma metodologia e de uma técnica com ampla aceitação no 

mercado. 

 

 

2.4 Business Process Modeling Notation - BPMN 

 

Nesta pesquisa foi a utilizado o BPMN para o modelamento dos processos, especificamente 

quanto a situação atual do processo. Dijkman (2011) informa que o Business Process Modeling 

Notation (BPMN) é um padrão para descrição de processos de negócios, que herda e combina 

elementos a partir de um número de padrões anteriormente propostos para modelagem de 

processos, como, por exemplo, os diagramas de atividade componente da notação UML. 

 

Em um breve resumo histórico, Chinosi e Trombeta (2012) mencionam que o BPMN foi 

desenvolvido inicialmente pelo Business Process Management Iniciative (BPMI) e publicado em 

2004, tendo sido criado por representantes de empresas como Pega, Ônix, IGrafx, IBM e 

Lombardi. Estiveram presentes neste esforço desde os analistas de negócios aos desenvolvedores 

técnicos e gerentes que monitoram os processos, para que a notação provesse uma fácil leitura e 

compreensão as partes interessadas. 

 

Para Polak (2013) a popularidade do padrão, incluído nas ferramentas mais utilizadas para 

mapeamento de processos de negócios foi alcançada recentemente. Sua primeira versão foi 

publicada em maio de 2004 e atualmente, a versão 2.0 foi disponibilizada em janeiro de 2011. 
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Ainda de acordo com este autor, o padrão provavelmente dominará o mercado de modelagem de 

processos, como aconteceu com o padrão UML quando a modelagem orientada a objetos.  

 

O padrão além de grande expressividade é capaz de acomodar novas demandas, propostas na 

literatura, quanto ao gerenciamento de processos quanto a modelagem. Tais demandas incluem 

necessidades dos clientes: tempo, custo e confiabilidade, requisitos de segurança, explicitar 

restrições legais, desempenho do processo e qualidade de dados (RODRÍGUEZ E CARO, 2012). 

 

Segundo Falcioni et al. (2012) a popularidade da utilização do BPMN deve-se ao fato de ser 

intuitivo e representar três pontos de vistas, que é o processo geral, o comportamento dos 

usuários do processo e também as trocas de informações ocorridas nos processos internos. Esta 

representação basicamente é representada pelos seguintes elementos do diagrama: piscinas, 

tarefas, eventos e os portões. 

 

Segue, neste trabalho, um anexo contendo descrição detalhada dos elementos básicos que 

compõe o BPMN e que serão aplicados nesta pesquisa. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O estudo realizado é de natureza exploratória e essencialmente qualitativo. O método aplicado foi 

o estudo de caso. A justificativa, pela escolha do estudo de caso exploratório, encontra-se no fato 

de existir uma lacuna quanto ao tema proposto e viabilizar, assim, uma visão mais clara acerca 

deste por meio de exploração sistemática e utilizando técnicas padronizadas de coletas de dados 

(GIL, 2009).  

 

O desenvolvimento da pesquisa passou por um planejamento que envolveu as seguintes etapas: 

 

1. Processo de revisão bibliográfica; 

2. Determinação do objeto de estudo e amostra; 

3. Determinação do instrumento de coleta de dados; 

4. Coleta de dados 

 

3.1.1 Processo de revisão bibliográfica 

 

A revisão de literatura, com o objetivo de oferecer suporte teórico ao estudo, baseou-se na análise 

dos artigos selecionados na base Scopus pelo método de Costa (2010). A análise serviu para 

coletar as características positivas e negativas do padrão de modelagem BPMN. As características 

que melhor se adequaram aos objetivos desta pesquisa serão os fatores de comparação com os 

resultados obtidos dos questionários aplicados aos usuários da empresa X. O questionário 

consistiu em um modelo fechado aplicados aos usuários envolvidos nos processos escolhidos e 

modelados com BPMN.  

 

A primeira etapa que consistiu na revisão bibliográfica está delineada no capítulo 4 desta 

pesquisa. Quanto as demais etapas serão descritas nas seções subsequentes. São elas: 

determinação do objeto de estudo e amostra, determinação do instrumento de coleta de dados e 

análise e tratamento de dados.  
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3.1.2 Determinação do objeto de estudo e amostra 

 

O objeto de estudo será a empresa X, que pertence ao setor de varejo e especificamente atuante 

nos ramos supermercadista e de material de construção. Possui além de seu escritório central, 

cerca de 17 filiais nos ramos de supermercados localizadas nas cidades de Três Rios, Areal, 

Petrópolis, Itaipava, Posse, Friburgo, Paraíba do Sul, Vassouras, Miguel Pereira, Valença, Barra 

mansa, Matias Barbosa perfazendo um total de 304 checkouts e aproximadamente 24.000 m² de 

área de vendas.  

 

A empresa faz parte de um grupo que além do varejo atua também na construção civil, produções 

de argamassa, blocos de cimento estrutural, água mineral, sorvetes, refrigerantes, transporte, 

pavimentação, corte e dobra de aço. A pesquisa ocorreu no setor financeiro da empresa 

localizado em um escritório na cidade de Três Rios, composto por 42 funcionários. O setor 

financeiro da empresa é dividido em subsetores: contas a pagar, contas a receber, tesouraria, 

caixa geral, contas correntes, supervisão financeira. Foi realizado, antes da aplicação definitiva 

do questionário, um pré-teste em uma amostra de 3 indivíduos, no qual constatou-se a adequação 

dos critérios adotados nos questionários. 

 

 

3.1.3 Determinação do instrumento de coleta de dados 

 

Com base na revisão da literatura, descrita no capítulo 4 deste trabalho, foi organizado o 

instrumento de coleta de dados: o questionário para avaliação da percepção dos usuários quanto a 

influência do uso do BPMN na gestão dos processos.  

 

Optou-se pelo questionário com perguntas fechadas pois, segundo Cury (2005 apud Duarte, 

2012) este é um método de coleta rápido, eficaz, de menor custo, mais fácil de quantificar e 

analisar estatisticamente em relação aos demais métodos de levantamento de dados 

organizacionais. As perguntas foram elaboradas a partir da análise dos critérios observados no 

Quadro 4, baseados nas vantagens e desvantagens localizadas na revisão de literatura.   
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O Quadro 4 exibe os critérios que foram utilizados no questionário desta pesquisa, com a 

finalidade de obter as percepções dos usuários do processo quanto ao seu grau de influência e 

importância. Foram escolhidos sete, dentre os dezoito critérios encontrados na revisão 

bibliográfica, pois estes melhores se adaptam a empresa X. Para cada critério existe um código 

que será utilizado como referência na compilação e tabulação dos dados coletados.  

 

Código Critérios Descrição do Critério 

C1 Diagrama de fácil entendimento Capacidade de compreensão do diagrama do 

processo sem explicações prévia. 

C2 Padrão ideal para processos de 

negócio 

Adequação do padrão de modelagem para 

representação de processos de negócio. 

C3 Exigência de pouco experiência 

para utilização 

Qualquer interessado é capaz de diagramar 

um processo, sem ter experiência anteriores 

quanto a esta atividade.  

C4 Facilita a identificação de gargalos 

e anomalias no processo 

Os gargalos e anomalias do processo são 

melhor verificados quando diagramados com 

o padrão de modelagem 

C5 Facilita a comunicação entre os 

usuários 

O diagrama utilizando o padrão melhora a 

comunicação entre os usuários internos e 

externos a empresa. 

C6 Necessidade de técnicas 

complementares para modelagem 

Além do diagrama seria necessário algum 

outro fator para melhorar o entendimento do 

processo modelado com o padrão. 

C7 Necessidade de treinamento para 

utilização do padrão 

É necessário treinamento para utilizar o 

padrão de modelagem.  

C8 Gestão de Processos Modelagem dos processos de negócio  

Quadro 4: Critérios avaliados no questionário aplicado 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

 

Os critérios, selecionados e dispostos no Quadro 4, foram baseados nos quadros 10 e 11 

relacionados as vantagens e desvantagens do padrão BPMN identificados mediante a revisão 
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bibliográfica, com exceção do último, que é um critério de avaliação geral da gestão de processos 

e do BPMN relacionados a esta. 

 

O quadro 5 e 6 apresentam as escalas de Likert adotadas para a coleta de dados junto aos 

avaliadores quanto ao grau de influência e importância. Esta escala foi adotada com base nos 

trabalhos de Likert (1932) e Costa et al. (2007).  

 

MP P NI N MN NO 

Muito Positivo Positivo Não influi Negativo Muito Negativo Não sei opinar 

2 1 0 -1 -2 N 

Quadro 5: Julgamento aplicado ao aspecto grau de influência   

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2007) 

 

 

MI I IM PI NI N 

Muito 

Importante 

Importante Importância 

Média 

Pouco 

Importante 

Nada 

Importante 

Não sei 

opinar 

4 3 2 1 0 N 

Quadro 6: Julgamento aplicado ao aspecto grau de importância  

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2007) 

 

O apêndice, ao final deste trabalho, apresenta o questionário na integra, que inclui o texto, 

escalas, dimensões e perguntas/critérios. 

 

3.1.4 Coleta de dados  

 

Após a etapas mencionadas anteriormente foram levantadas as informações e diagramado o 

processo de entrada de nota fiscal no sistema. Este ocorre no setor financeiro da empresa X e 

possui muita importância, tendo em vista que ele pode comprometer o bom funcionamento do 

setor e dos resultados da empresa. O processo é fundamental quanto a previsão de pagamento e 



 32 

 

provisão de recursos necessários para arcar as dívidas da empresa diante dos seus credores, pois 

neste processo são inseridas as informações fundamentais, tais como: dia e valor de pagamento.   

 

A diagramação do processo foi realizada através do software Bizagi BPMS. Foi identificado o 

estado do processo atual e apresentado aos usuários do processo, que analisaram e responderam o 

questionário conforme constante modelo no apêndice A.   

 

Após a aplicação do questionário aos usuários, os dados oriundos foram tratados mediante 

técnicas da estatística descritiva, cujo objetivo, de acordo com Larson e Farber (2007) é “tornar 

mais fácil a compreensão dos dados e enxergar neles tendências, médias e variações”. Os dados 

foram disponibilizados sob a formas de gráficos e quadros e de suas respectivas análises, 

conforme segue no próximo capítulo. Procurou-se fazer análise das médias em especifico dos 

usuários com cargo de chefia, tendo em vista o fato de que estes possuem um maior poder de 

decisão em relação aos demais usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

4. RESULTADOS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O processo de seleção dos artigos que integra a revisão bibliográfica desta pesquisa está baseado 

em Costa (2010). Consiste em definir uma amostra de pesquisa por meio de palavras-chaves 

coerentes com o tema a ser estudado. Este procedimento é realizado em uma base científica, com 

o objetivo de identificar os artigos que irão compor um conjunto de documentos iniciais, que ao 

longo da pesquisa poderão ser ampliados, conforme pode-se notar pelas referencias totais deste 

trabalho (COSTA, 2010).  

 

A base científica escolhida para a mineração dos dados foi a Scopus, através do portal da Capes e 

a pesquisa foi realizada em agosto de 2014. Esta base foi escolhida devido a sua ampla aceitação 

e notoriedade nos meios científicos, além de ser uma base abrangente. A frase inicial e única, 

limitada a apenas artigos, utilizada na base Scopus foi: “BPMN or Business Process Modeling 

Notation”. O resultado da pesquisa foi de 211 documentos, que tiveram seus títulos e resumos 

examinados. Foram identificados 18 artigos, conforme o Quadro 7, que possuem maior aderência 

e coerência com o tema desta pesquisa. Posteriormente estes foram analisados, conforme próxima 

seção.  

 

Observa-se que o conjunto inicial com 211 artigos era composto por diversos artigos, que apesar 

de citarem em seu corpo os palavras-chaves e temas mencionados, possuem baixa aderência ao 

tema. Pode-se citar, dentre eles, os seguintes temas: modelagem de workflow, sistemas para 

aeroportos, integração e modelagem via web, linguagem de execução de processos de negócios, 

padrões de erros em modelos de negócio industrial, gerenciamento de rede complexa de 

modelagem, gestão da mudança, colaboração em processos empresariais, simulação baseados em 

algoritmo, processamento de alimentos, automação, fragmentos configuráveis para desenho de 

processo, construção de sistema de informação baseados em Rede Petri, modelagem de processos 

não funcionais, conversão de diagramas de processos, meta modelos, análise de tempos de 

gateways utilizando teorias das filas, extração de vocabulários de negócios a partir de modelos de 

processos, análise probabilística de modelos de processos de negócio, armazenamento físicos de 

dados semânticos como um serviço, BPEL, arquiteturas orientadas a serviço, padrões de 

workflow, avaliação de abordagens de integração de ERPs e BPM, mineração de processos de 
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negócio, abstração de modelagem de processos em camadas, padronização de patologias, 

especificação para modelagem de processos de negócios, gestão de variantes de processos de 

negócio, BPMS, medição de funcionalidade de software e etc. 
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and experimental comparison of graphical and 

textual notations   

Journal Systems 

and Software  

Scheuerlein, 

Rauchfuss, 

Dittmar, Molle, 

Lehmann, 

Pienkos e 

Settmacher  

2012 New methods for clinical pathways – Business 

Process Modeling Notation (BPMN) and 

Tangible Business process Modeling (t.BPMN) 

Langenbecks Arch 

Surg 

Moreno  2012 Streamlining interlibrary loan and document 

delivery workflows: tools, techniques, and 

outcomes  

Interlending & 

Document Supply 

Ruiz et al  2012 Business  Process Modeling in Healthcare  Studies in Health 

technology and 

informatics  

Khabazzi, Hasan, 

Sulaiman e 

Shapi’i  

2013 Business Process Modeling in Production 

Logistics: Complementary Use of BPMN and 

UML  

Middle-East 

Journal of 

Scientific 

Research  

Solís-Martínez, 

Espada, G-

Bustelo e 

Lovelle 

2014 BPMN MUSIM: Approach to improve the 

domain expert’s efficiency in business process 

modeling for generation of specific software 

applications  

Expert Systems 

with Applications  

Quadro 7: Artigos Selecionados na Base Scopus 

Fonte: Elaboração própria 
 

Do quadro 7, foram extraídos dados que originaram o quadro 8, que são relacionados a 

distribuição por ano de publicação e por periódico respectivamente. 
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Ano de Publicação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantidade 1 0 0 0 0 3 7 5 1 1 

(%) 5,5 0 0 0 0 16,6 38,8 27,7 5,5 5,5 

Quadro 8: Distribuição dos Artigos selecionados por Ano de Publicação 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto a distribuição dos artigos selecionados por anos, a maioria dos artigos estão concentrados 

no ano de 2011 seguido pelo ano de 2012, com 38,8% e 27,7% respectivamente, o que totaliza 

66,5% dos artigos. Outro dado importante é que 94,5% dos artigos foram publicados a partir do 

ano de 2010, o que denota utilização de artigos atuais na revisão realizada. 

 

Quanto a distribuição de artigos por periódicos os destaques foram para o International Journal 

of Accounting Information Systems e o Computer Standard & Interfaces com dois periódicos. Os 

demais periódicos possuíram apenas um artigo : Software and Systems Modeling, Expert Systems 

with Applications, Journal of Object Technology, Middle-East Journal of Scientific Research, 

IEEE Transactions on Software Engineering, Journal Systems and Software, Langenbecks Arch 

Surg, Business Process Management Journal, Interlending & Document Supply, Issues in 

Accounting Education, Romanian Journal of Information Science and Technology, Journal of 

Technology Management & Innovation, Studies in Health technology and informatics e 

Information Technologies in Environmental Engineering. 

 

Bock et al (2011) estuda a dificuldade que existe entre a interação e integração entre uma 

empresa e seus usuários externos, que utilizam um padrão de modelagem de processos 

divergentes. A problematização é a respeito do confronto destes modelos, na qual, podem ocorrer 

inconsistências, já que as notações podem ser compreendidas de formas diferentes, seja para 

sistemas diferentes e também na percepção dos usuários e consequentemente tornando a 

comunicação ineficiente. O trabalho envolveu um estudo acerca da integração entre as notações 

UML e BPMN e a comparação detalhada destas, com a finalidade de verificar quais os elementos 

convergem e divergem em termos de significado. Segundo os autores, o ideal é que independente 

da aparência dos diagramas resultantes, a conversão destes deveria ter como resultado uma 

sintaxe textual coerente. A principal diferença é que o UML suporta a modelagem detalhada da 
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estrutura dos processos e o BPMN não possui esta característica. Entretanto, ambas as notações 

conseguem descrever a ordem, o tempo das interações das atividades, usuários, mesmo possuindo 

regra de sintaxe diferente.  

 

Börger et al (2011) informa introdutoriamente a falta de consenso na literatura quanto a forma 

ideal de modelar um processo para sua posterior análise e automação. Também, que os atuais 

padrões de modelagens falharam, pois carecem de conceitos para lidar com a ampla gama de 

requisitos necessários, com a finalidade de descrever adequadamente os processos de negócio. O 

autor abordou três padrões: BPMN, Workflow Pattern Initiative e o YAWL e com base em seis 

características que considera essenciais a um sistema BPM eficaz e eficiente. A primeira, 

essencial para os autores, seria suportar um modelo que pode ser compreendido pelas diversas 

partes interessadas: o analista do processo de negócios, o especialista em TI e demais usuários no 

processo. A segunda característica é o suporte para a fiel implementação, por meio de validação 

experimental e matemática. A terceira é a gestão eficaz dos modelos, que envolve a interação 

entre a máquina e o usuário que deve interpretar e avaliar as execuções desta máquina. A quarta é 

a capacidade de abstração, para apoiar o usuário a suportar o desafio diário de desenvolver 

modelos conceituais sem desviar da linguagem dependente das codificações e, assim como, 

oferecer visões coerentes entre as diferentes visões do sistema. A quinta, seria suportar as 

mudanças estruturais nos processos, mas sem perder a compreensibilidade dos diversos usuários. 

A última é o usuário entender e confiar no comportamento dos constructos utilizados pela 

ferramenta. Com base nestas características verificou que o problema do BPMN, em sua versão 

2.0, é a falta de garantia satisfatória da comunicação entre as diversas partes interessadas, 

entendida pelos seguintes pontos: 

 

 Falta de precisão na descrição dos modelos ligadas as numerosas ambiguidades nos 

diagramas, isto é, uma mesma construção pode ser entendida de forma diferente pelas 

diversas partes interessadas, assim, dificultando a comunicação entre elas e pode, 

portanto, ocorrer uma execução diferente para cada compilador utilizado gerando 

execução diversa do entendido no modelo conceitual original; 

 Ignora a noção de dados dependentes entre os processos, pois, estes não podem ser 

notados mediante a simples observação do diagrama;  
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 Possui fraco delineamento dos processos quando executados simultaneamente. Um 

exemplo são os processos ou subprocessos pertencentes a diferentes partes de uma 

organização ou a diferentes organizações; 

 Falta de suporte adequado na descrição da estrutura dos processos, com o risco de tornar-

se confuso;  

 Subutilização dos elementos. Dentre cerca de 50 elementos gráficos utilizados no BPMN, 

apenas cinco elementos aparecem em mais de 50% dos modelos analisados.  

 

Foi verificado que nenhum destes padrões proporciona precisão e fidelidade aos profissionais 

quanto a modelagem de processos de negócio. 

 

Solíz-Martínez et al (2014) apresenta o BPMN Musin. O padrão é uma simplificação da notação 

BPMN, que segundo os autores, é uma notação versátil capaz de modelar quaisquer processos de 

negócios e adotada por um grande número de empresas. A simplificação tem como finalidade a 

redução das dificuldades do usuário na compreensão de outras notações, viabilizando, deste 

modo, aumento da eficiência dos analistas de processos para gerar aplicativos de computador. Os 

processos de negócio modelados por diversos usuários possuem muitas utilidades e uma destas é 

a criação de aplicativos, pois pode orientar a lógica de funcionamento de aplicativos, portanto, 

sendo úteis para reduzir custos de desenvolvimento. Os usuários, apesar do grande conhecimento 

em sua área de atuação, possuem entraves para modelar seus processos. Dentre elas seus modelos 

apresentam erros devido à complexidade do processo e também da técnica de modelagem, o que 

acarreta investimento de tempo extra na modelagem de processos simples. Este último problema, 

de acordo com a pesquisa é uma das lacunas existentes na área de requisitos para construção de 

aplicativos: uma linguagem de fácil entendimento entre os diversos usuários do processo de 

negócio. Como possível solução foi criado, pela OMG, o BPMN que oferece desde o simples 

suporte para documentação eletrônica dos processos e o gerenciamento complexo através de 

sistemas informatizados. O trabalho cita diversos tipos de aplicações deste padrão: nos sistemas 

de administração pública, processos automotores, sistemas de rastreabilidade alimentícia e 

processamento de pedidos de clientes. Como problema cita-se o crescimento da notação, que teve 

como contrapartida o aumento de sua complexidade e a exigência do treinamento dos usuários 

para seu uso. Tal fato deu margem a utilização de outras notações, como a UML, a fim de reduzir 
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a complexidade. Também é mencionado, que apesar da notação apresentar uma grande variedade 

de elementos poucos são utilizados. Como conclusão, através de aplicações do BPMN Musim, 

foi possível verificar a redução do tempo de modelagem superior a outras notações e em especial 

a BPMN. 

 

Kabbazzi et al (2013) possui como objetivo verificar a adequação do BPMN na modelagem de 

processos por meio de um estudo do processo na área da logística de produção. No trabalho foi 

realizada uma revisão na literatura a respeito das notações BPMN e UML e da logística como 

apoio a áreas funcionais, passando a integrar as informações quanto a transporte, estoque, 

manuseio de materiais de armazenagem, embalagens e segurança, portanto depende fortemente 

do acesso as informações precisas e oportunas. Os autores analisaram pesquisas sobre sistemas de 

logística e metodologias de projeto de banco de dados, entretanto, existindo poucas referências 

em aplicações para a área de informações logísticas, que é a lacuna, cujo trabalho procurou 

preencher. O BPMN foi aplicado mapeando inicialmente os papéis dos atores e na sequência o 

fluxo sequencial dos processos. O mapeamento utilizando BPMN não conseguiu descrever os 

fluxos e estados de objetos físicos e necessitou de complemento da notação UML. Foi concluído 

que o padrão BPMN é detentor de uma linguagem de alto nível de domínio, porém insuficiente 

para a modelagem de determinados processos complexos, pois necessita de técnicas 

complementares 

 

Carnaghan (2006) menciona que, de acordo com as normas atuais de auditoria, a importância na 

compreensão das operações da organização, a fim de entender o risco do negócio, é fundamental. 

O autor verificou na literatura que a forma de representação afeta os auditores, assim como os 

contadores na tomada de decisão. A capacidade dos auditores analisarem os modelos de 

processos de negócio seria um fator importante, para melhoria de seus pareceres, mas pouco 

considerada, que tornou-se o objetivo da pesquisa: verificar a utilidade potencial dos padrões de 

modelagens para as auditorias de avaliação de risco nos processos. O autor verificou um esforço 

na área de modelagem por parte de especialistas e organizações industriais quanto ao 

desenvolvimento de padrões, descrita em uma das seções do artigo pela minuciosa análise dos 

padrões: DFD, System Flowcharts, REA Models, IDEF0/IDEF3, Extended EPC, UML e BPMN. 

Em um quadro comparativo dos conceitos e construções necessárias para a avaliação de riscos 



 40 

 

em processos de negócio o autor verificou que o BPMN, assim como todas as outras notações 

analisadas, não conseguiu descrever todas as construções inerentes ao processo de auditoria como 

determinadas regras e controles contábeis. Existe também um problema de semântica na notação, 

que provoca ambiguidade e dificulta o entendimento pelas diferentes partes interessadas. Como 

conclusão o autor verificou que todas as técnicas envolvidas na pesquisa necessitaram de uma 

notação textual complementar.  

 

Segundo Chinosi (2012), existe uma forte necessidade por uma notação de processos que possa 

ser compreendida por todos os usuários, seja estes especialistas ou não. O autor menciona que é 

possível identificar três tipos diferentes de aplicações para os padrões de modelagem: descrição 

pura, simulação e execução dos processos. O BPMN envolve os três aspectos, mas levando em 

consideração que os usuários possuem necessidades diferentes quanto a modelagem de processos, 

como por exemplo, o estudo das propriedades dos processos ou a mensuração do desempenho 

deste processo. Para o autor, o padrão pode ser usado para todos estes fins, seja em conjunto com 

outros padrões ou apenas em sua forma diagramática. Através da aplicação de questionários, o 

trabalho apresenta estatísticas quanto ao uso da BPMN: 

 

 52% dos usuários que utilizam o padrão com a fim de documentar processos, 37% 

utilizam para fins de execução e os outros 11% para fins de simulação.  

 Em processos em empresas de pequeno porte são usados cerca de 10 elementos da 

notação. Em empresas de maior porte 56% das descrições dos processos utilizam mais de 

25 elementos da notação.  

 20% dos usuários consideram a legibilidade do diagrama um fator de influência na 

simulação e execução dos processos,  

 Quanto ao programa de suporte: 30,28% utilizarão o programa Bizagi e em segundo o 

TBCO BS com 18,09%.  

 

O autor ainda aplicou, com sucesso, o BPMN em um local denominado European Commission's 

Joint Research Centre, mediante uma forma simplificada com apenas cinco símbolos e para a 

descrição de processos, utilizou inicialmente papel e caneta para posterior delineamento no 

programa de suporte TBCO BS.   
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O trabalho de Lerner et al (2010) aborda a modelagem das exceções no fluxo dos processos de 

negócios. O autor faz uma descrição a respeito dos processos e de todos os elementos inerentes a 

estes, como fluxo de dados, tarefas, atribuição de tarefas, parâmetros de entrega e atores que 

devem cumprir determinadas tarefas. Os processos são realizados pelos usuários e podem ser 

acompanhados através da execução destes modelos em softwares, que normalmente são 

realizadas em cima do caminho correto do fluxo, que segundo o autor é normalmente 

denominado “caminho feliz”. Entretanto, após modelada esta situação o modelador do processo 

deverá pensar nas situações em que o podem ocorrer erros no processo. Foram aplicados os 

padrões BPMN, UML e Little-JIL para modelar as exceções. Foram avaliadas as exceções por 

meio de intenção, aplicabilidade, estrutura, participantes, através do processo de planejamento de 

uma viagem envolvendo seleção de datas, hotel e transporte. Como conclusão verificou-se que 

nenhum padrão se confirmou superior, pois todas as três notações possuem mecanismos básicos 

de tratamento de exceção. Como observação, citou que apesar da popularidade do BPMN e de 

seus modelos aparentemente serem de fácil entendimento, é difícil assegurar, devido à sua 

semântica, que todos os usuários compreenderam igualmente o modelo. 

 

A maioria dos padrões de modelagem, para Fernández et al (2010), baseiam-se em aspectos 

técnicos complexos e consequentemente não são compreendidos por todos os usuários. Este fato 

induz a utilização incorreta destas a modelagem de processos de negócios. O autor compara duas 

das notações mais utilizadas: BPMN e UML. Apresenta vantagens da primeira sobre a segunda, 

pois: 

 

 Fornece uma técnica de modelagem de fluxo mais adequada aos analistas do processo 

de negócio;  

 Contém uma base matemática sólida para as linguagens de execução de processos; 

 Seu diagrama possui maior expressividade; 

 Exige menos experiência e conhecimento para utilização. 

 

Por estas questões o autor seleciona o BPMN. Porém, cita os seguintes entraves da notação:  
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 Uso arbitrário de símbolos do padrão pelos usuários analistas, verificado pelo autor 

através da análise de uma grande quantidade de diagramas. Provavelmente ligado a 

programas de treinamento inadequado;  

 Ferramentas de modelagem não suportam toda a simbologia BPMN, o que inviabiliza 

a diagramação ou a torna ineficiente o trabalho do analista;  

 Simbologia complexa.  

 

É proposto no artigo um padrão mais, denominado SBPMN, simples criado a partir de estudos 

estatísticos realizados tendo como base outros trabalhos. O objetivo do trabalho é comparar este 

com o padrão BPMN. O SBPMN é uma alteração é uma simplificação deste por meio da 

substituição e eliminação de ícones. Na seção 5 da pesquisa o autor questiona se o padrão 

SBPMN é melhor para o usuário, através de um teste de usabilidade dos ícones e a interação do 

usuário com um computador em um programa que suportava ambas as notações. Foram 

classificados 75 usuários em 4 níveis de conhecimento gradativos, isto é, desde usuários com 

nenhum conhecimento a respeito de notações até os usuários especialistas na prática da criação 

de modelos de processos de negócio. O resultado é que todos os usuários se comportaram melhor 

utilizando SBPMN. Concluiu-se que esta notação é mais ágil, fácil, intuitiva e com melhores 

informações semânticas que a BPMN.  

 

Ottenssoser et al (2012) preocupou-se com a compreensibilidade e eficiência dos modelos de 

processos em demonstrar a intenção de seus criadores, já que na engenharia de software as 

decisões iniciais são baseadas, em maioria, em modelos gráficos. Uma questão fundamental neste 

contexto é qual a notação mais adequada para capturar os processos de negócio: textual ou 

gráfica? Como resposta realizou um estudo em um ambiente universitário por meio da 

comparação entre uma notação textual e o padrão BPMN. Foi elaborada uma pesquisa, a fim de 

analisar tais notações por meio do estudo de teorias cognitivas que geralmente apresentaram os 

modelos diagramáticos como mais eficientes, entretanto verificou-se também que a modelagem 

gráfica destaca alguns tipos de informação e obscurece outros. Logo, estas seriam eficientes em 

determinados aspectos. Outro ponto de influência, em ambas as notações, são as características 

pessoais que são um forte fator de influência, pois a preferência por textos ou imagens 

influenciam o processo de cognição. Os autores aplicaram notações textuais e gráficas em um 
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grupo heterogêneos de estudantes universitários da Austrália, Alemanha e Holanda. Como 

conclusão, foi verificada a necessidade de treinamento para que o BPMN possa ser melhor 

compreendido e se torne eficiente e eficaz na comunicação. Também verificou-se ser um erro 

supor que as habilidades para ler modelos BPMN sejam adquiridas naturalmente. Contudo, não 

foi verificado um desempenho superior, mas que a utilização em conjunto de notação textual e 

gráfica possuem graus de compreensibilidade maiores do que quando utilizadas de forma 

independente.   

 

Recker (2010) destaca a importância da especificação gráfica dos negócios para a comunicação, 

redesenho do processo, ampliação e disseminação do conhecimento no âmbito da organização 

tornando seus colaboradores mais cientes de sua contribuição. Menciona, entretanto, que que a 

modelagem consome uma quantidade considerável de recursos e tempo no âmbito da gestão por 

processos. Aponta as inúmeras notações criadas para servir a gestão de processos e em especial o 

BPMN, pois nenhum outro padrão teve uma aceitação tão rápida num curto período de tempo e 

que isto torna relevante sua pesquisa. O objetivo foi verificar suas fraquezas e como ele está 

sendo aplicado. Foram realizadas uma série de entrevistas para identificar como tais deficiências 

afetam as partes envolvidas do BPMN e como eles estão lidando com tais deficiências. As 

entrevistas foram baseadas em seis organizações australianas e foram entrevistados 19 usuários, 

que possuíam níveis diferentes de conhecimento quanto ao padrão. Em uma outra análise, e no 

interesse de verificar o fator implantação, foram coletados 120 modelos em várias organizações, 

fornecedores e consultores dos mais diversos pontos do globo e analisados os símbolos aplicados. 

Como resultados da pesquisa:  

 

 Mesmo em grandes corporações as equipes dedicadas a BPMN são pequenas. 

 70% dos entrevistados aprenderam BPMN através de autodidatismo.  

 A experiência dos entrevistados, quanto a experiência em utilização, variou de 15 dias a 5 

anos.  

 As aplicações identificadas: documentação, redesenho, melhoria contínua, gestão de 

conhecimento, desenvolvimento de software, gerenciamento de workflow e simulação de 

processos.  

 Quanto as ferramentas que suportam o padrão, a maioria absoluta respondeu Microsoft 
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Visio, mas foram citados também: SparxSystems, Telelogic, Intalio, IDS Cheer e 

CaseWise.  

 

Quanto as fraquezas foram identificadas pelo autor:  

 

 Ineficiência em apoiar a articulação de regras de negócios, pois os usuários 

complementavam com tabelas de planilha eletrônica, textos, e etc. 

 Problemas relacionados a decomposição do processo em termos de hierarquia. 

 Papel ambíguo fornecido pelos papéis das raias e piscinas que são elementos da 

notação. Os usuários verificados atribuíram pelo menos dois significados diferentes 

para o mesmo elemento: papéis, áreas de negócio, unidades organizacionais externas e 

internas. Este problema implica em erros de interpretação. 

 Dos cerca de 50 elementos da simbologia apenas um pequeno núcleo é utilizado com 

maior frequência: seta de fluxo, tarefa, evento final, evento inicial, piscina. Foi 

verificado que os símbolos menos utilizados são de propriedade de modelos mais 

avançados. 

 Outro ponto são os diferentes eventos presentes na simbologia através da pesquisa foi 

identificada que é pouco útil esta variedade e que na verdade os usuários ficam 

confusos, logo a comunicação é afetada. 

 

Tendo em vista as fraquezas verificadas do padrão, foram sugeridos estudos com o objetivo de 

encontrar soluções que possam absorver tais fraquezas ou que visem a implementar novos 

aspectos para aprimoramento.  

 

Moreno (2012) elaborou um artigo que tem como contexto a Biblioteca Nacional da Austrália, e 

em especial os processos relacionados ao empréstimo entre as bibliotecas e o e-commerce 

praticado pelas mesmas quanto a downloads e cópias realizadas dos documentos. Foram 

estudados minuciosamente os processos entre as bibliotecas utilizando o BPMN, com a intenção 

de identificar as áreas para melhoria, inclusive das automações que foram disponibilizadas aos 

usuários antes da modelagem. Quanto ao processo de automação, foi descrito da seguinte forma: 

os documentos desejados nos mais diversos formatos são verificados pelos usuários através de 
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um serviço baseado em uma plataforma Web. Pesquisa-se em um catálogo, solicita-se uma cópia 

do documento que é recebido para despachos destes na unidade apropriada. Este sistema de 

gestão, denominado Relais ILL, em 2005, agilizou os fluxos de trabalhos internos, entretanto, um 

gargalo no processo foi identificado: estes usuários não poderiam efetuar pedido de vários itens, 

pois o excedente deveria ser realizado através de um formulário de papel, fato que tornava o 

processo mais complexo. Até 2009, 90% dos procedimentos foram gerenciados desta forma. O 

principal objetivo para alcançar melhores práticas e para agilizar o processo dentro da própria 

biblioteca foi definir o nível de indicadores para o bom desempenho e acompanhá-los para que 

ocorresse uma avaliação das rotinas, a fim de alterá-las, e consequentemente reduzir o número de 

intermediários no processo. Para isto foi utilizada o BPMN. Foram entrevistados os usuários e 

documentados os processos por meio de diagrama. Estes foram analisados e revisados para 

melhorar sua precisão. Foram diagramados 11 processos diferentes. A primeira fase do projeto 

incluiu cinco tópicos: validação de cartão de crédito e adição de carrinho de compras para seleção 

de diversos itens; melhoria no sistema de gerenciamento citado para incluir as mudanças do 

tópico anterior; mudanças, no fluxo de sistema para agilizar o encaminhamento dos pedidos; 

revisão das políticas de apoio ao novo workflow e assegurar a coerência entre as diversas 

unidades de trabalho. Como um dos resultados após aplicação o número de cópias diretas 

aumentou de 2000 em 2012 para 17.000 em 2010. Segundo a autora um fator fundamental foi a 

cooperação que ocorreu entre todos os envolvidos no projeto de melhoria da biblioteca e 

utilizando o diagrama, com o padrão BPMN, foi fácil para que todos verificassem onde havia 

retrabalho e excesso de aplicação de mão-de-obra, isto é, identificar os gargalos e as 

oportunidades de melhoria.   

 

Já a pesquisa de Boritiz at al (2011) teve como cenário uma universidade americana no curso de 

sistema de informações contábeis. Conforme mencionado pelo autor, os processos de negócio são 

componentes importantes da avaliação de gerentes e auditores contábeis e embora não exista 

provas convincentes da melhor abordagem para a documentação dos processos de negócios, na 

literatura é apresentada a abordagem diagramática como sendo superior a abordagem textual. A 

escolha que parece emanar, segundo o autor, de frases como “uma imagem vale mais que mil 

palavras”. O tipo de abordagem é motivo de preocupação para a engenharia de software, e-

commerce e estratégia organizacional, já que a tarefa de documentar processos é dispendiosa e 
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possui profundo impacto sobre o desempenho dos profissionais que precisam da documentação 

para análises futuras. O estudo comparou o BPMN e narrativas textuais em uma entrevista, cuja 

amostra foi composta de 144 estudantes dividido em 4 grupos, e verificou-se que a dificuldade da 

avaliação do risco nos processos foi resultado de sua documentação. Em primeiro lugar foi 

considerado o nível de desempenho de precisão na identificação e avaliação dos riscos. A 

precisão é definida como a comparação entre decisões de indivíduos e um padrão correto. Em 

segundo lugar, o critério foi o nível de eficiência na identificação e avaliação dos riscos. A 

eficiência é definida como o tempo que demora a completar uma tarefa ou tempo que leva para 

chegar a uma resposta satisfatória. O desempenho foi considerado como uma média ponderada 

entre precisão e eficiência. Como conclusão: a descrição textual tem desempenho equivalente ou 

até superior ao padrão BPMN. 

 

A pesquisa de Keramatti et al (2011) foi realizada em uma das maiores empresas de distribuição 

do Irã. Os autores informam a importância das empresas compreenderem bem seus processos, 

para sobrevivência e adaptação rápida, como resposta as mudanças atual mercado globalizado. 

Pelo fator citado as demandas pela modelagem de processos de negócio, conforme o autor, 

aumentou nos últimos anos. O objetivo do trabalho é oferecer suporte para a modelagem de 

processos através da aplicação do BPMN e da Business Process Execution Language (BPEL), 

que é uma linguagem utilizada em web services. O primeiro passo foi identificar os processos na 

empresa e decidir quais seriam escolhidos para aprimoramento. Após o aprimoramento eles 

foram simulados e então aplicados em um dos setores da empresa. Um dos pontos cruciais, 

anterior as etapas, para os autores, foi um curso de formação de BPMN oferecido aos analistas de 

negócios e profissionais de TI objetivando desenvolver uma melhor percepção a respeito da 

BPMN e assim melhorar a comunicação entre os envolvidos e outro objetivo foi transformar, 

com eficácia, o modelo diagramático em um modelo de execução BPEL que é crucial para um 

nível mínimo de compreensão destes dois padrões. Na pesquisa foram simulados os processos 

atuais da empresa e os modificados e verificados o desempenho de ambos através de índices, 

como, por exemplo, tempo utilizado na tarefa entre os outros recursos. O autor exemplifica como 

um processo de vendas e de distribuição, que teve sua situação atual mapeada utilizando BPMN, 

que segundo os pesquisadores é de fácil compreensão e mais adequado a modelagem de 

processos de negócio. Após o mapeamento o processo modelado foi corrigido e confirmado. Os 
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resultados quantitativos frutos da simulação dos modelos, foram apresentados aos gestores que 

motivados tomaram decisões quanto a mudança no processo e seus custos inerentes. Concluiu-se 

que o BPMN tornou fácil a comunicação entre os usuários envolvidos sejam os analistas de 

processos de negócio, especialistas em TI, assim como os gestores responsáveis em seu processo 

decisório.  

 

A pesquisa de Stajniak e Guszczak (2011) teve como ponto um processo de transporte, logística e 

na busca de ferramentas eficientes para a modelagem de processos, análise e otimização. Os 

autores escolheram o padrão BPMN e citaram suas vantagens: 

 Um padrão feito especialmente para a modelagem de processos de negócio; 

 Possui uma base matemática confiável. Portanto, fornecendo uma transformação direta 

para as linguagens utilizadas na de execução de processos de negócios;  

 Pode ser usada tanto em mapeamento de processos nas áreas de transportes, 

abastecimento, produção e todas as outras informações e processos relativos a fluxos 

físicos de uma empresa e entre empresas; 

 A notação fornece uma semântica de fácil entendimento aos usuários;  

 Preenche a lacuna entre o processo de modelagem de análise de negócios e a 

implementação de técnicas para execução e simulação.  

 

O objetivo foi implantar a metodologia BPM para verificar, através do mapeamento da situação 

atual dos processos, os erros e assim evitá-los em uma etapa posterior. Logo evitando custos, o 

que é bem mais eficiente. Através da metodologia citada e por meio da diagramação dos 

processos utilizando o BPMN foram realizadas simulações dos processos, o que melhorou a 

análise dos custos e do tempo. Os autores concluíram que as empresas que gerenciam seus 

processos e principalmente os disponibilizam em diagramas, viabilizam através do conhecimento 

obtido a melhoria contínua dos seus processos.  

 

No artigo de Khalifa et al (2011) a modelagem de processos é apresentada como um fator que 

auxilia a controlar e supervisionar o desempenho da empresa, isto é, no processo decisório, pois 

através do mapeamento do processo em seu estado atual é possível verificar anomalias. O 
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contexto do artigo é o transporte de containers na cidade francesa de Dourgers. O objetivo é 

otimizar o transporte rodoviário local que ocorre após a descarga no porto e integrar melhor o 

transporte multimodal. Para isto ocorreu a modelagem deste processo, através da técnica BPMN, 

apesar do autor ter apresentado as técnicas GRAI-GIM, UML e ACTIF. O padrão foi escolhido, 

pois os autores identificaram nesta a produção de diagramas com alto grau de compreensão, que 

assegura a sincronização das tarefas e cujo modelo pode ser transformado em uma linguagem 

executável. Em uma das seções foi descrita com detalhes a modelagem do processo mencionado. 

Após modelado ele foi traduzido para o padrão ACTIF, que é um modelo de comum utilização na 

área de transportes da França. Como conclusão o autor verificou que a modelagem utilizando 

BPMN permite a empresa compreender melhor a situação atual antes de tomar qualquer decisão, 

logo aprimorando o processo decisório. 

 

Acuña et al (2011) cita que as universidades atualmente, além do papel de gerar e transmitir 

conhecimento, comercializam os resultados de investigação científica e do desenvolvimento de 

tecnologias realizadas em seu âmbito. Entretanto, verificou-se na pesquisa que a maioria das 

universidades não possui políticas formais de proteção aos seus direitos intelectuais. A gestão dos 

direitos de propriedade intelectual é fomentada por organizações nacionais no sentido de 

incentivar a criação de patentes, assim como conscientizar os atores de que a propriedade 

intelectual deve ser respeitada. As universidades possuem, então, a possibilidade de gerar 

unidades que facilitem a gestão da propriedade intelectual. O autor estuda então o caso da 

Universidade de Talca, que foi criado um estatuto de forma a normatizar criação, licença, 

transferência, exploração comercial de sua propriedade intelectual e também uma plataforma web 

que recebia as notificações e registros de invenções acadêmicas e ordens administrativas da 

universidade, gestão da propriedade intelectual e mecanismos para transferência deste 

conhecimento aos setores sociais e produtivos. Foi utilizado o BPMN para modelar o processo 

que ocorre via web e através deste foram identificadas oportunidades de melhorias. O modelo foi 

criado e representado um processo macro para gerir o processo de patente beneficiando 

universidade.  

 

Ruiz et al (2012) relata a importância e o papel dos processos de negócios para as organizações 

na área da saúde e descreve algumas experiências acerca da aplicação utilizando o BPMN, e 
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verifica poucas experiências da utilização deste padrão na área da saúde. A razão desta escassez 

de trabalhos é relacionada, segundo o autor, a complexidade dos processos e as características 

especiais destes na área da saúde, que possui com forte multidisciplinaridade. Na pesquisa são 

apontas algumas características da notação e dentre elas é o fato de não suportar modelagem de 

atividades compartilhadas e simultâneas, o que exige que tais atividades sejam mapeadas em 

locais distintos, que são um dos elementos básicos do padrão denominados raias. Este ponto 

negativo, entretanto, é compensado pelo fácil entendimento dos diagramas BPMN, pois seus 

elementos são compreendidos facilmente pelos usuários e softwares de apoio. Outras 

propriedades positivas delineadas no artigo são: o BPMN em conjunto com o padrão BPEL 

permite resolver problemas de execução de modelos em um nível alto de abstração e facilitam a 

execução dos modelos, assim como facilita a comunicação entre especialistas das mais diversas 

áreas e especialistas em computação. 

 

A pesquisa de Scheuerlein et al (2012) abordar uma aplicação do BPMN na área médica e em 

específico nos denominados percursos clínicos, que são planos de ações pré-elaborados por uma 

equipe multidisciplinar para a intervenção quanto a um determinado grupo de doentes e que 

inclui os resultados a serem alcançados diariamente com o internamento destes. O objetivo do 

autor é verificar se a aplicação do BPMN nos percursos é eficiente e intuitiva para o 

desenvolvimento destes e também como meio de comunicação aos usuários. Para familiarizar os 

usuários no uso da notação BPMN, foi ministrado um curso teórico com duração de um dia e, por 

três dias, de um curso com a ferramenta de aprendizado t-BPMN, que trata da aplicação do 

BPMN por meio de elementos físicos confeccionados como peças de plástico ou acrílico e mesas 

servindo como plano de fundo similar a um diagrama, para facilitar o aprendizado. Esta fase foi 

considerada um sucesso pelo autor, que constatou que o aprendizado da BPMN foi rápido e 

intuitivo. Após esta fase inicial foi escolhido como doença para o percurso o câncer de colón e de 

reto. O desenvolvimento da aplicação foi alcançado através de 5 pessoas trabalhando durante 

cerca de 15 dias. Foram realizadas entrevistas com duração de cerca de 30 a 60 minutos que 

envolviam perguntas para capturar detalhes do processo e que foi alvo de contínuos comentários 

para aprimoramento do modelo. Foram entrevistados médicos, enfermeiras e o pessoal da área 

administrativa. Como conclusão, foi apurado que o BPMN é uma ferramenta adequada para a 

modelagem do percurso clínico, mas que devido a carências técnicas não foi implementado em 
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um sistema computadorizado. Sua aplicação facilitou o entendimento entre os usuários e 

inclusive dos pacientes, com uma imagem gráfica com estruturas claras e atraentes. Também foi 

constatado que, para uma aplicação de BPMN em um percurso clínico de complexidade média, 

os custos inerentes do desenvolvimento são altos, mesmo levando em consideração a curva de 

aprendizado e a sinergia envolvidos em contínuas aplicações.  

 

Mediante as análises foi possível extrair as seguintes vantagens, conforme o Quadro 9: variedade 

de aplicações, diagrama de fácil entendimento, padrão ideal para processos de negócio, base 

matemática confiável, exige pouca experiência para a utilização, facilita a identificação de 

gargalos e anomalias dos processos, facilita a comunicação entre os usuários e variedade de 

ferramentas de suporte. 

 

 

Vantagens Identificadas Artigo(s)  

Variedade de aplicações  Chinosi (2010); Recker (2010); Stajniak e 

Guszczak (2011) 

Diagrama de fácil entendimento Chinosi (2010); Fernández at al (2010); Moreno 

(2012); Keramatti et al (2011); Stajniak e 

Guszczak (2011); Khalifa et al (2011); Ruiz et al 

(2012); Scheuerlein et al(2012); Recker (2010) 

Padrão ideal para processos de negócio Fernández at al (2010); Keramatti et al (2011); 

Stajniak e Guszczak (2011) 

Base matemática confiável Fernández at al (2010); Stajniak e Guszczak 

(2011) 

Exigência de pouco experiência para 

utilização 

Fernández at al (2010); Recker (2010);  

Facilita a identificação de gargalos e 

anomalias no processo 

Moreno (2012); Stajniak e Guszczak (2011); 

Acuña et al (2011) 

Facilita a comunicação entre os usuários  Keramatti et al (2011); Ruiz et al (2012); 

Scheuerlein et al (2012) 

Variedade de ferramentas de suporte Recker (2010) 

Quadro 9: Vantagens do BPMN Identificadas nos Artigos Selecionados 

Fonte: Elaboração própria 
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Também foi possível apurar características consideradas negativas, conforme o Quadro 10, são 

elas: ambiguidade dos elementos do diagrama, fraco suporte para a modelagem detalhada da 

estrutura dos processos, não modela processos simultâneos satisfatoriamente, subutilização dos 

elementos disponíveis, complexidade dos elementos, dificuldade para modelar processos 

complexos utilizando o padrão, falta de suporte aos softwares de modelagem para toda a 

simbologia BPMN, falta de padronização para a utilização dos símbolos BPMN e necessidade de 

treinamento para utilização do padrão.  

 

 

Desvantagens Identificadas Artigo(s) 

Ambiguidade dos elementos do diagrama Börger et al (2011); Carnaghan (2005); Lerner et al 

(2010); Recker (2010);   

Fraco suporte para a modelagem 

detalhada da estrutura dos processos  

Bock et al (2011); Börger et al (2011); Recker 

(2010); 

Não modela processos simultâneos 

satisfatoriamente  

Börger et al (2011); Ruiz et al (2012) 

Subutilização de elementos disponíveis  Börger et al (2011); Solíz-Martínez et al (2014); 

Recker (2010); 

Necessidade de técnicas complementares 

para modelagem 

Solíz-Martínez et al (2014); Kabbazzi et al (2013); 

Carnaghan (2005); Recker (2010); Boritiz (2011) 

Complexidade dos elementos Solíz-Martínez et al (2014); Fernández et al (2010) 

Dificuldade para modelar processos 

complexos utilizando o padrão 

Kabbazzi et al (2013); Carnaghan (2005) 

Falta de suporte dos softwares de 

modelagem para toda simbologia BPMN 

Fernández et al (2010) 

Falta de padronização para a utilização 

dos símbolos BPMN 

Fernández et al (2010) 

Necessidade de treinamento para 

utilização do padrão. 

Fernández et al (2010); Ottenssoser et al (2012); 

Keramatti et al (2011); Scheuerlein et al (2012) 

Quadro 10: Desvantagens do BPMN Identificadas nos Artigos Selecionados 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

É possível observar, mediante os Quadros 9 e 10, que a vantagem mais citada por artigo é a 

“diagrama de fácil entendimento”, com 8 artigos explicitando-a. Quanto às desvantagens é 
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possível averiguar que a necessidade de técnicas complementares é a mais citada, com 5 artigos, 

seguido de por “necessidade de treinamento” e “ambiguidade dos elementos do diagrama”, 

ambas mencionadas por 4 trabalhos. Quantas as outras vantagens ou desvantagens nenhuma 

obteve tanta ênfase, nos trabalhos desta revisão, quanto aquelas citadas acima. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados relacionados ao levantamento dos dados, diagramação do processo “Entrada de 

nota fiscal no sistema” localizado no departamento financeiro da Empresa X e questionários 

aplicados mencionados no capítulo 4 desta pesquisa são apresentados neste capítulo.  

 

O primeiro resultado obtido foi o diagrama do processo “Entrada de nota fiscal no sistema”. Para 

obtenção do diagrama foram entrevistados o gestor e demais colaboradores do setor Contas a 

Pagar. As entrevistas foram abertas e tiveram como objetivo capturar todas as informações 

relacionadas à entrada do processo. Foram realizadas perguntas que identificaram as entradas do 

processo, quem são os responsáveis por esta entrada, como estas entradas são processadas e os 

responsáveis por este processamento e como são as saídas deste processo e quem são os 

receptores destas saídas.  

 

Mediante as informações obtidas nas entrevistas executou-se a diagramação do processo. Para 

esta tarefa foi utilizado o padrão BPMN através do software Bizagi. Conforme Maranhão e Maui 

(2010), este software é uma ferramenta aplicativa do BPMN e de apoio às empresas que desejam 

gerenciar seus processos. Ele é capaz de realizar todo o ciclo de modelagem de processo, 

incluindo sua automatização, sendo que nesta pesquisa foi utilizado o aplicativo modelador livre 

para aqueles que desejam mapear e modelar seus processos. A ferramenta ainda permite a 

exportação das informações para diferentes aplicativos, além de contar com versões em diferentes 

idiomas. Segue a Figura 4 com em que é apresentada o aspecto visual do programa.  
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Figura 4: Aspecto visual do software Bizagi 

Fonte: <http://help.bizagi.com/processmodeler/en/hmfile_hash_7e182253.png>. Acesso em abril 

2015. 

 

Após o mapeamento do processo foi realizada a validação com os entrevistados. Esta etapa 

permite verificar se o processo mapeado realmente condiz com o informado. O diagrama deste 

processo está localizado no Apêndice A desta pesquisa. 

 

O segundo e mais importante resultado desta pesquisa foi obtido mediante questionário fechado 

aplicado aos funcionários da empresa X, localizado no escritório central. Os questionários foram 

entregues e explicados pessoalmente aos 42 colaboradores do setor financeiro da empresa e foi 

efetivado durante o mês de abril e maio do ano de 2015. Foram respondidos 34 questionários, o 

que representa um percentual de 80,95% de retorno. Dentro desta amostra, 6 usuários ocupam 

http://help.bizagi.com/processmodeler/en/hmfile_hash_7e182253.png
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cargos de chefia (17,65%) o que significa que dentro dos seus respectivos departamentos 

localizados dentro do setor financeiro da empresa X possuem maior responsabilidade e poder de 

decisão. Um importante detalhe é que o questionário é dividido em duas partes. A primeira busca 

respostas quanto à influência do BPMN e a segunda busca respostas quanto à importância do 

padrão deste nos critérios: “diagrama de fácil entendimento” (C1), “padrão ideal para processos 

de negócio”(C2), “exigência de pouco experiência para utilização” (C3), “facilita a identificação 

de gargalos e anomalias no processo” (C4), “facilita a comunicação entre os usuários” (C5), 

“necessidade de técnicas complementares para modelagem” (C6), “necessidade de treinamento 

para utilização do padrão” (C7) e “gestão de processos” (C8). 

 

5.1 Análises dos dados coletados no questionário 

  

Os questionários foram respondidos e os dados foram tabulados, para que fossem viabilizadas as 

análises das respostas dos usuários. As análises realizadas foram baseadas nas médias e nas 

frequências das respostas relacionadas à importância de cada critério e também da influência do 

BPMN quanto a cada critério e que estão localizadas no anexo B desta pesquisa.  

 

 

5.1.1 Análises das médias da influência do BPMN e da importância dos critérios 

 

As médias das respostas, para cada critério, excluem as respostas dos usuários que não souberam 

opinar. Seguem os Gráficos 1 e 2 com as médias gerais, dos usuários com e sem cargo de chefia. 
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Gráfico 1: Média da importância atribuída aos critérios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

As médias obtidas no Gráfico 1 indicam que os critérios são julgados como importante ou muito 

importante por todos os usuários da empresa estudada. A maior média foi de 3,70, e está 
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relacionada ao critério 7 (C7), que é a gestão de processos. A menor média, que é 2,91, está 

ligada a exigência de pouco experiência para utilização de padrões de modelagem de processo. 

Verificando as médias em especifico dos usuários com cargo de chefia, estas foram maiores em 

todos os critérios, com exceção dos critérios 5 e 7, respectivamente relacionados a facilidade de 

comunicação entre os usuários e necessidade de treinamento para utilização de padrões de 

modelagem de processos. Com relação às maiores médias, pode-se destacar a importância dada 

por estes usuários a gestão de processos (C8) e ao diagrama de fácil entendimento (C1) que 

alcançaram 95,75% do grau máximo da escala que é 4. 
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         Gráfico 2: Média da influência atribuída ao BPMN quanto aos critérios   

         Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Considerando as médias do Gráfico 2, podemos verificar que a influência do BPMN tende a ser 

positiva ou muito positiva quanto a todos os critérios. As médias mais elevadas são aquelas 



 59 

 

atribuídas aos critérios 5 e 1 que são a influência do padrão quanto a facilitação de comunicação 

entre os usuários e diagrama de fácil entendimento. A menor média de influência são aquelas 

atribuídas aos critérios 3 e 6, respectivamente e relacionados a exigência de pouco experiência 

para utilização e necessidade de técnicas complementares para a modelagem. Comparando 

especificamente todos os usuários com aos usuários com cargo de chefia notamos que estes 

últimos tiveram médias maiores, exceto pelos critérios 6 e 7. Tais critérios são: facilitação de 

comunicação entre os usuários internos e externos e a necessidade de treinamento para utilização 

do padrão. Destaca-se a média 1,83 quanto ao último critério (C8) que é a influência do BPMN 

na gestão dos processos.  

 

5.1.2 Análises das respostas quanto ao grau de importância dos critérios 

 

Os gráficos disponibilizados nesta seção apresentam as frequências obtidas nas respostas quanto 

ao grau de importância dos critérios. 

 

 

                   Gráfico 3: Importância do Critério 1   

                   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Dentro os usuários, conforme o Gráfico 3, 55,88% consideraram o fácil entendimento do 

diagrama (C1) como muito importante e 41,17% consideraram este importante. Analisando 
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cumulativamente: 97,05% dos usuários consideraram este critério como importante ou muito 

importante.  

 

 

                  Gráfico 4: Importância do Critério 2 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O critério “Padrão ideal para processos de negócio”, de acordo com o Gráfico 4, foi julgado pela 

maioria dos usuários pelos usuários como importante ou muito importante por cerca de 79,41% 

dos usuários. Apenas dois usuários não souberam se posicionar quanto a importância do critério, 

enquanto igual número considerou-o pouco importante.  
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                  Gráfico 5: Importância do Critério 3 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Quanto ao critério 3 (C3), conforme o Gráfico 5, apresentou um equilíbrio quanto aos graus 

muito importante, importante, importância média, com respectivamente 29,41%, 29,41% e 

32,35%. Dois usuários não souberam opinar a respeito do critério e apenas um considerou como 

pouco importante. 

 

 

 

                   Gráfico 6: Importância do Critério 4 
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                   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

De acordo com o Gráfico 6, o critério 4 (C4) foi julgado como importante ou muito importante 

por 94,11% dos usuários. Considerando toda a amostra, apenas uma pessoa não soube opinar 

sobre o critério enquanto uma atribuiu importância média. A maioria absoluta dos entrevistados 

considerou o critério “localizar gargalos e anomalias no processo” como sendo muito importante. 

 

 

 

                  Gráfico 7: Importância do Critério 5   

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

Segundo o Gráfico 7, o critério 5 que é a importância da comunicação entre os usuários internos e 

externos foi considerada por 55,88% dos respondentes como um critério muito importante e 

apenas importante por 38,23% dos usuários. Somente um usuário atribuiu importância média ao 

critério. 
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                  Gráfico 8: Importância do Critério 6   

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

O critério 6 foi aquele que possuiu a maioria dos usuários que não souberam emitir opinião. 

Cerca de 32,35% dos usuários não souberam opinar sobre o critério necessidade de técnicas 

complementares para modelagem, conforme o Gráfico 8. Apesar disto, 17 usuários, que 

corresponde a 50% da amostra julgaram o critério como importante ou muito importante. O 

critério denota se o usuário julga aplicar técnicas auxiliares como descrição textuais, dentre 

outras, ao padrão de modelagem de processos.   
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                  Gráfico 9: Importância do Critério 7   

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

A necessidade de utilização de treinamento (critério 7), segundo o gráfico 9, para utilização do 

padrão foi considerada como importante ou muito importante por 88,23% dos usuários, o que 

denota uma preocupação com treinamento pela maioria dos usuários, tendo em vista que apenas 

8,82% julgaram o critério como tendo importância média e 0,03% como pouco importante.  

 

 

                  Gráfico 10: Importância do Critério 8   

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O Gráfico 10, apresenta a gestão de processos (critério 8) como muito importante por 70,58% dos 

usuários. Se somado, a este valor, aqueles que escolheram o critério como importante este valor 

obtém-se 94,11% dos julgamentos. É um resultado bastante expressivo e demonstra que gerir 

processos é crucial, conforme abordado na literatura.  

 

 

5.1.3 Análises das respostas quanto ao grau de influência do BPMN  

 

Os gráficos disponibilizados nesta seção apresentam as frequências obtidas nas respostas quanto 

ao grau de influência do BPMN nos critérios. 

 

 

                  Gráfico 11: Influência do BPMN no Critério 1 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

A frequência das respostas quanto ao critério “diagrama de fácil entendimento” ficaram 

distribuídas em positiva (52,95%) e muito positiva (47,05%), conforme o Gráfico 11. O que 

indica que os usuários conseguiram, sem grande esforço, compreender sem explicações previa o 

diagrama do processo. Ser uma notação intuitiva é um dos propósitos do BPMN, conforme a 

OMG (2006). Além deste resultado estar de acordo com os resultados das pesquisas de Chinosi 
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(2010); Fernández at al (2010); Moreno (2012); Keramatti et al (2011); Stajniak e Guszczak 

(2011); Khalifa et al (2011); Ruiz et al (2012); Scheuerlein et al(2012); Recker (2010). 

 

 

 

                  Gráfico 12: Influência do BPMN no Critério 2 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Observando o Gráfico 12, podemos perceber que a influência do BPMN no critério 2 (C2), é 

considerada positiva por 50% dos usuários e muito positiva por 26,47% deste o que totaliza cerca 

de 76,47% das respostas. O resultado evidencia uma adequação do padrão para a representação 

dos processos de negócio entre a amostra. Na literatura, quanto ao padrão, é possível verificar 

que Fernández at al (2010) e Keramatti et al (2011); Stajniak e Guszczak (2011) mencionam tal 

característica como uma vantagem do padrão.  
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                  Gráfico 13: Influência do BPMN no Critério 3 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Gráfico 13 apresenta o BPMN tem desempenho positivo ou muito positivo no critério 3 para a 

maioria absoluta dos usuários, entretanto 17,64% consideraram inexistir influência do padrão e 

20,59% consideraram a influência negativa, o maior resultado neste grau entre os critérios. Tal 

resultado esta de acordo com a literatura da área, pois parte da literatura julga o padrão de fácil 

utilização, conforme Fernández et al (2010) e Recker (2010) e também a necessidade de 

treinamento para sua utilização é verificada nas pesquisas de Fernández et al (2010), Ottenssoser et al 

(2012),  Keramatti et al (2011) e Scheuerlein et al (2012). 
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                  Gráfico 14: Influência do BPMN no Critério 4 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

O BPMN, consoante o Gráfico 14, influi positivamente para 85,3% dos usuários no critério 4 

(C4) relacionado a identificação de gargalos e anomalias no processo. Tal característica e 

resultado foi corroborado pelos trabalhos de Moreno (2012), Stajniak e Guszczak (2011) e Acuña 

et al (2011) Perto deste resultado as outras frequências foram pouco significativas. 

 

 

                  Gráfico 15: Influência do BPMN no Critério 5 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 
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No Gráfico 15, a influência na comunicação entre os usuários, que é o critério 5 (C5) foi 

apontada por 50% dos entrevistados como muito positiva e além destes 47,05% apontaram como 

positiva. Este resultado está alinhado com a proposta da OMG (2006), além de ser mencionado 

por autores, tais como: Keramatti et al (2011), Ruiz et al (2012) e Scheuerlein et al (2012).  

 

 

 

                  Gráfico 16: Influência do BPMN no Critério 6 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Gráfico 16 possui como contexto o critério 6 (C6) relacionado a necessidade de técnicas 

complementares para modelagem. Verificamos uma diversificação nas frequências das respostas, 

e um equilíbrio nos resultados muito positivo e não influi, entretanto sobressai a influência 

positiva do padrão com 38,23% das escolhas. Como destaque temos seis usuários que não 

souberam opinar se o padrão necessita de técnicas complementares para modelagem, o que fugiu 

ao padrão das respostas dadas aos demais critérios. Solíz-Martínez et al (2014), Kabbazzi et al 

(2013), Carnaghan (2005), Recker (2010) e Boritiz (2011) mencionam em seus trabalhos esta 

deficiência do padrão o que é um indicador para este maior equilíbrio nas respostas, já que 44,11% das 

respostas não se encontraram dentro dos graus positivou ou muito positivo. 

 



 70 

 

 

                   Gráfico 17: Influência do BPMN no Critério 7 

                   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Apenas um usuário não soube opinar sobre o critério 7, como pode-se verificar no Gráfico 17. O 

padrão influi nos dois maiores níveis da escala de Likert para 79,41% da amostra, apesar disto, 5 

usuários demonstraram-se indiferentes quanto a influência do padrão. O que indica que a falta de 

treinamento para utilização do padrão não seria um obstáculo para sua aplicação. Os trabalhos de 

Chinosi (2010), Fernández at al (2010), Moreno (2012), Keramatti et al (2011), Stajniak e 

Guszczak (2011), Khalifa et al (2011), Ruiz et al (2012), Scheuerlein et al (2012) e Recker (2010) 

mencionam a facilidade de aprendizado da notação sem nenhum contato anterior com o padrão, 

apesar de Fernández et al (2010); Ottenssoser et al (2012); Keramatti et al (2011); Scheuerlein et 

al (2012) mencionarem a necessidade de treinamento para uma melhor aplicação do BPMN na 

gestão dos processos. 
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                  Gráfico 18: Influência do BPMN no Critério 8 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Verifica-se no Gráfico 18, A influência do BPMN na análise gestão de processos foi avaliada 

como positiva ou muito positiva por 30 usuários na amostra o que corresponde a 88,24%, apenas 

dois elementos entre a amostra não souberam opinar sobre a influência do padrão e um opinou 

em “não influiu”. Este resultado está alinhado com a proposta da Object Management Group 

(2014). Segundo esta: o BPMN tem como objetivo ser intuitivo e facilmente compreensível por 

todos os usuários do processo.  

 

 

5.1.4 Análise cruzada das respostas: importância dos critérios x influência do BPMN 

 

Segue análise cruzada entre importância dos critérios e da influência do BPMN nestes a partir do 

Quadro 12. 
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Critério Importância Influência do BPMN 

C1 MI+I=33 IM=1 PI+NI=0 NO=0 MP+P=34 NI=0 N+MN=0 NO=0 

C2 MI+I=27 IM=3 PI+NI=2 NO=2 MP+P=26 NI=4 N+MN=2 NO=2 

C3 MI+I=20 IM=11 PI+NI=1 NO=2 MP+P=20 NI=6 N+MN=7 NO=1 

C4 MI+I=32 IM=1 PI+NI=0 NO=1 MP+P=29 NI=3 N+MN=1 NO=1 

C5 MI+I=22 IM=1 PI+NI=0 NO=1 MP+P=33 NI=0 N+MN=0 NO=1 

C6 MI+I=17 IM=3 PI+NI=3 NO=11 MP+P=19 NI=6 N+MN=3 NO=6 

C7 MI+I=30 IM=3 PI+NI=1 NO=0 MP+P=27 NI=5 N+MN=1 NO=1 

C8 MI+I= 32 IM=1 PI+NI=0 NO=1 MP+P=31 NI=1 N+MN=0 NO=2 

Quadro 11: Análise cruzada da importância e influencia  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Através do Quadro 11, é possível observar, como todos os critérios foram julgados como 

importantes ou muito importantes de forma bastante proeminente, assim como a influência do 

BPMN nestes. Pode-se destacar o critério “exigência de pouco experiência para utilização” (C3) 

com 11 votos de importância média e o critério “necessidade de técnicas complementares para 

modelagem” (C6) com 11 usuários que não souberam opinar. Pode ser observado também que os 

dois critérios menos importantes são aqueles considerados os menos influenciados positivamente 

ou muito positivamente pelo BPMN. Outro destaque é que o critério “diagrama de fácil 

entendimento” (C1) foi o mais importante e o mais influenciado pelo BPMN e além da alta 

frequência quanto a importância da gestão de processos (C8) para os funcionários da empresa X e 

da influência do padrão pesquisado nesta. A baixa frequência de escolhas negativas também pode 

ser verificada em todos os critérios. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Através da revisão bibliográfica realizada, esta pesquisa identificou as principais vantagens e 

desvantagens do padrão de modelagem de processos de negócio BPMN. Foram identificadas 8 

vantagens e 10 desvantagens o que totalizou 18 características: variedade de aplicações, diagrama 

de fácil entendimento, padrão ideal para processos de negócio, base matemática confiável, exige 

pouca experiência para a utilização, facilita a identificação de gargalos e anomalias dos 

processos, facilita a comunicação entre os usuários e variedade de ferramentas de suporte 

ambiguidade dos elementos do diagrama, fraco suporte para a modelagem detalhada da estrutura 

dos processos, não modela processos simultâneos satisfatoriamente, subutilização dos elementos 

disponíveis, complexidade dos elementos, dificuldade para modelar processos complexos 

utilizando o padrão, falta de suporte aos softwares de modelagem para toda a simbologia BPMN, 

falta de padronização para a utilização dos símbolos BPMN e necessidade de treinamento para 

utilização do padrão. Dentre estas características, 7 foram selecionadas, levando em consideração 

o ambiente organizacional, para que fossem usadas como critério na construção de um 

questionário com uma escala de Likert de 5 pontos para identificar a percepção dos usuários do 

setor financeiro de uma empresa do ramo varejista. Um último critério denominado “gestão de 

processos” foi acrescentado a fim de obter uma abrangência geral da relação do BPMN quanto ao 

BPM.  

 

Mediante a análise do questionário concluiu-se que os usuários julgaram todos os critérios como 

importantes ou muito importantes de forma absoluta, com destaque para os critérios “diagrama de 

fácil entendimento” (C1), “facilita a identificação de gargalos e anomalias do processo” (C4) e 

“gestão de processos” (C8), que concentraram 97,05%, 94,11% e 94,11% das escolhas nestes 

graus. 

 

A influência do padrão foi julgada predominantemente como positiva ou muito positiva por todos 

os usuários, conforme os dados apresentados. A influência do BPMN no critério diagrama de 

fácil entendimento foi julgada por toda a amostra como positiva ou muito positiva. Tal fato está 

coerente com a proposta da OMG quanto ao padrão que facilita a compreensão do processo para 

todas as partes interessadas, que é reforçado pelo desempenho do padrão quanto ao critério 
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“facilita a comunicação entre os usuários” (C5) que obteve 97,05 de escolhas positivas ou muito 

positivas. 

 

Quanto a importância, nenhum critério teve frequências significativas nas faixas pouco 

importante ou nada importante. Fato que, também, foi observado quanto a influência do padrão 

nos critérios. Com algum destaque, 7 usuários atribuíram como pouco positiva a influência no 

critério “exigência de pouca experiência para utilização”(C3). Destaca-se também o critério 6 

(C6) “necessidade de técnicas complementares para modelagem” como aquele teve mais 

preferências “não sei opinar”, sendo 6 escolhas quanto a influência do padrão e 11 quanto a 

importância. 

 

Quanto a média das respostas todas as relacionadas a importância dos critérios estiveram entre 

2,91 e 3,58, logo considerados importantes ou muito importantes levando em consideração todos 

os usuários. Os usuários com cargo de chefia atribuíram médias maiores, sendo que a menor 

importância foi de 3,50 a 3,83, isto é, todos localizados acima de importantes. A influência do 

padrão BPMN, também, obteve boa performance em todos os critérios, mas principalmente 

aqueles relacionados ao “diagrama de fácil entendimento” (C1) e a “gestão de processos” (C8) de 

forma mais ampla. O primeiro com média 1,47 atribuída por todos os usuários e o segundo 1,83 

atribuída pelos detentores de cargo de chefia. A menor média em ambos os grupos foi quanto ao 

critério “necessidade de técnicas complementares para modelagem” (C6). 

 

Levando em consideração os resultados favoráveis a abordagem BPMN, recomenda-se aos 

gestores da empresa X a utilização da modelagem de processos utilizando o padrão. O padrão 

poderia ser introduzido inicialmente através do mapeamento dos processos que ocorrem no 

âmbito da empresa e com forte envolvimento de todos os colaboradores. 

 

Mediante o exposto na análise dos resultados, conclui-se que os usuários não possuíram 

dificuldades na interpretação do diagrama do processo modelado, entretanto, esta pesquisa não 

pretendeu esgotar o assunto, mas servir como ponto de referência para futuros trabalhos. Os 

resultados encontrados validaram os aspectos teóricos reportados na literatura. A principal 

contribuição deste estudo é uma proposta de modelo de questionário, suportado pela literatura 
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especializada, que poderá ser aplicado na avaliação do uso do BPMN. O modelo auxilia no 

processo decisório dos gestores quanto a implantação do padrão na empresa, assim como, pode 

ser utilizado por especialistas do padrão em seu aprimoramento através da avaliação de seu 

resultado em um determinado contexto. Também, através desta pesquisa, reduz-se a escassez de 

trabalhos sistematizados quanto ao uso do BPMN nas empresas.   

  

Sugere-se, para pesquisas futuras, aplicar o modelo proposto e comparar os resultados desta 

pesquisa em empresas de diferentes segmentos, tamanhos e localizações geográficas, a fim de: 

ampliar os resultados quanto à percepção do usuário relacionados ao padrão, aprimorar o modelo 

proposto e contribuir para que os especialistas no padrão possam aperfeiçoar o BPMN. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIOS  

 

Prezado Colega, 

Meu nome é Tiago de Oliveira Ribeiro, sou funcionário na Empresa X e para dar prosseguimento 

ao meu trabalho no Mestrado em Sistema de Gestão da UFF, estou fazendo um estudo cujo tema 

é: “Percepções quanto a influência do BPMN na gestão dos processos de negócio: um estudo de 

caso em uma empresa do setor varejista no Brasil”, com a finalidade de verificar qual é a sua 

percepção quanto a influência do BPMN na gestão do processo. Portanto, peço sua participação 

na coleta de dados, para que possa concluir esta etapa. A sua cooperação é muito importante para 

a pesquisa. 

 

Nome:                                                            Escolaridade: 

Setor:                                                              Função: 

 

Por favor, observe as tabelas abaixo que descrevem os graus de influência e importância 

necessários para responder o questionário. 

 

Grau de Influência  

MP P NI N MN NO 

Muito Positivo Positivo Não influi Negativo Muito Negativo Não sei opinar 

Grau de Importância  

MI I IM PI MI NO 

Muito 

Importante 

Importante Importância 

Média 

Pouco 

Importante 

Nada 

Importante 

Não sei 

opinar 

 

Levando em consideração o diagrama do processo em anexo a este questionário e também as 

escalas acima, por favor, responda aos questionários na página seguinte. 
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Figura 5: Diagrama do processo “entrada de nota fiscal no sistema” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Obrigado por sua colaboração! 
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APÊNDICE B: COMPILAÇÃO DOS DADOS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

USUÁRIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 2 2 1 1 1 0 1 2 

2* 1 -1 -1 1 1 1 1 2 

3 1 2 0 2 1 1 2 1 

4 1 1 0 0 1 1 1 1 

5 1 1 0 0 1 0 0 1 

6 2 2 N 2 2 N 1 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 

8* 2 2 1 2 2 1 1 2 

9 1 1 1 N 2 1 2 2 

10 2 1 1 0 2 -1 1 1 

11 1 1 1 1 1 2 -1 1 

12 2 1 2 1 2 1 2 2 

13 1 1 0 2 2 -1 0 N 

14* 1 1 2 2 2 N 1 2 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 2 1 1 2 2 1 1 2 

17 2 1 2 1 2 1 2 2 

18 2 1 0 1 2 -1 1 1 

19* 2 2 0 2 2 0 0 2 

20 1 1 1 2 1 1 N 1 

21 1 1 -1 1 2 N 1 1 
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22 1 -1 -1 -1 1 2 1 0 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 

25* 2 2 2 2 1 1 2 2 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 1 0 -1 1 1 0 1 N 

28 1 N -1 2 1 0 2 1 

29 1 0 1 2 N 2 1 2 

30 1 1 2 1 2 N 0 1 

31 2 0 -1 1 1 N 1 1 

32* 2 N 2 1 2 0 0 1 

33 2 0 -1 1 1 N 1 1 

34 1 1 -1 1 1 -1 1 1 

MÉDIA 1,47 1,03 0,61 1,27 1,52 0,71 1,06 1,44 

 

   Quadro 12: Dados compilados relacionados a influência do BPMN 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observação: * usuário com cargo de chefia 
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Quadro 13: Tabulação da influência do BPMN por frequência  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tabulação da média da influência atribuída ao BPMN quanto aos critérios   

Classificação Usuário 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

 

C8 

Cargo Chefia 1,67 1,20 1,00 1,67 1,67 0,60 0,83 1,83 

Usuários sem cargo de Chefia 1,43 1,00 0,52 1,19 1,48 0,74 1,11 1,35 

Todos os Usuários 1,47 1,03 0,61 1,27 1,52 0,71 1,06 1,44 

 Quadro 14: Média da influência do BPMN nos critérios 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabulação do grau de influência por frequência    

  

MUITO 

POSITIVO 
POSITIVO NÃO INFLUI NEGATIVO 

MUITO 

NEGATIVO 

NÃO SEI 

OPINAR 

C1 - Diagrama 

de fácil 

entendimento 16 47,1% 8 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

C2 - Padrão 

ideal para 

processos de 

negócio 9 26,5% 17 50,0% 4 11,8% 2 5,9% 0 0,0% 2 5,9% 

C3 - Exigência 

de pouco 

experiência 

para utilização 9 26,5% 11 32,4% 6 17,6% 7 20,6% 0 0,0% 1 2,9% 

C4 - Facilita a 

identificação de 

gargalos e 

anomalias no 

processo 14 41,2% 15 44,1% 3 8,8% 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 

C5 - Facilita a 

comunicação 

entre os 

usuários 17 50,0% 16 47,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

C6 - 

Necessidade de 

técnicas 

complementares 

para 

modelagem 6 17,6% 13 38,2% 6 17,6% 3 8,8% 0 0,0% 6 17,6% 

C7 - 

Necessidade de 

treinamento 

para utilização 

do padrão 9 26,5% 18 52,9% 5 14,7% 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 

C8 - Gestão de 

Processos 
15 44,1% 16 47,1% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 
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GRAU DE IMPORTÂNCIA  

USUÁRIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 3 4 3 3 3 3 3 4 

2* 3 2 4 3 3 2 3 4 

3 3 3 2 3 3 3 4 4 

4 3 2 3 3 3 3 3 2 

5 3 3 2 2 3 1 1 3 

6 4 4 N 4 4 N 2 4 

7 4 3 2 4 4 3 3 3 

8* 4 4 3 3 3 4 3 4 

9 3 3 2 N 4 N 3 4 

10 4 3 2 4 4 4 2 3 

11 3 3 3 3 3 2 3 3 

12 4 3 4 4 4 3 4 4 

13 4 4 2 4 3 2 3 N 

14* 4 4 3 4 4 N 4 4 

15 3 4 3 4 4 4 4 3 

16 4 4 3 3 4 3 3 4 

17 4 4 2 3 4 4 4 4 

18 4 4 2 3 4 N 4 4 

19* 4 4 4 4 4 N 2 4 

20 2 N N 3 3 N 3 3 

21 3 3 1 4 4 N 3 4 
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22 4 3 3 4 4 N 4 4 

23 4 4 4 4 4 3 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 

25* 4 4 4 4 3 4 4 4 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 4 3 2 4 2 N 3 4 

28 3 3 2 4 4 3 4 4 

29 3 2 4 4 3 4 4 4 

30 3 3 2 4 N N 4 4 

31 3 1 3 3 3 1 4 4 

32* 4 N 4 4 4 4 3 3 

33 3 1 3 3 3 1 4 4 

34 4 3 4 4 4 N 3 3 

MÉDIA 3,53 3,22 2,91 3,58 3,55 3,00 3,32 3,70 

 

  Quadro 15: Dados compilados relacionados a importância dos critérios 

  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Observação: * usuário com cargo de chefia 
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Tabulação do grau de influência por frequência    

  

MUITO 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 

POUCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

NÃO SEI 

OPINAR 

C1 - Diagrama 

de fácil 

entendimento 19 55,9% 14 41,2% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

C2 - Padrão 

ideal para 

processos de 

negócio 14 41,2% 13 38,2% 3 8,8% 2 5,9% 0 0,0% 2 5,9% 

C3 - Exigência 

de pouco 

experiência para 

utilização 10 29,4% 10 29,4% 11 32,4% 1 2,9% 0 0,0% 2 5,9% 

C4 - Facilita a 

identificação de 

gargalos e 

anomalias no 

processo 20 58,8% 12 35,3% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

C5 - Facilita a 

comunicação 

entre os 

usuários 19 55,9% 13 38,2% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

C6 - 

Necessidade de 

técnicas 

complementares 

para 

modelagem 9 26,5% 8 23,5% 3 8,8% 3 8,8% 0 0,0% 11 32,4% 

C7 - 

Necessidade de 

treinamento 

para utilização 

do padrão 16 47,1% 14 41,2% 3 8,8% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 

C8 - Gestão de 

Processos 24 70,6% 8 23,5% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Quadro 16: Frequência da importância atribuída aos critérios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabulação da Média da importância atribuída aos critérios 

Classificação Usuário 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

 

C8 

Cargo Chefia 
3,83 3,60 3,67 3,67 3,50 3,50 3,17 3,83 

Usuários sem cargo de Chefia 

3,46 3,15 2,73 3,56 3,56 2,89 3,36 3,67 

Todos os Usuários 
3,53 3,22 2,91 3,58 3,55 3,00 3,32 3,70 

     Quadro 17: Média da importância atribuída aos critérios 

      Fonte: Elaborado pelo Autor 
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ANEXO 1: SIMBOLOGIA BPMN 

Segue neste anexo uma descrição detalhada da simbologia BPMN, baseados no documento 

BPMI/OMG (2006). A simbologia da BPMN permite criar modelos de processos de negócio para 

finalidades de documentação e comunicação através de quatro categorias básicas: objetos de 

fluxo, objetos de conexão, raias e artefatos. 

 

Os objetos de fluxo são três: eventos, atividades e portões. Os eventos são representados por 

círculos e demonstram acontecimentos no curso de um processo e afetam o fluxo de um processo 

e, eventualmente, podem ter uma causa ou impacto. As atividades são representadas por 

retângulos com cantos arredondados e são usados para demonstrar algum tipo de trabalho 

realizado na empresa. Os portões são representados por um losango e são usadas para controlar a 

divergência e a convergência de um fluxo de controle, determinadas decisões tradicionais e 

também caminhos paralelos ou junções de caminhos. Segue a Figura 6 que apresenta 

graficamente os eventos, atividades e portões. 

 

 

Figura 6: Objetos de fluxo 

Fonte: Adaptado de BPMI/OMG (2006) 

 

Objetos de conexão (de fluxo) são conectados ao diagrama para criar o esqueleto estrutural 

básico de um processo de negócio. Existem três tipos básicos de objetos para prover essa função. 

O fluxo de sequência, que é representado por uma sólida e uma seta sólida, usado para 

demonstrar a ordem que as atividades serão executadas em um processo. O fluxo de mensagens é 

representado por uma linha pontilhada, com uma seta aberta na sua extremidade e é usado para 

demonstrar o fluxo de mensagens entre dois participantes de processos separados de forma 
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organizacional, como setores diferentes, unidades de negócio distintas, ou até mesmo em uma 

outra empresa. A associação é representada por uma linha pontilhada com uma seta aberta nas 

extremidades e é usada para associar dados, textos e outros artefatos com objetos de fluxo. Segue 

a Figura 7 contendo os objetos de conexão descritos. 

 

 

Figura 7: Objetos de conexão 

Fonte: Adaptado de BPMI/OMG (2006) 

 

O BPMN utiliza o conceito de raias de natação como um mecanismo para organizar atividades 

em diferentes categorias visuais, de forma a ilustrar diferentes capacidades funcionais ou 

responsabilidades. Essas categorias são suportadas pela BPMN, conforme a Figura 8, através de 

dois tipos de construtos: pools e lanes.  

 

 

Figura 8: Raias 

Fonte: Adaptado de BPMI/OMG (2006) 
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Artefatos são divididos em três tipos básicos segundo a BPMN: objetos de dados, anotações e 

grupos. Os objetos de dados são mecanismos que demonstram como os dados são requeridos ou 

produzidos por atividades. Eles são conectados em atividades através de associações. Os grupos 

são representados por um retângulo pontilhado e podem ser usados com o propósito de destaque, 

documentação ou análise, porém não afetam o fluxo de sequência. As anotações são mecanismos 

que provêm do modelador a capacidade de descrever informações textuais adicionar ao leitor do 

diagrama. Segue a representação nos artefatos na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Artefatos 

Fonte: adaptado de BPMN (2007) 

 

Por fim segue ao final deste anexo a Figura 10, um exemplo de diagrama com a integração da 

simbologia que foi descrita, a fim de exemplificação.  
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Figura 10: Exemplo de diagrama BPMN 

Fonte: Adaptado de BPMI/OMG (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


