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RESUMO 

 

Utilizar uma notação de modelagem que represente o processo de negócio desenvolvido a partir 

do Business Process Management (BPM), que seja facilmente compreendida e usada por todos 

os envolvidos da empresa, é de suma importância. Reconhecendo a necessidade de uma 

organização em ter seus processos mapeados com suas atividades bem definidas a partir do 

BPM, utilizam-se diagramas de processos com notações específicas e, dentre as notações 

existentes, a Event-Driven Process Chain (EPC) e Business Process Modeling Notation 

(BPMN) foram escolhidas para que suas características fossem levantadas através da literatura 

e posteriomente comparadas através da modelagem de um processo real. Assim, o objetivo 

geral deste trabalho consiste em analisar e comparar as duas notações por meio de critérios 

oriundos da literatura a partir de um processo de negócio específico. A metodologia utilizada 

para lograr esse objetivo iniciou-se com o levantamento das principais características, e critérios 

de avaliação para as notações propostas. Posteriormente, foi realizado o mapeamento de um 

processo de negócio ponta a ponta e desenvolvido o instrumento de pesquisa (questionário) 

com base nos critérios e características levantadas, utilizando a escala Likert como meio de 

mensuração da percepção dos colaboradores. Através disso, foi possível captar a percepção dos 

envolvidos no processo quanto as duas notações propostas, podendo assim compará-las e 

apontar dentre as duas qual obteve a melhor percepção para esse processo de negócio 

específico. 

 

Palavras-chaves: Modelagem de processos de negócio, linguagens de modelagem de processos, 

BPMN, Business Process Modeling Notation, EPC, Event-Driven Process Chain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Utilizing a notation that represents the business process developed from the Business Process 

Management (BPM), which is easily comprehensible and usable by everyone inside company, 

is absolutely essential. Recognising the necessity of an organization in mapping the processes 

with its well defined activities from the BPM. Diagrams were used with specific notations. We 

mention the Event-Driven Process Chain (EPC) and the Business Process Modelling Notation 

(BPMN). The intention is to utilize the literature in order to show the characteristics of both 

and then comparing with the modelling of a real process. The objective of this study is analyse 

and compare two notations through literature’s criteria from a specific business. The 

methodology used to achieve this objective started with the gathering of the main characteristics 

and valuation’s criteria for the notations proposed. Later, was done a mapping of a business 

process, point-to-point, and developed the instrument of research (survey) in bases of the 

criteria and characteristics chosen, using the Likert scale as way of measurement of 

collaborator’s perception. After these steps, was possible to achieve a perception of the ones 

evolved on process related to the two proposed notations. This made possible to compare them 

and point which of them had a better perception for this specific business’ process. 

 

Keywords: Business process modelling, languages of processes modelling, BPMN, Business 

Process Modelling notation, EPC, Event-Driven Process Chain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Com os novos paradigmas para a gestão de negócios, fruto da abertura da economia, 

onde existem cada vez mais empresas de abrangência global, necessitou-se substituir o antigo 

modelo de gestão de negócios, baseado na produtividade, por um novo, fundamentado na 

competitividade. Com esse novo ambiente de competição acirrada, empresas necessitam obter 

ganho de produtividade e qualidade a baixos custos, integrando todas as áreas que competem à 

organização.  

Para isso, se fazem necessários métodos que auxiliem a organização do trabalho, 

recursos e uma postura adequada quanto ao modelo de gestão de negócios, desenvolvendo uma 

imagem integrada da organização. A Gestão de Processos de Negócio (BPM), consolida 

metodologias que foram propostas por várias abordagens, como inovação, automação de 

processos de negócios, reengenharia e modelagem. Utilizar uma notação de modelagem que 

represente o processo de negócio desenvolvido a partir do BPM, sendo facilmente 

compreendida e usada por todos os envolvidos da empresa, é de suma importância.  

Atualmente a modelagem de processos está presente nas organizações de forma a 

auxiliar na condução do mapeamento das atividades e na descoberta de oportunidades de 

otimização de recursos ou, ainda no melhor, em seu dimensionamento. Desta forma, a BPM 

fornece uma linguagem utilizada para expressar os processos de negócio dentro de um modelo 

único, geralmente empregada em um diagrama do processo. 

Reconhecendo a necessidade de uma organização em ter seus processos mapeados 

com suas atividades bem definidas a partir do BPM, são utilizados diagramas de processos com 

notações específicas que sejam facilmente usadas e compreendidas por todos os colaboradores 

da empresa. Dentre as notações existentes na literatua, a Event-Driven Process Chain (EPC) e 

Business Process Modeling Notation (BPMN) foram escolhidas para que suas características 

fossem levantadas através da literatura e posteriomente comparadas através da modelagem de 

um processo real. A concepção da notação EPC é prover uma linguagem intuitiva de 

modelagem para o processo de negócio, assim como para a comprovação da especificação 

formal deste processo (DONGEN, AALST & VERBEEK, 2005). Já o BPMN tem como 

principal objetivo permitir que o gerenciamento de processos de negócio seja uma tarefa 
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intuitiva e que possa ser utilizada tanto por usuários técnicos, quanto por usuários de negócios 

(OMG, 2013). 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Segundo Bosch (2015), atualmente, é crescente a complexidade do mundo do BPM 

em seus diferentes aspectos, seja no número de ferramentas disponíveis no mercado, na 

diversidade de aplicações ou nas diversas formas de entender um processo de negócio. A falta 

de estrutura, claridade e formalidade faz com que essa área do conhecimento seja considerada 

imatura perante as outras, fazendo com que as empresas fiquem perdidas nessa gama de 

conhecimento.  

Uma das dúvidas presentes nas empresas que desejam adotar a BPM consiste em qual 

notação de modelagem utilizar, para que assim possa representar o processo de negócio que 

seja facilmente compreendido e usado por todos os envolvidos. Para isso, este trabalho tem 

como objetivo responder à seguinte pergunta: Quais são as principais características e 

percepções de usuários em relação às notações BPMN e EPC em um processo de negócio? 

Com objetivo de responder essa questão, será realizada, em um primeiro momento, 

uma revisão bibliográfica das áreas de estudo que compõem o trabalho: modelagem de 

processos de negócios e linguagem para representação do processo de negócio, levantando as 

principais características e critérios para a avaliação das notações. Posteriormente, em um 

segundo momento, será realizada a aplicação das notações em um processo de negócio real, a 

fim de que seja verificada a forma com que esses critérios se apresentam nesse contexto. 

 

1.3  Objetivo do Estudo 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar e comparar as notações BPMN e EPC, dentro de um estudo de caso, por meio 

de critérios oriundos da literatura a partir de um processo de negócio específico.  

 

 



17 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar em livros e artigos os conceitos básicos de modelagem de processos 

de negócios, realizando uma revisão bibliográfica sobre o assunto; 

 Identificar em livros e artigos o que os autores entendem sobre as notações 

BPMN e EPC; 

 Identificar na literatura selecionada quais são os critérios mais importantes 

propostos para avaliação de cada notação, assim como suas vantagens e desvantagens; 

 Modelar um processo de negócio real com as duas notações propostas, a fim de 

verificar a maneira com que os critérios levantados são refletidos no processo em questão.  

 

1.4 Justificativa do Estudo 

 

O tema em questão foi escolhido por apresentar utilidades práticas, visto que é grande 

a demanda das organizações em ter seus processos de negócio mapeados e bem definidos. 

Através disso, pode-se  haver um controle maior com medidas de desempenho para cada um 

dos processos, além de uma identificação mais clara quanto as estratégias que visam reduzir 

custos e otimizar os esforços e recursos. 

 É de suma importância  que seja definida uma notação que descreva o processo de 

negócio de maneira clara, para que seja bem compreendida por toda corporação e produza bons 

resultados. 

Além da contribuição prática, este trabalho visa apresentar relevância científica. Isso 

porque nota-se uma carência literária acerca do tema, o que dificulta, inclusive, a escolha da 

notação a ser aplicada para representar os processos de negócios de uma organização.  

 

1.5 Delimitação da pesquisa 

 

O presente trabalho se propõe a discutir as notações BPMN e EPC para modelagem de 

processo, não visando a discusão sobre a sua melhoria. Para isso, foi realizada uma vasta revisão 

bibliográfica que possibilitou comparações entre elas. Como forma de aplicação, optou-se por 

realizar um estudo de caso em apenas um macroprocesso de negócio de uma empresa em 

específico, o que não possibilita a generalização dos resultados. Em decorrência disso, não 
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houve tratamento estatístico dos dados levantados no estudo de caso, nem dos constructos 

desenvolvidos para o questionário.  

Ademais, o trabalho apresenta limitações relacionadas ao não conhecimento por parte 

dos colaboradores sobre processos de negócio, além do baixo nível de escolaridade por parte 

deles. Isto dificultou a compreensão, em um primeiro momento, em relação aos modelos 

desenvolvidos com as duas notações, e, em um segundo momento, na aplicação do questionário. 

Devido a isso, a apresentação dos modelos e questionários foram desempenhados de maneira 

individual com cada colaborador, de foma a esclarecer as dúvidas.  

 

1.6  Divisão do Trabalho 

 

O presente trabalho monográfico foi estruturado por cinco capítulos. No primeiro, é 

apresentado um apanhado geral sobre o tema proposto, assim como o problema de pesquisa, os 

objetivos, a justificativa do estudo e a delimitação da pesquisa.  

No segundo capítulo, foram apresentadas as bases teóricas que sustentam o estudo, 

através da revisão bibliográfica sobre processos de negócio, gestão de processos, gestão de 

processos de negócio, modelagem de processos de negócio e as respectivas notações para 

representação de processos de negócio, assim como ferramentas de suporte computacional para 

modelagem.   

O terceiro capítulo é constituído pela descrição da metodologia utilizada para obtenção 

de um adequado embasamento teórico, pela classificação da metodologia adotada, pelo método 

de trabalho e pelo desenvolvimento do instrumento de pesquisa a ser utilizado.  

No quarto capítulo, foi apresentada a empresa onde se aplicou o trabalho, assim como 

o processo que foi mapeado, além da aplicação do método de trabalho definido no capítulo 

anterior. 

No quinto capítulo, foram apresentadas as considerações finais, as limitações da 

pesquisa e as propostas para pesquisas futuras. Por fim, foram apresentadas as referências 

bibliográficas utilizadas para o embasamento teórico deste projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar as bases teóricas que sustentam o estudo, 

fundamentando-o, para sua posterior aplicação. Será realizada uma revisão bibliográfica sobre 

processos de negócio, gestão de processos, gestão de processos de negócios, modelagem de 

processos de negócios, e as respectivas notações para representação do processo de negócio, 

assim como as ferramentas de suporte computacional para modelagem. Ao final, será 

apresentada uma tabela contendo as principais características positivas e negativas de cada 

notação, assim como critérios de avaliação, tornando-se base de comparação para a posterior 

aplicação das notações em um processo de negócio real.  

 

2.1  Processos de Negócio  

 

Com finalidade de gerar resultados específicos para uma determinada área, o processo 

de negócio representa um conjunto estruturado de atividades, empregando passos projetados, 

para que assim possa resultar num produto ou serviço com entradas e saídas que agregam valor 

para os clientes. Dessa forma, as partes de uma organização passam a serem vistas 

integralmente como um todo e não como junção de partes isoladas. 

Devenport, 2000 (apud Paim et al., 2007), tem a ideia de que processo é uma 

organização de atividades através das delimitações do tempo e espaço, com início, fim e um 

conjunto definido de entradas e saídas, que causam uma estrutura para a ação de trabalho.  

Goncalves (2000) define que um processo de negócio tem que ser dinâmico, uma vez 

que apresenta modificações com o tempo. Esse dinamismo é observado no adicionamento e 

adaptação dos componentes à medida que o ambiente muda, a empresa cresce e o conhecimento 

especializado se desenvolve. Para se adequar a essa nova realidade, o funcionamento do 

processo necessita ser adaptado.   

Paim (2007, pg 142) sintetiza o termo processo como sendo: “uma estruturação-

coordenação-disposição lógico-temporal de ações e recursos como o objetivo de gerar um ou 

mais resultados para a organização”. O autor também diz que o processo pode estar em 

diferentes níveis de detalhamento ou abstração, relacionados às atividades gerenciais, 

finalísticas ou de apoio, tendo essas atividades promovendo o funcionamento, gerando produtos 

ou serviços para os clientes e prestando apoio aos demais processos da organização.  
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Além disso, os processos podem possuir um responsável pelo seu desempenho global, 

e responsáveis pelo andamento de suas partes constituintes, tendo eles intrinsecamente 

relacionados aos fluxos de objetos na organização, sejam informações, objetos materiais, 

conhecimento, capital, ideias ou qualquer outro objeto que demande coordenação de seu fluxo. 

Nesse sentido, o autor define processo como objetos de controle e melhoria, além de permitir 

que a organização os utilize como base de registro do aprendizado de como atua, atuou ou 

atuará em seu ambiente ou contexto organizacional. 

 

2.2  Conceito de Gestão de Processos 

 

De acordo com Rummler e Brache (1994) a conceituação da gestão de processos parte 

de um conjunto de técnicas que devem ser utilizadas a fim de garantir que os processos chaves 

sejam monitorados e melhorados continuamente. 

Com objetivo de sintetizar definições, a partir dos enquadramentos conceituais 

realizados, Paim (2007, p. 204) apresenta gestão de processos como: “um conjunto articulado 

de tarefas permanentes para projetar e promover o funcionamento e aprendizado sobre os 

processos”.  A tarefa de projetar processos tem o objetivo de definir para que posteriormente 

possa redefinir como eles devem estar projetados, sendo melhorados e implantados. Para 

garantir uma efetiva implementação e uma correta alocação de recursos para sua execução, é 

importante que os processos sejam geridos no dia a dia, com a realização de mudanças e 

adaptações a curto prazo. Com o objetivo de promover o aprendizado e evolução constante dos 

processos, deve-se registrar o conhecimento adquirido assim como uma base para sustentar a 

sua evolução. 

Quatro macro atividades fundamentais para a solução de Gestão de Processos são 

definidas por Dutra Junior (2007): modelagem, integração, monitoramento e otimização. A 

primeira atividade, de modelagem, consiste na definição dos componentes ativos do processo 

– sub processos, processos paralelos, caminhos, regras de negócio, tratamento de exceções e 

tratamento de erros - para que então possa construí-lo e representá-lo graficamente. No que 

tange a integração do processo, é necessário levar em consideração a conexão entre seus 

componentes na troca de informações para o atendimento do seu objetivo. Suas aplicações ao 

processo, significam a introspecção e interação aos sistemas da empresa. Já para as pessoas, 

representa o cumprimento do seu papel dentro do processo através da interação criada para o 

mesmo. O monitoramento se dá na visualização gráfica dos processos em atividade, nas suas 
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várias instancias, atividades previamente executadas e na forma com que foram executadas, por 

meio de uma interface que permite tal projeção. Por fim, a otimização encarrega-se de analisar 

as interfaces do processo ativos e, assim, ressaltar os seus pontos fracos e oferecer instrumentos 

para sua melhoria e modificação em tempo real. (DUTRA JUNIOR, 2007). 

 

2.3  Gestão de Processos de Negócios 

 

Segundo Benedete (2007, p.13), “a Gestão de Processos de Negócios (BPM) visa 

mapear e melhorar os processos de negócio da empresa, através de uma abordagem baseada em 

um ciclo de vida de modelagem, desenvolvimento, execução, monitoração, análise e otimização 

dos processos de negócio”.  A figura 1 representa o ciclo do BPM abordado pela autora. 

 

 

Figura 1 - Ciclo do BPM 

Fonte: Benedete (2007, p. 13) 

 

A BPM tem como um dos seus principais fundamentos a realização dos objetivos de 

uma organização através da melhoria da gestão e do controle dos seus processos de negócio 

essenciais (JESTON & NELIS, 2006). Desta forma, a definição de BPM, segundo Detoro e 

Mccabec et al., 1997, (apud Contador 2005), consiste em uma estrutura gerencial orientada a 

processos, onde os envolvidos são pensadores e executores ao passo que projetam seu trabalho, 
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inspecionam seus resultados e redesenham seus sistemas de trabalho para atingir melhores 

resultados 

Para Armistead e Machin (1997), BPM está direcionado em como administrar os 

processos de maneira contínua, não sendo somente mudanças radicais associadas à 

reengenharia de processos. Para o autor, vários fatores contribuem para o sucesso do BPM, 

porém outros podem complicar ou impedir sua implementação. Alguns dos fatores críticos de 

sucesso mencionados são: mudança organizacional e cultural, alinhamento da abordagem do 

BPM com as metas e estratégias corporativas, enfoque no cliente e suas exigências, medições 

do processo e melhorias, necessidade de uma abordagem estruturada para o BPM, compromisso 

da alta administração, benchmarking, sistemas de informação dos processos, infraestrutura e 

realinhamento. Os problemas culturais e organizacionais, como: resistência à mudança, o 

desenvolvimento de uma organização orientada a processos, insuficiência de compreensão dos 

princípios do BPM e lacunas de consistência de uma abordagem ampla do BPM podem, 

segundo os autores, complicar ou impedir sua implementação. 

Para Reis (2007), o conceito fundamental do BPM que vem ganhando força no 

mercado é a ideia de gerenciamento da empresa por processos. Essa tendência no mercado é 

vista na capacidade de desenhar e definir os papéis e processos de forma clara, possibilitando 

que o processo seja gerenciado por ferramentas que suportam a gestão por processo, 

principalmente, na utilização de fluxos de informação como modelos de processos da empresa 

em substituição aos processos modelados por sistema. Neste sentido, o fluxo de informação 

possibilitará um caminho entre os departamentos, transferindo responsabilidades entre os 

envolvidos, ao passo que não ficará atrelado a um sistema específico.   

 

2.4  Modelagem de Processo de Negócio  

 

Vernadat, 1996 (apud Paim, 2002), afirma que a modelagem é essencial para que 

ocorra integração e coordenação nas organizações, tendo assim a modelagem empresarial como 

pré-requisito para integração.  

A modelagem de processo de negócio, segundo Sharp e McDermott (2008), é uma 

maneira de organizar o trabalho e os recursos, sejam eles pessoas, equipamentos ou 

informações, no sentido de atingir os objetivos da organização.  

Alguns propósitos da modelagem de processos de negócios, segundo Paim et al. (2002, 

p. 96), são: 
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Representar ou entender como uma organização funciona (ou alguma parte dela); 

Utilizar/explicitar o conhecimento adquirido e a experiência para usos futuros; 

Racionalizar e assegurar o fluxo de informações; Projetar ou reprojetar e especificar 

uma parte da organização (aspecto funcional, comportamental, informacional, 

organizacional ou estrutural); Analisar alguns aspectos da organização (análise 

organizacional, qualitativa e outras); Simular o comportamento de algumas partes da 

organização. 

 

Um modelo de processo de negócio pode revelar anomalias, inconsistências, 

ineficiências e oportunidades para melhoria, além de sua criação poder ser bem instrutiva. Uma 

vez criado, especialmente de maneira informatizada, ele se torna um valioso meio de se 

compartilhar conhecimento através da organização, podendo também ser usado para formular 

e avaliar mudanças dentro dela (KOUBARIAKIS & PLEXOUSAKIS, 2000). 

Mesmo que um processo de negócios possa parecer diferente quando descrito pela 

perspectiva de diferentes atores, a metodologia de modelagem adotada deve apresentar os 

diferentes aspectos do processo, assim como ter um modelo de fácil entendimento por quem o 

estiver visualizando.  

 

2.6 Notação para Representação do Processo de Negócio  

 

White e Miers (2008) definem a notação de modelagem de processos de negócio como 

um conjunto de técnicas e conceitos com o objetivo na criação de um modelo com os processos 

de negócios de uma organização. Esse modelo busca maximizar a eficiência e a efetividade do 

negócio, fazendo o uso da tecnologia como meio para proporcionar agilidade, visibilidade e 

melhoria contínua. 

Das notações existentes para representação de modelos de processo, foram escolhidas 

duas que obtém destaque e representam grande utilização pelo mercado: Event-Driven Process 

Chain – EPC (Cadeia de Processos Dirigida por Evento) e Business Process Modeling Notation 

– BPMN (Notação para Modelagem de Processos de Negócios). As respectivas notações 

estarão melhor descritas nas seções posteriores. 
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2.6.1 EPC – Event-driven Process Chain 

 

O Event-driven Process Chain (EPC) é uma linguagem de modelação de processos 

desenvolvida em 1922 por investigadores da Universidade de Saarland, em parceria com a SAP, 

uma empresa de produção de software integrado de gestão (MILI et al., 2010). 

Segundo Costa (2009), o EPC é empregado por muitas organizações para modelar, 

analisar e redesenhar processos de negócio, sendo constituída por um conjunto de funções e 

eventos conectados por um fluxo de controle. A notação pode ser aplicada através de uma 

ferramenta de suporte computacional chamada Architecture of Integrated Information Systems 

(ARIS), que é considerada bastante ampla por refletir a arquitetura da organização, o que 

possibilita a modelagem integrada de seus diversos aspectos, tais como árvore de objetivos, a 

estrutura organizacional e seus sistemas de informação.  

Segundo Van Wel (2013), o foco principal da notação é permitir aos seus utilizadores 

uma representação gráfica dos processos organizacionais, de forma intuitiva e que seja 

compreendida de maneira rápida e simples por todos os envolvidos no processo de negócio. 

Esta notação é constituída por um leque de elementos básicos e complexos, onde o primeiro 

conjunto é constituído por funções, eventos, conectores lógicos e fluxos de controle, enquanto 

o conjunto de elementos complexos é representado por unidades organizacionais/papéis, 

objetos informacionais e objetos de entrega. A tabela 1 descreve os principais construtores da 

notação EPC. 

 

Tabela 1 - Elementos da notação EPC. 

Elemento Descrição Construtor 

Evento 

Responsáveis por realizar o início 

de um processo, definirem seu 

estado ou terminá-lo, 

representando pré-condições e 

pós-condições de uma função. 

Eles não podem ocorrer de 

maneira sucessiva e só podem 

conter uma conexão de entrada e 

outra de saída. 
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Elemento Descrição Construtor 

Função 

Têm como objetivo representar as 

atividades ou tarefas presentes no 

processo, onde geralmente as 

atividades são executadas por 

pessoas ou sistemas 

computacionais. Ela deve ser 

ativada por um evento antecessor 

e dar origem a um ou mais eventos 

sucessores, não podendo ocorrer 

de maneira sucessiva. 

 

Conectores lógicos 

Servem para representar as 

tomadas de decisão ao longo do 

processo. Existem três tipos de 

conectores: E, OU e OU 

EXCLUSIVO. 
 

Fluxo 

São utilizados para definir os 

fluxos sequenciais de trabalho 

(workflow), descrevendo a relação 

lógica ou temporal entre eventos e 

funções. 
 

Pessoas ou cargo 

Representam pessoas ou cargos 

envolvidos em um processo. 

 

Documento 

Representa um documento que 

contenha informação ou dado. 

 

Interface de processos 

Estabelece uma relação entre 

processos.  

 

Sistema 

Representa os sistemas, softwares 

utilizados no exercício das 

atividades.  

 

Meio de comunicação 

Representa o meio de 

comunicação utilizado para 

execução das atividades. 
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Elemento Descrição Construtor 

Relatório 

Representa o relatório utilizado 

para execução das atividades. 

 

Planilha 

Representa a planilha utilizada 

para execução das atividades.  

 
Fonte: adaptado de Santos (2014)  

 

2.6.2 BPMN – Business Process Modeling Notation 

 

O processo de desenvolvimento da BPMN parte do ano de 2001, através da BPMI 

(Business Process Management Initiative), tendo em vista a necessidade de uma notação gráfica 

que não se preocupasse com a execução do processo de negócio, e sim apenas com a sua 

modelagem.  

A BPMN foi publicada no ano de 2004 e tinha o objetivo de orientar a direção das 

necessidades de negócio do usuário. Seu desenvolvimento se deu mesmo com a existência de 

inúmeras notações de modelagem de processos, que eram empregadas em várias ferramentas e 

utilizadas em uma variedade de metodologias. Após algumas modificações, encontra-se 

disponível no site oficial do BPMN sua atual versão, a BPMN 2.0. 

O objetivo do BPMN, segundo White e Miers (2008), é proporcionar uma notação que 

seja facilmente compreendida e utilizada por todos os envolvidos em uma organização, desde 

a primeira concepção do processo, através de seu desenho por analistas de negócio, passando 

pelos responsáveis por sua execução e desenvolvimento da tecnologia que irão realizá-los, até 

os empresários que os acompanham e gerenciam. Os autores também caracterizam o BPMN 

como um conjunto de construtores que permitem a criação de um Diagrama de Processo de 

Negócio (Business Process Diagram – BPD), almejando à comunicação e documentação. Tais 

construtores permitem o desenvolvimento de diagramas que são bastante familiares para a 

maioria dos analistas de negócio, pois são bastante parecidos com fluxogramas. 

O BPMN possui uma grande variedade de elementos para representar os inúmeros 

detalhes associados aos processos de negócio, permitindo caracterizar os diversos atores 

envolvidos nos processos, além de fluxos de atividade e ordens de precedência. A notação 
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baseia-se em cinco grandes categorias: Flow Objects (Objetos de Fluxo), Data (Dados), 

Conecting Objects (Objetos de Conexão), Swimlanes (Raias) e Artifacts (Artefatos). Por meio 

destas categorias encontram-se agregados de elementos simbólicos para a representação dos 

processos. Suas categorias e elementos representativos estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Categorias e elementos no BPMN 

Categorias Elementos 

Objetos de Fluxo  

(Flow Objects) 

Events (Eventos) 

Activities (Atividades) 

Gateways (Passagens) 

Dados  

(Data) 

Objetos de Dados (Data Objects) 

Entrada de Dados (Data Imputs) 

Saida de Dados (Data Outputs) 

Armazenamento de Dados (Data 

Stores) 

Objetos de conexão  

(Conecting Objects) 

Sequence Flow (Fluxo de sequência) 

Message Flow (Fluxo de mensagem) 

Association (Associação)  

Swimlanes 

(Swimlanes) 

Pools (Agrupamentos) 

Lanes (Raias) 

Artefatos  

(Artifacts) 

Groups (Grupos) 

Annotations (Anotações) 

Fonte: adaptado de OMG (2013)  

 

Nas próximas subseções estas categorias serão mais detalhadas, assim como os 

elementos representativos de cada uma delas. 

 

2.6.3 Objetos de Fluxo 

 

Os objetos de fluxo são considerados os principais elementos gráficos para definir o 

comportamento de um processo de negócio. O BPMN descreve um conjunto de três objetos de 

fluxo: eventos, atividades e passagens. A tabela 3 descreve os principais elementos dos objetos 

de fluxo. 
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Tabela 3 - Objetivos e fluxos no BPMN 

Objetos de Fluxo 

Elemento Descrição Construtor 

Evento (Event) 

Um evento acontece durante a 

execução de um processo, 

afetando seu fluxo. Geralmente, 

possui uma causa (trigger) e um 

impacto (result). Baseado no 

momento em que afetam o 

processo, eles são divididos em 

três tipos: Start (Início), 

Intermediate (Intermediário) e 

End (Fim). 
 

Atividades (Activities) 

Atividade é um termo genérico 

para um trabalho executado por 

uma organização dentro de um 

processo de negócio (WHITE E 

MIERS, 2008).  Os tipos de 

atividades são: Tarefa e 

Subprocesso.  
 

Passagem (Gateway) 

Passagem é usada para controlar 

a divergência ou convergência 

de fluxos de sequência. Desta 

forma, ela irá determinar 

decisões tradicionais, como uma 

ramificação, ligação, bifurcação 

e junção de caminhos.  
 

Fonte: adaptado de OMG (2013) 

 

2.6.3.1 Eventos 

 

São representados por círculos demonstrando acontecimentos no curso de um 

processo. Somente eles têm a capacidade de começar ou finalizar um processo, não executando 

tarefas no mesmo. Os eventos podem ainda forçar a execução ou desviar para uma determinada 

atividade. Segundo a OMG (2013), eventos de início: são usados para representar o início de 

um processo, representados por círculos com bordas simples; Eventos intermediários: ocorrem 

após o processo ter se iniciado e antes do seu término, representados por um círculo com borda 

dupla; Eventos fim: indicam onde o processo irá terminar. 
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Tabela 4 - Eventos no BPMN 
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Simples: Eventos 

sem tipo indicam 

pontos de início, de 

fim e mudanças de 

estado. 
 

          
 

 

Mensagem: 
Recebimento e envio 

de mensagens. 
       

 

Temporal: pontos no 

tempo, instante no 

tempo, intervalo de 

tempo, limite de 

tempo. Podem ser 

eventos únicos ou 

cíclicos. 
      

  

 

Escalável: ativa 

mudança para um 

nível mais alto de 

responsabilidade.   
  

  
   

 

Condicional: Reação 

a alterações nas 

condições de negócio 

ou a regras de 

negócio. 
      

  

 

Conector: Conector 

entre páginas. Dois 

eventos de conexão 

equivalem a um fluxo 

de sequência.       
 

    
 

 

Erro: Captura ou 

inserção de erros pré-

identificados.   
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Eventos  
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Eventos 
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Cancelamento: 
reagem ao 

cancelamento de uma 

transação ou ativam 

cancelamento.         
 

    

 

Compensação: 
Tratamento ou 

ativação de ação de 

compensação   
 

    
 

  
 

 

Sinal: Emitem sinais 

entre processos. Um 

mesmo sinal pode ser 

capturado várias 

vezes. 
       

 

Múltiplo: Ou 

capturam um dentre 

um conjunto de 

eventos, ou lançam 

um ou mais eventos 

de qualquer dos tipos 

definidos. 
       

 

Múltiplo Paralelo: 

capturam, de uma só 

vez, todos os eventos 

de um conjunto de 

eventos que ocorrem 

em paralelo 
      

  

 

Final: Ativam a 

terminação imediata 

de um processo.               
 

Fonte: Adaptado de Gallo 2012 (apud. OMG, 2011) 
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2.6.3.2 Atividades 

 

Uma Atividade pode ser atômica ou não-atômica (composta). Os tipos de atividades, 

parte de um modelo de processo, são: Tarefas e sub processos, representados por retângulos 

arredondados.  

A tarefa é uma atividade atômica que está incluída dentro de um processo, sendo 

utilizada quando o trabalho no mesmo não é discriminado ao seu nível de detalhe mais fino. 

OMG (2013). 

 

Tabela 5 - Tipos de atividades atômicas no BPMN 

Tarefa 

Tipo Descrição Construtor 

Tarefa 

A tarefa está incluída dentro de um 

processo e é utilizada quando o 

trabalho no processo não é 

discriminado a um nível mais fino de 

detalhe. 
 

Tarefa em 

uma 

Coreografia 

Representa um conjunto de um ou 

mais trocas de mensagens 

envolvendo dois participantes. O 

nome da tarefa e de cada um dos 

participantes são exibidos nas 

diferentes faixas que compõem 

notação gráfica.  
 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

Já o sub processo é como uma atividade composta por uma série de outras atividades, 

formando um novo fluxo. Pode ser exibido de forma fechada ou aberta, onde a fechada pode 

ou não estar no mesmo agrupamento, e a aberta deve sempre estar no mesmo agrupamento. 

 

Tabela 6 - Tipos de atividades não atômicas no BPMN 

Subprocesso 

Tipo Descrição Construtor 

Subprocesso 

Encolhido 

Os detalhes do subprocesso não são 

visíveis no diagrama, onde o sinal de 

adição no canto inferior do construtor 

indica que a atividade é um 

subprocesso e tem um nível inferior de 

detalhamento. 
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Subprocesso 

Tipo Descrição Construtor 

Subprocesso 

Expandido 

A fronteira do subprocesso é 

expandida e seus detalhes são visíveis 

dentro de sua fronteira. Nota-se que 

fluxos de sequência não podem cruzar 

o limite de um subprocesso. 

 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

 

2.6.3.3 Passagem (Gateway) 

 

Gateways controlam como o processo converge ou diverge, representando pontos de 

controle para caminhos dentro do processo através de sua separação ou junção (fluxos de 

sequência). Existem diversas maneiras de controlar o fluxo de um processo, e por isso existem 

diferentes tipos de Gateways. Eles são representados por losangos, com marcadores internos 

indicando diferentes tipos de comportamento. A tabela 7, a seguir, descreve seus diferentes 

comportamentos dentro de um processo, assim como seus respectivos construtores. 

 

Tabela 7 - Tipos de passagem (gateway) no BPMN 

Passagens (Gateway) 

Tipo Descrição Construtor 

Exclusivo  

Representa a escolha de um dos 

caminhos a serem seguidos, não 

importando quantos caminhos existam 

para escolha. Haverá uma junção à 

frente, fazendo com que o fluxo 

continue após a escolha de um dos 

caminhos.  
 

Baseados em 

Eventos 

Representa um ponto de ramificação 

alternativo, onde a decisão é baseada em 

dois ou mais eventos que poderiam 

ocorrer. 
 

Inclusivo 

Representa uma decisão onde se é 

possível seguir por um ou mais 

caminhos durante o fluxo de execução. 
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Passagens (Gateway) 

Tipo Descrição Construtor 

Complexo 

Utilizados em situações onde os outros 

tipos de gateways não proveem suporte 

para o comportamento desejado. São 

basicamente usados, por exemplo, 

quando é necessário testar mais de um 

dado para a tomada de decisão. 

 

Paralelo 

Sinaliza o início ou término de um fluxo 

de atividades concorrentes.  

 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

 

2.6.4 Objetos de Dados 

 

Fornecem informações sobre quais atividades exigem ser realizadas e/ou o que elas 

produzem, podendo representar um objeto singular ou uma coleção de objetos. Entrada e saída 

de dados observadas na figura 2, a seguir, fornecem a mesma informação para processos (OMG, 

2013).  

 

Figura 2 - Tipos de objetos de dados no BPMN 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

 

2.6.5 Objetos de Conexão 

 

Para que o processo ganhe uma ordem através dos objetos de fluxo, são utilizados 

objetos de conexão, criando assim uma estrutura básica de um processo de negócio. Na tabela 

8 estão descritos os tipos de objetos de conexão, assim como seus construtores.  
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Tabela 8 - Objetos de conexão no BPMN 

Objetos de Conexão 

Tipo Descrição Construtor 

Fluxo normal 

Refere-se a caminhos de fluxo de sequência 

que não começam a partir de um evento 

Intermediário, sendo anexado ao limite de 

uma atividade. 

 

Fluxo 

descontrolado 

Refere-se ao fluxo que não passa por 

nenhum Gateway ou que não é afetado por 

quaisquer condições, por exemplo, ligando 

uma simples sequência de duas atividades.  

 

Condicional 

Condição lógica intrinsecamente 

relacionada à conexão. 

 

Padrão 

(Defalt) 

Trata-se de um fluxo de seqüenciamento 

padrão cuja condição  

deverá sempre ser verdadeira.  
 

Fluxo de 

Exceção  

Ocorre fora do fluxo normal do processo, e 

baseia-se em um Evento Intermediário 

anexado ao limite de uma atividade que 

ocorre durante o desempenho do processo. 

 

Fluxo de 

Mensagens 

É utilizado para manter um fluxo de 

mensagem entre dois  

participantes de processos, distintos na 

forma organizacional,  

como setores diferentes, unidades de 

negócio ou até mesmo  

outras empresas. 

 

Associação 

É usada para ligar informações e Artefatos 

com elementos gráficos do BPMN. 

Anotações de texto e outros Artefatos podem 

ser associados com os elementos gráficos. 

Uma ponta da flecha na associação indica 

uma direcção de fluxo (por exemplo, dados), 

quando apropriado. 
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Objetos de Conexão 

Tipo Descrição Construtor 

Associação de 

Compensação  

Ocorre fora do fluxo normal do processo e é 

baseado em um evento Intermediário de 

compensação. Ele é acionado através do 

fracasso de uma transação ou um lance de 

compensação do evento.  

 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

 

2.6.6 Swimlanes 

 

Swinlanes ou Raias ajudam a dividir e organizar atividades em diferentes categorias 

visuais em um diagrama, ilustrando diferentes capacidades organizacionais e responsabilidades. 

Essa categoria possui dois elementos: Pool ou Lane. Estes elementos não definem o que será 

feito e sim quem fará, estando normalmente associados a mecanismos de segurança. Na tabela 

9, a seguir, estão descritos os respectivos elementos juntamente com seus construtores. 

Tabela 9 - Swinlanes no BPMN 

Swimlanes 

Tipo Descrição Construtor 

Pool 

Podem ser definidas como 

"compartimentos" onde os 

elementos de fluxo são 

acomodados, indicando que 

participante (comprador, vendedor, 

fornecedor, etc.) ou perfil está 

executando a tarefa. Cada Pool 

representa um processo distinto, 

assim como cada participante tem 

sua própria Pool. Elementos entre 

dois Pools só se comunicam por 

mensagem, não permitindo fluxos 

entre eles. Uma Pool é o elemento 

mais externo de um processo, não 

sendo permitido inserir uma dentro 

de outra. 
 



36 
 

Swimlanes 

Tipo Descrição Construtor 

Lanes 

Criam sub-partições para os objetos 

dentro de um Pool, indicando que 

mais de um perfil que colaboram 

para execução de um processo. 

Geralmente representam regras da 

organização, mas podem representar 

qualquer classificação desejada, por 

exemplo, departamentos, 

localização, entre outros. 
 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  

 

2.6.7 Artefatos  

 

Artefatos não executam tarefas nem alteram o fluxo do diagrama, sendo elementos 

extras que podem ser adicionados ao processo. Eles servem para expor determinados pontos 

relevantes ou para aumentar a clareza do processo, sendo definidos por dois tipos: Anotações e 

Grupos, caracterizados na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Artefatos no BPMN 

Artefatos 

Tipo Descrição Construtor 

Grupo 

Um grupo é um agrupamento de 

elementos gráficos que estão dentro da 

mesma categoria, não afetando a 

sequência de fluxos dentro do Grupo. 

O nome da categoria aparece no diagrama 

como o rótulo de grupo, que podem ser 

usadas para fins de documentação ou de 

análise. Os grupos são uma maneira em 

que categorias de objetos podem ser 

apresentadas visualmente no diagrama. 
 

Anotações 

de Texto 

Um mecanismo responsável por fornecer 

informações adicionais para o leitor do 

diagrama 

 

Fonte: Adaptado de OMG (2013)  
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2.7 Ferramentas de Modelagem de Processos  

 

Business Process Management System (BPMS) é uma plataforma tecnológica usada 

na gestão de processos com um conjunto de ferramentas automatizadas que provém suporte à 

BPM, possibilitando desta forma a modelagem, execução, controle e monitoramento dos 

processos de forma mais eficiente. 

A definição de BPMS, segundo Verner (2004), é que esta plataforma tecnológica 

consiste em um conjunto de instrumentos que buscam a melhoria do sistema de gestão, 

contribuindo para a implementação de mudanças que tornem ou mantenham a empresa 

competitiva, com fluxos de trabalho claros, bem definidos, automatizados e racionais. Estes 

sistemas atuam de forma complementar às estruturas informatizadas e tradicionais, buscando a 

satisfação dos clientes ou consumidores. Para o autor, os BPMS interligam pessoas e processos, 

gerenciam a transformação e acesso à informação, tratam exceções e orquestram o fluxo de 

processos. 

Ferramentas BPMS são importantes na etapa de modelagem de processos, com as 

notações disponíveis no mercado sendo implementadas através delas, facilitando a modelagem, 

documentação e integração entre os modelos. Segundo Baldam et al. (2007), deseja-se que as 

ferramentas de modelagem tenham as seguintes características: 

 Facilidade de desenho do processo; 

 Padrões de simbologia prontos para o uso (exemplo: BPMN); 

 Correções de fluxo com facilidade; 

 Integração com bancos de dados e outros sistemas; 

 Possibilidade de agregar informações às atividades (regras, custos, sistemas,              

documentos gerados, etc.); 

 Publicação dos modelos e documentação em ambiente colaborativo.  

Algumas ferramentas para modelagem de processos disponíveis no mercado são: 

Bizagi, ARIS Express, Intalio Designer e Arpo Modeler. A tabela 11 contém uma breve 

descrição de cada uma delas. 
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Tabela 11 - Descrição das ferramentas de modelagem 

Ferramentas Descrição 

Bizagi Process 

Modeler 

Lançada em 2008, a ferramenta é focada 100% em BPM para criação de 

fluxogramas, mapas e diagramas em geral. É possível realizar a modelagem 

utilizando a notação BPMN sem custos de licença, já que a ferramenta é 

open-source (BIZAGI, 2016). 

ARIS Express 

O ARIS suporta a representação de processos de acordo com as notações  

BPMN e EPC usando vários modelos. Também é possível realizar a 

conversão de modelos BPMN em EPC e vice-versa. A arquitetura ARIS 

divide modelos de processo de negócio complexos em visões separadas, a 

fim de reduzir a complexidade, podendo ser manipuladas 

independentemente. Existem quatro visões que enfocam os dados, as 

funções, a organização e a produção, e uma visão adicional, de controle, que 

destaca a integração das outras quatro (ARIS, 2016).  

Intalio Designer 

É uma ferramenta para modelagem do processo de negócios internos e 

transacionais complexos open-souce. A criação, emprego e otimização de 

processos complexos é feita graficamente, em conformidade com os padrões 

BPMN. O produto suporta todo o ciclo do processo, incluindo a criação 

(desenho, modelagem), execução, análise e otimização. Foi introduzido no 

mercado como uma ferramenta completa em um único ambiente de 

desenvolvimento para criar e gerenciar os processos de negócio (INTALIO, 

2016). 

Arpo Modeler 

É uma ferramenta da KLUG Desenvolvimento de Software, empresa 

brasileira que desenvolveu sua primeira versão em 2004, se tornando 

atualmente a ferramenta com mais clientes de referência no Brasil. 

Apresenta uma solução prática e completa para processos, além de ser 

simples de operar e suportar os padrões de modelagem de processos mais 

utilizados (BPMN, EPC e VAC) (KLUG, 2016).  
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

2.8 Vantagens e Desvantagens das notações BPMN e EPC  

 

Levantou-se, por meio de revisão bibliográfica, as vantagens e desvantagens das 

notações BPMN e EPC com o intuito de que estas sejam comparadas, na próxima fase, a uma 

modelagem de um processo real. As duas notações possuem diferentes características, assim 

como pontos fortes e limitações. As tabelas 12 e 13 sintetizam essas características apontadas 

por diferentes autores.  
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Tabela 12 - Aspectos positivos/vantagens das notações 

Aspectos Positivos/Vantagens 

BPMN EPC 

Fatores que descrevem uma boa simulação 

do conteúdo da notação: 

- Representa o passo a passo de execução das 

atividades; 

- Possibilita a inclusão de anotações no 

diagrama; 

- Representa os fluxos de decisão através de 

perguntas, facilitando o entendimento da 

lógica do negócio; 

- Representa as informações (dados) 

necessárias para execução da atividade. 

(ENGIEL, 2011) 

Fatores que descrevem uma boa simulação do 

conteúdo da notação: 

- Possui outros diagramas relacionados a ele 

que possuem um maior detalhamento sobre as 

atividades; 

- Representa passo a passo de execução das 

atividades; 

- Permite subdivisão em subprocessos; 

- Permite a representação de todos os 

elementos atrelados ao processo. 

(ENGIEL, 2011) 

Riqueza dos elementos estruturais que 

facilitam criações complexas sem perder a 

simplicidade (OMG, 2013). 

Segundo Barbará (2009), algumas vantagens 

da notação são: 

- Notação simples com suporte de diversos 

BPMS; 

- Possui integração com elementos com outras 

visões (não exclusivamente processos); 

- Mapeia com perfeição o fluxo de controle em 

processos complexos. 

O objetivo do BPMN é proporcionar uma 

notação que seja facilmente compreendida e 

utilizada por todos os envolvidos em uma 

organização, desde a primeira concepção do 

processo através de seu desenho por analistas 

de negócio, passando pelos responsáveis por 

sua execução e desenvolvimento da 

tecnologia que irão realizá-los, até os 

empresários que os acompanham e 

gerenciam (WHITE; MIERS, 2008).  

Segundo Mendeling (2006), a motivação na 

utilização da linguagem está em seu uso 

prático para modelagem de processo de 

negócio, em oferecer o endereçamento dos 

elementos da modelagem e em permitir um 

acompanhamento mais fácil quando 

comparada com outras linguagens. 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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Tabela 13 - Aspectos negativos/desvantagens das notações 

Aspectos Negativos/Desvantagens 

BPMN EPC 

Fatores que dificultam uma boa assimilação do 

conteúdo da notação: 

- Dificulta o relacionamento dos responsáveis 

devido às raias, se o diagrama fica muito 

grande terá que deslocar o visor para descobrir 

quem é o responsável; 

- A notação possui muitos símbolos com 

pequenas diferenças para representar a mesma 

coisa; 

- É necessário conhecimento prévio da 

notação; 

- Necessidade de utilização de muitos 

elementos da notação no diagrama. 

(ENGIEL, 2011) 

Fatores que dificultam uma boa assimilação 

do conteúdo da notação: 

- Notação pouco intuitiva, os padrões 

utilizados exigem um conhecimento prévio 

para compreensão; 

- Navegação entre os diferentes diagramas 

também não é intuitiva; 

- É necessário conhecimento prévio da 

notação. 

(ENGIEL, 2011) 

Segundo Engiel (2011), suas desvantagens 

são:  

- Ter um grande número de elementos  sendo a 

maioria não utilizada nos  

modelos; 

- Heterogeneidade dos construtores; 

- A semântica é descrita apenas na narrativa; 

Segundo Barbará (2009), suas desvantagens 

são: 

- Não possui uma entidade para gerir e 

atualizar os padrões; 

- Ter necessariamente um evento após cada 

atividade torna o mapa complexo e confuso, 

já que diversos eventos são dispensáveis 

para a assimilação do processo.   

Segundo Canello (2015), suas desvantagens 

são: 

- Apresentar grande variedade de elementos, 

dificultando em primeiro momento a 

compreensão dos usuários; 

- A notação ainda não pode ser mapeada em 

sua totalidade para a linguagem BPEL; 

- A integração do BPMN em outras 

ferramentas depender da sua representação 

textual, sendo parcialmente entendida e não 

sendo destinada ao manuseio de diferentes 

visões, sendo somente utilizada para 

representar processos; 

- A tomada de decisão não fica claramente 

exposta em primeiro momento. 

Segundo Anastasiou e Moustakis (2009), a 

sintaxe do EPC pode enfrentar problemas 

para atender as diversas regras relativas à 

sequência de elementos diferentes, e isto 

pode confundir o usuário. 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A partir das tabelas 12 e 13, podem-se resumir as características de cada notação de 

acordo com a tabela 14, a seguir. 
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Tabela 14 - Características resumidas das notações 

Notação / 

Características 

VANTAGENS/ASPECTOS 

POSITIVOS 

DESVANTAGENS/ASPECTOS 

NEGATIVOS 

BPMN 

Regras sintáticas bem definidas 

na especificação 

Grande número de elementos, sendo a 

maioria não utilizada no diagrama 

Representa o passo a passo para a 

execução das atividades 

Foco exclusivo em processos, 

impossibilitando o manuseio de 

diferentes visões 

Possibilita a inclusão de 

anotações no diagrama 

Limitada no quesito integração com 

outras ferramentas 

Representa os fluxos de decisão 

através de perguntas, facilitando 

o entendimento 

Tomada de decisão não fica clara em 

um primeiro momento 

Representação de fácil 

entendimento por todos 

envolvidos 

Dificuldade de relacionar os 

responsáveis devido à suas raias 

Série de recursos para 

modelagens complexas 

Dificuldade de compreensão em um 

primeiro momento pelos usuários  

EPC 

Notação simples, consistente e 

com suporte de diversos BPMS 

Notação técnica que pode não ser 

intuitiva por quem não tem 

conhecimento prévio 

Possui integração com elementos 

com outras visões, não 

exclusivamente processos  

Não possuir entidade para gerir e 

atualizar os padrões  

Mapeia com perfeição o fluxo de 

controle em processos complexos 

Ter necessariamente um evento após 

cada atividade, tornando o mapa 

confuso 

Uso prático, oferecendo o 

endereçamento dos elementos 

permitindo um acompanhamento 

mais fácil 

Navegação não intuitiva entre os 

diferentes diagramas 

Representação de fácil 

entendimento por todos 

envolvidos 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.9 Critérios para avaliação das notações 

 

A partir das características descritas anteriormente, buscou-se identificar na literatura 

critérios que auxiliassem na avaliação das duas notações propostas. Segundo Silva e Pereira 

(2015), existe uma vasta oferta de notações para modelagem de processos de negócio e, mesmo 

com o objetivo em comum, cada uma tem suas próprias características, pontos fortes e 



42 
 

limitações. Devido a isso, os autores propõem, a partir de uma vasta revisão bibliográfica, 

critérios como meio de comparação para sistematizar as diferenças e semelhanças das notações. 

Os critérios utilizados pelos autores são descritos a seguir:  

 Expressividade: a capacidade da linguagem permitir representar as mais diversas 

situações organizacionais, quer em termos comportamentais, funcionais, estruturais ou 

informacionais;  

 Legibilidade: a facilidade com que os modelos de processos definidos na 

linguagem são compreendidos e interpretados pelas pessoas;  

 Usabilidade: embora relacionado com a legibilidade, este critério foca-se 

sobretudo na complexidade da utilização da linguagem;  

 Amigabilidade: também um tanto relacionado com a legibilidade, este critério 

refere-se à maior ou menor atratividade da linguagem, no sentido em que pode ser de utilização 

mais ou menos agradável ou intuitiva;  

 Formalidade: o rigor com que a semântica da linguagem está definida, 

reduzindo/removendo as ambiguidades na interpretação dos modelos;  

 Concisão: a maior ou menor capacidade de representar as várias facetas de um 

processo recorrendo a um menor conjunto de elementos. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 Levantamento Teórico  

 

Para a obtenção de um bom embasamento teórico, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sistemática por meio de palavras chaves através das bases CAPES e Google 

Acadêmico. Utilizou-se filtros para os títulos e resumos que fossem condizentes com o objetivo 

da pesquisa,  a fim de que as informações fossem selecionadas ao máximo para se relacionarem 

com o tema.  

Feito isso, foram obtidos materiais que fundamentaram a conceituação das 

características mais relevantes de cada notação, permitindo a análise comparativa quanto às 

suas principais vantagens e desvantagens, assim descrito na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Pesquisa bibliográfica 

TERMOS DE 

PESQUISA 

BASE DE 

PESQUISA 

RESULTADO 

DA 

PESQUISA 

FILTRO 1 

(TITULOS) 

FILTRO 2 

(RESUMO

) 

MATERIAL 

SELECIONAD

O  

"MODELAGEM

" "EPC" 
CAPES 6 2 1 1 

"MODELAGEM

" "PROCESSO" 

"NEGÓCIO" 

CAPES 58 7 4 2 

"EPC"; "BPMN" CAPES 131 9 5 3 

"CONCEITO DE 

BPM" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

93 11 6 3 

"CONCEITO DE 

NOTAÇÃO" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

41 2 1 1 

"MODELAGEM

" "EPC" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

145 12 7 5 

"MODELAGEM

" "PROCESSO" 

"NEGÓCIO" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

209 10 6 6 

"EPC"; "BPMN" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

33 5 3 3 

"BPMS" 

GOOGLE 

ACADÊMIC

O 

123 4 3 3 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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3.2 Classificação da Metodologia  

 

Com a finalidade de estabelecer a investigação do objeto deste trabalho monográfico, 

foi empregado o estudo de caso como método de análise empírica dos dados coletados no 

contexto estudado. Esse método de pesquisa embasa-se na “investigação de um fenômeno sob 

um contexto real contemporânea por meio da análise aprofundada de um ou mais objetos de 

analise (caso)” (MIGUEL & SOUZA, 2012, p.131). O método estudo de caso possibilita 

identificar a abrangência e a profundidade do fenômeno estudado em contraponto com os 

pressupostos teórico-conceituais levantados na revisão bibliográfica deste trabalho. Essa 

comparação proporciona que o referencial teórico seja usado como suporte para explicar o grau 

de evolução do objeto de pesquisa. 

Na primeira fase da coleta dos dados, por meio da observação, foi utilizado o 

mapeamento das etapas do processo de um negócio, o que possibilitou a descrição detalhada 

do mesmo. A observação é o método que permite ao investigador o maior grau de informação, 

abrangendo a observação pessoal de prolongadas situações e comportamentos. Desta forma, o 

pesquisador distancia-se de uma abordagem já categorizada pelo objeto de pesquisa propondo 

um estranhamento deste, ao passo que adota as ações coletivas e os processos resultantes das 

interações diretas de seu campo de estudo (MIGUEL & SOUZA, 2012). 

A segunda parte da coleta de dados consistiu em organizar um questionário com 

perguntas fechadas, tendo como parâmetro as características das notações apresentadas pelo 

referencial teórico. Como o método que guia a pesquisa é o estudo de caso, a escolha dos casos 

se deu com intuito de traçar uma característica desejável (ideal) justificadas pela amostragem 

teórica, ou seja, a escolha da amostra terá o efeito de replicação teórica no entendimento das 

características da notação em relação ao processo real (MIGUEL & SOUZA, 2012). 

 

3.3 Método de trabalho  

 

Com o intuito de verificar a maneira ao qual as características levantadas na revisão 

bibliográfica se verificam na prática (no contexto real), será realizado o mapeamento de um 

processo de negócio ponta a ponta de uma empresa, situada na cidade de Rio das Ostras, com 

a utilização das duas notações. Com isso, pode-se observar um processo de negócio e avaliar 

suas principais características, através da percepção de seus colaboradores, com base nos 

critérios descritos na seção 2.10. 
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 Para lograr este objetivo, o trabalho contou com o desenvolvimento de algumas 

etapas. A primeira foi a revisão bibliográfica sobre o assunto, para que posteriormente fosse 

elaborado um questionário com base nos critérios descritos na seção 2.10, buscando assim 

identificar a compreensão dos colaboradores quanto a eles. Em paralelo, foi definida a empresa 

para o mapeamento do processo, sendo identificado, junto aos gestores/empresários, o 

macroprocesso crítico responsável pelo seu bom desempenho. Com o macroprocesso 

identificado, o mesmo foi mapeado e modelado de ponta a ponta fazendo uso das duas notações 

em foco. 

Na aplicação do questionário, foi realizada, primeiramente, uma apresentação 

explicando o processo modelado para cada um dos envolvidos da empresa e, posteriormente, o 

mesmo foi aplicado. Por fim, foi realizada uma análise dos dados obtidos para conclusão do 

projeto. A figura 3 mostra as etapas do método de trabalho. 

 

 

Figura 3 – Método de Trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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3.4 Instrumento de pesquisa 

 

Para coletar opiniões e avaliações objetivas dos colaboradores, com base nas 

vantagens, desvantagens e critérios de avaliação de cada notação, foi elaborado um questionário 

contendo perguntas que remetam à sensibilidade dos colaboradores a respeito das notações.  

Para isso, foi utilizada a escala Likert. Esta, consiste em um conjunto de perguntas 

formuladas a partir do objeto pesquisado, onde cada uma delas contém cinco opções de escolha, 

sendo nomeadas como: Concordo totalmente, Concordo parcialmente, Indiferente, Discordo 

parcialmente e Discordo totalmente. Essas opções, denominadas gradações, se mostram em 

uma ordem descendente, com a primeira indicando o maior grau de concordância, a do meio 

neutro e a última o maior grau de discordância, sendo bivalentes e simétricas. Como finalidade 

de análise dessa escala, atribui-se valores para cada gradação, começando com três para o 

indiferente e diminuindo ou aumentando 1 para gradação abaixo ou acima, respectivamente, 

para que assim se possa obter a média dos valores totais avaliados para cada pergunta 

(AGUIAR, CORREIA & CAMPOS, 2011).  

A seguir, estão listados em uma tabela cada um dos critérios, vantagens e desvantagens 

relacionados a eles, assim como as afirmações que irão compor o questionário, representado no 

Apêndice A. 

 

Tabela 16 - Critérios, vantagens e desvantagens relacionadas e afirmações para o questionário 

Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

Legibilidade: a 

facilidade com que os 

modelos de processos 

definidos na 

linguagem são 

compreendidos e 

interpretados pelas 

pessoas. 

BPMN: 

  - Representa os 

fluxos de decisão 

através de perguntas, 

facilitando o 

entendimento 

(ENGIEL, 2011); 

 - Representação de 

fácil entendimento 

por todos envolvidos 

(WHITE; MIERS, 

2008). 

 

EPC: 

Segundo Engiel 

(2011), os seguintes 

fatores que 

BPMN: 

  - Tomada de decisão 

não fica clara em um 

primeiro momento 

(CANELLO, 2015); 

 - Dificuldade de 

relacionar os 

responsáveis devido às 

suas raias (ENGIEL, 

2011); 

 - Dificuldade de 

compreensão, em um 

primeiro momento, 

pelos usuários, devido 

à grande variedade de 

elementos 

(CANELLO, 2015). 

1 - As etapas do 

meu trabalho 

são visualizadas 

de maneira 

clara. 

 

2 - As atividades 

de minha 

responsabilidade 

são facilmente 

identificadas. 

 

3 – Ao visualizar 

esse modelo, 

consigo 

compreender e 

interpretar tudo 
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Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

descrevem uma boa 

simulação do 

conteúdo da notação: 

  -Possui outros 

diagramas 

relacionados a ele que 

possuem um maior 

detalhamento sobre 

as atividades; 

  -Representa passo a 

passo de execução 

das atividades; 

  -Permite subdivisão 

em subprocessos; 

 -Permite a 

representação de 

todos os elementos 

atrelados ao processo. 

 

 

EPC: 

  - O fato de ter 

necessariamente um 

evento após cada 

atividade torna o mapa 

complexo e confuso, já 

que diversos eventos 

são dispensáveis para a 

assimilação do 

processo (BARBARA, 

2009); 

  - Notação pouco 

intuitiva, os padrões 

utilizados exigem um 

conhecimento prévio 

para compreensão 

(ENGIEL, 2011).  

que faço no meu 

dia a dia. 

Expressividade: a 

capacidade de a 

linguagem permitir 

representar as mais 

diversas situações 

organizacionais, em 

termos 

comportamentais, 

funcionais, estruturais 

ou informacionais. 

BPMN: 

  - Representa as 

informações (dados) 

necessárias para 

execução da 

atividade. (ENGIEL, 

2011). 

  - Riqueza dos 

elementos estruturais 

que facilitam criações 

complexas sem 

perder a simplicidade 

(OMG, 2013). 

 

EPC: 
 - Mapeia com 

perfeição o fluxo de 

controle em 

processos complexos 

(BARBARÁ, 2009); 

  - Permite a 

representação de 

todos os elementos 

atrelados ao processo. 

(ENGIEL, 2011). 

BPMN: 

  - A notação possui 

muitos símbolos com 

pequenas diferenças 

para representar a 

mesma coisa 

(ENGIEL, 2011); 

  - Necessidade de 

utilização de muitos 

elementos da notação 

no diagrama. 

(ENGIEL, 2011). 

 

EPC: 
 - Não possui uma 

entidade para gerir e 

atualizar os padrões 

(BARABARÁ, 2009); 

 - Segundo Anastasiou 

e Moustakis (2009), a 

sintaxe do EPC pode 

enfrentar problemas 

para atender as 

diversas regras 

relativas à sequência 

de elementos 

diferentes, e isto pode 

confundir o usuário. 

4  – Neste 

modelo, consigo 

visualizar todas 

as decisões que 

devo tomar no 

meu dia a dia. 

 

5 – Neste modelo, 

consigo 

visualizar como 

devo executar as 

minhas tarefas.  

 

 

6 – Neste modelo, 

consigo 

visualizar todos 

os sistemas e 

documentos que 

devo utilizar 

como suporte 

para execução 

do meu trabalho. 
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Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

Usabilidade: embora 

relacionado com a 

legibilidade, este 

critério foca-se, 

sobretudo, na 

complexidade da 

utilização da 

linguagem. 

BPMN: 

  - Representa os 

fluxos de decisão 

através de perguntas, 

facilitando o 

entendimento da 

lógica do negócio 

(ENGIEL, 2011); 

  - O objetivo do 

BPMN é 

proporcionar uma 

notação que seja 

facilmente 

compreendida e 

utilizada por todos os 

envolvidos em uma 

organização 

(WHITE; MIERS, 

2008). 

 

 

 

EPC: 

  - Segundo 

Mendeling (2006), a 

motivação na 

utilização da 

linguagem está em 

seu uso prático para 

modelagem de 

processo de negócio, 

em oferecer o 

endereçamento dos 

elementos da 

modelagem e em 

permitir um 

acompanhamento 

mais fácil quando 

comparada com 

outras linguagens. 

 

BPMN: 

  - A notação possui 

muitos símbolos com 

pequenas diferenças 

para representar a 

mesma coisa 

(ENGIEL, 2011); 

 

EPC: 

  - Notação pouco 

intuitiva, os padrões 

utilizados exigem um 

conhecimento prévio 

para compreensão 

(ENGIEL, 2011). 

 

7 - Eu utilizaria 

esse modelo 

para auxiliar no 

meu trabalho do 

dia-a-dia. 

 

8 Eu utilizaria 

esse modelo 

para repensar as 

etapas do meu 

trabalho. 

 

9   - Eu utilizaria 

esse modelo 

para explicar à 

outra pessoa 

como meu 

trabalho é feito. 
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Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

Amigabilidade: 
também um tanto 

relacionado com a 

legibilidade, este 

critério refere-se à 

maior ou menor 

atratividade da 

linguagem, no sentido 

em que pode ser de 

utilização mais ou 

menos agradável ou 

intuitiva. 

BPMN: 

  - Riqueza dos 

elementos estruturais 

que facilitam criações 

complexas sem 

perder a simplicidade 

(OMG, 2013). 

  - Representa os 

fluxos de decisão 

através de perguntas, 

facilitando o 

entendimento da 

lógica do negócio 

(ENGIEL, 2011); 

  - Riqueza dos 

elementos estruturais 

que facilitam criações 

complexas sem 

perder a simplicidade 

(OMG, 2013). 

EPC: 

  - Representa passo a 

passo de execução 

das atividades 

(ENGIEL, 2011); 

  - Mapeia com 

perfeição o fluxo de 

controle em 

processos complexos 

(BARBARÁ, 2009).  

BPMN: 

  - Dificulta o 

relacionamento dos 

responsáveis devido às 

raias, se o diagrama 

fica muito grande terá 

que deslocar o visor 

para descobrir quem é 

o responsável 

(ENGIEL, 2011); 

  - A notação possui 

muitos símbolos com 

pequenas diferenças 

para representar a 

mesma coisa 

(ENGIEL, 2011); 

  - A tomada de decisão 

não fica claramente 

exposta em primeiro 

momento (CANELLO, 

2015). 

 

EPC: 
- Notação pouco 

intuitiva, os padrões 

utilizados exigem um 

conhecimento prévio 

para compreensão 

(ENGIEL, 2011); 

  - A navegação entre 

os diferentes diagramas 

não é intuitiva 

(ENGIEL, 2011). 

  - Segundo Anastasiou 

e Moustakis (2009), a 

sintaxe do EPC pode 

enfrentar problemas 

para atender as 

diversas regras 

relativas à sequência 

de elementos 

diferentes, e isto pode 

confundir o usuário. 

10 - Considero essa 

descrição de 

minhas 

atividades 

agradável e 

intuitiva. 
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Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

Formalidade: o rigor 

com que a semântica 

da linguagem está 

definida, 

reduzindo/removendo 

as ambiguidades na 

interpretação dos 

modelos. 

BPMN: 

  - Possibilita a 

inclusão de anotações 

no diagrama 

(ENGIEL, 2011); 

  - Representa os 

fluxos de decisão 

através de perguntas, 

facilitando o 

entendimento da 

lógica do negócio 

(ENGIEL, 2011); 

EPC: 

  - Possui outros 

diagramas 

relacionados a ele que 

possuem um maior 

detalhamento sobre 

as atividades 

(ENGIEL, 2011); 

  - Permite subdivisão 

em subprocessos 

(ENGIEL, 2011); 

BPMN: 

  - A notação possui 

muitos símbolos com 

pequenas diferenças 

para representar a 

mesma coisa 

(ENGIEL, 2011). 

  - Necessidade de 

utilização de muitos 

elementos da notação 

no diagrama (ENGIEL, 

2011). 

  - A semântica é 

descrita apenas na 

narrativa (ENGIEL, 

2011). 

EPC: 

  - O fato de ter 

necessariamente um 

evento após cada 

atividade torna o mapa 

complexo e confuso, já 

que diversos eventos 

são dispensáveis para a 

assimilação do 

processo (BABARÁ, 

2009). 

  - Segundo Anastasiou 

e Moustakis (2009), a 

sintaxe do EPC pode 

enfrentar problemas 

para atender as 

diversas regras 

relativas à sequência 

de elementos 

diferentes, e isto pode 

confundir o usuário. 

11 - Consigo 

interpretar a 

sequência das 

minhas 

atividades de 

mais de uma 

maneira. 
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Critérios  

Silva e Pereira 

(2015) 

Vantagens 

Relacionadas 

Desvantagens 

Relacionadas 
Afirmações 

Concisão: a maior ou 

menor capacidade de 

representar as várias 

facetas de um 

processo recorrendo a 

um menor conjunto 

de elementos. 

BPMN: 

  - Representa os 

fluxos de decisão 

através de perguntas, 

facilitando o 

entendimento da 

lógica do negócio 

(ENGIEL, 2011); 

  - Riqueza dos 

elementos estruturais 

que facilitam criações 

complexas sem 

perder a simplicidade 

(OMG, 2013). 

EPC: 

  - Representa passo a 

passo de execução 

das atividades 

(ENGIEL, 2011); 

  - Permite a 

representação de 

todos os elementos 

atrelados ao processo 

(ENGIEL, 2011). 

BPMN:  

  - Necessidade de 

utilização de muitos 

elementos da notação 

no diagrama (ENGIEL, 

2011). 

  - Apresentar grande 

variedade de 

elementos, dificultando 

em primeiro momento 

a compreensão dos 

usuários (CANELLO, 

2015); 

EPC: 

  - O fato de ter 

necessariamente um 

evento após cada 

atividade torna o mapa 

complexo e confuso, já 

que diversos eventos 

são dispensáveis para a 

assimilação do 

processo (BARBARÁ, 

2009). 

12 – Considero 

esse modelo de 

representação do 

meu trabalho 

muito poluído, 

devido à 

quantidade de 

elementos 

utilizados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 Apresentação da empresa  

 

Para o presente trabalho foi escolhida a empresa LINKO, prestadora de serviços em 

telecomunicações, situada em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Ela atua neste setor 

há dois anos e conta com 26 colaboradores.  

A empresa possui uma grande cartilha de serviços relacionados à rede FTTH (Fiber to 

the Home, ou fibra até a casa), desde o desenvolvimento de projetos de rede até o treinamento 

em fibra óptica para equipes técnicas. Além disso, também presta serviços para grandes 

companhias do setor de telecomunicações, através da venda e instalação de internet residencial 

e móvel, pacotes de televisão por assinatura, planos de telefone fixo e celular. Desta maneira, a 

LINKO encontra-se bem consolidada no mercado e conta com 13 empresas parceiras, a fim de 

facilitar as operações dos pequenos e médios provedores, através de soluções em 

telecomunicações, e desenvolver, através da obtenção de mercado (aumento do Market Share), 

as grandes empresas para quem presta serviços na região onde está situada.  

 

4.2 O processo 

 

O macroprocesso que será mapeado consiste numa quantia significativa da força de 

trabalho da empresa (contratada), com 14 funcionários destinados para sua execução. Este 

macroprocesso faz referência ao setor de prestação de serviços de vendas e instalação de 

internet residencial e móvel, pacotes de televisão por assinatura, planos de telefone fixo e 

celular para uma grande empresa do setor de telecomunicações (contratante). 

Foram identificados, junto ao responsável/gerente, os seguintes subprocessos 

relacionados ao setor de prestação de serviços:  

 Vendas dos Serviços: Subprocesso relacionado às vendas dos serviços, onde 

estas ocorrem de maneira receptiva, com o cliente indo até a loja física ou ligando, e de maneira 

captativa, com equipes indo até a casa dos clientes para oferecer os serviços e efetuar a venda, 

além do telemarketing interno com uma base de possíveis clientes previamente definida. Para 

isso, é utilizado como suporte o Book de Vendas, que é disponibilizado pela contratante com 

os valores e ofertas vigentes para o mês, o mapa de rede disponível para a cidade, que pode ser 
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visualizado através do Google Earth, ou até mesmo impresso, e a proposta de aquisição de 

serviços, que também é disponibilizada pela contratante e serve como documento para 

contratada e cliente.  

 Marketing: Foi considerado um subprocesso por ser feito de forma paralela ao 

marketing disponibilizado pela contratante, sendo importante na captação de novos assinantes 

e na diferenciação perante as outras prestadoras de serviços contidas na região em que a LINKO 

está inserida. O projeto de marketing é desenvolvido a partir de oportunidades oferecidas ao 

gerente, além de um levantamento dos meios de comunicação disponíveis na região. 

 Cadastro e Controle de Vendas: Este subprocesso é uma etapa importante 

devido à alta quantidade de propostas de vendas feitas durante o mês. A etapa de cadastro 

consiste na utilização de um sistema disponibilizado pela contratante (Net Sales) com a 

finalidade de que sejam verificados pontos como: inadimplência do possível cliente, 

disponibilidade para prestar os serviços na área em que ele mora, a existência da prestação de 

serviços em outra residência no nome do mesmo cliente, a geração da ordem de serviços para 

instalação, além do controle por parte da contratante em relação às vendas de cada agente 

autorizado na região. A etapa do controle de vendas consiste na contratada realizar seu controle 

interno (planilha de controle de vendas), identificando seu número de vendas conectadas dia a 

dia, quantidade de clientes inadimplentes para possíveis reversões (troca por outro que reside 

no mesmo endereço), endereços que necessitam de algum tipo de liberação ou estruturação da 

rede por parte da contratante, além do gerenciamento, por parte dos gestores responsáveis, em 

relação ao mix de serviços vendidos mensalmente, e acompanhamento da meta estipulada pela 

contratante. Para a execução das atividades de cadastro e controle de vendas, existe um 

funcionário que é denominado dentro da organização como Backoffice, palavra que foi 

utilizada como representação do cargo na modelagem desse processo com as duas notações 

utilizadas neste projeto.  

 Controle de Estoque: Este subprocesso se destina ao estoque de produtos em 

comodato que serão utilizados como meios de prestar os serviços requeridos pelo cliente, além 

do controle em relação à utilização de cada equipamento (planilha de controle de 

equipamentos). Devido aos diferentes tipos de serviços prestados, diferentes produtos são 

utilizados de acordo com sua finalidade, como por exemplo, modem com wifi e sem wifi, 

decoder (aparelho responsável por converter o sinal de TV em imagem) com tecnologia HD e 

digital. A separação desses equipamentos de acordo com o serviço solicitado pelo cliente 

(ordem de serviço) é de extrema importância, assim como o controle de saídas dos mesmos.  
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 Controle e Acompanhamento de instalações: Subprocesso destinado ao 

controle das instalações, possibilitando a visualização das vendas instaladas dia a dia, a baixa 

do contrato através de um sistema disponibilizado pela contratante (Activia), além das tratativas 

para os problemas que podem ocorrer no momento da instalação. Dentre estes problemas, por 

exemplo, estão as situações em que os endereços são liberados de maneira equivocada pelo 

sistema de vendas (Net Sales), fazendo com que, em alguns casos, necessitem de alguma 

estruturação por parte da contratante para ficarem aptos a receber os serviços. Além disso, 

podem também ocorrer problemas com a rede que irá atender o possível cliente, e até mesmo 

casos em que o endereço não possui rede de fibra óptica para atender ao cliente. Para a execução 

das atividades de controle e acompanhamento de instalações, existe um funcionário que é 

denominado dentro da organização como COP, palavra que foi utilizada como representação 

do cargo na modelagem desse processo com as duas notações utilizadas neste projeto.  

 Instalação dos Serviços: Este subprocesso é muito importante para a efetivação 

dos serviços, e deve ser composto por equipes de técnicos devidamente treinados pela 

contratante, e aptos a realizarem a instalação dos produtos na residência do cliente. Algumas 

etapas de verificação por parte do técnico são de extrema importância. Estas etapas se dão por 

meio de termos específicos, utilizados no mapeamento do processo, e conhecidos através do 

contato direto com os técnicos.  Estes termos estão descritos a seguir: 

o TAP - É em uma peça utilizada na rede de fibra óptica que divide o sinal para 

várias saídas, representando o número de clientes que podem ser atendidos a partir dela; 

o DROP - Consiste na fixação do cabo na rede de fibra óptica até ao poste de 

serviço da casa do possível cliente; 

o Alinhamento do equipamento – Constitui-se no pareamento do equipamento 

com a rede; 

o Níveis de sinal - Consiste no nível de sinal que está chegando ao equipamento; 

o Hit de sinal – É uma atualização do contrato feita pela contratante.  

 

A partir da identificação e descrição dos subprocessos, a próxima etapa consiste em 

modelá-los com as duas notações propostas, para, posteriormente, avaliá-las segundo os 

critérios estabelecidos na seção 2.10, através de um questionário. 
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4.3 Modelagem 

 

Com o macroprocesso definido e seus subprocessos descritos, foi realizado, por meio 

de observação e entrevistas com os responsáveis de cada subprocesso, o levantamento de todas 

as informações pertinentes para o seu mapeamento, buscando extrair como é a execução das 

atividades desempenhadas por eles atualmente. Posteriormente, buscou-se validar junto aos 

responsáveis se o modelo criado com a ferramenta Arpo Modeler, utilizando as duas notações, 

estava condizente com a sua realidade atual.  

Outro ponto importante é que, visando mapear somente o fluxo da venda até a 

instalação, os processos de Acompanhamento de pendências de vendas e instalação, contidos 

nos subprocessos de Cadastro e Controle de Vendas e Controle e Acompanhamento de 

Instalações, respectivamente, foram desconsiderados e não mapeados. Partindo da mesma 

premissa, o único processo contido no Controle de Estoque mapeado foi o de Liberação de 

equipamentos para instalação, não ocorrendo o mapeamento de seus demais processos. As 

subseções a seguir trazem o processo mapeado com as duas notações. 

 

4.3.1 Event-Driven Process Chain (EPC) 

 

Para os processos modelados com a notação EPC, foram consideradas nesta seção 

somente as figuras dos VAC’s (cadeia de valor agregado) de primeiro e segundo nível, além do 

EPC do subprocesso Marketing. Isto ocorreu devido à grande dimensão dos EPC’s, que foram 

colocados como Apêndice B através das figuras 21 à 36.  

 

 

Figura 4- VAC de primeiro nível 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 5 - EPC do subprocesso Marketing 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 6 - VAC de segundo nível para Vendas dos Produtos/Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 7 - VAC de segundo nível para Cadastro e Controle de Vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor 



58 
 

 

Figura 8 - VAC de segundo nível para Controle de Estoque 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 9 - VAC de segundo nível para Controle e Acompanhamento de Instalação 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.3.2 Business Process Modeling Notation (BPMN)  

 

Para um melhor dimensionamento das imagens, a modelagem com a notação BPMN 

foi particionada utilizando eventos iniciais e intermediários de ligação, assim como suas Lanes 

estão representadas separadamente. Mesmo com a utilização desses artifícios, a maior parte do 

processo ficou como Apêndice C, através das figuras 37 à 44, devido à sua grande dimensão.  
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Figura 10 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4  Identificação da percepção dos colaboradores quanto às notações  

 

Para identificar a percepção dos colaboradores responsáveis pela execução do 

macroprocesso definido, foi aplicado o questionário, de maneira individual, com o objetivo de 

não ocorrerem interferências de percepção entre os mesmos. Antes de iniciar a aplicação, 

buscou-se identificar o tempo de trabalho do colaborador com o processo avaliado, descartando, 

assim, aqueles com menos de um mês de atuação. A aplicação do questionário está descrita em 

sete etapas, conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 17 - Etapas de aplicação do questionário 

Primeira etapa Explicar o real objetivo do questionário. 

Segunda etapa Realizar uma apresentação do processo modelado em EPC a partir 

de uma visão global de todo o macroprocesso. 

Terceira etapa 

Realizar uma apresentação do processo que é da responsabilidade 

do colaborador que irá responder o questionário em EPC, 

explicando os conceitos relacionados à notação. 

Quarta etapa Realizar uma apresentação do processo modelado em BPMN a 

partir de uma visão global de toda o macroprocesso. 

Quinta etapa 
Realizar uma apresentação do processo que é da responsabilidade 

do colaborador que irá responder o questionário em BPMN, 

explicando os conceitos relacionados à notação. 

Sexta etapa 
Explicar os itens contidos no questionário (escala Likert e 

afirmações), assim como a maneira de preenchimento do mesmo. 

Sétima etapa Verificar as respostas junto ao colaborador. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Vale ressaltar que para a apresentação da modelagem em BPMN para os 

colaboradores, foi utilizado o processo de maneira inteira e fluida, sem que o mesmo estivesse 

particionado. Além disso, essas apresentações foram realizadas com auxílio de um computador, 

tendo somente o questionário impresso. 

 

4.5 Análise dos dados obtidos 

 

A partir da coleta de dados por meio do questionário, buscou-se mensurar o 

comportamento de cada critério através do percentual obtido com as respostas de todos os 

colaboradores para cada afirmação elaborada.  Os critérios com mais de uma afirmação foram 

mensurados através do percentual dos percentuais das afirmações referentes a eles. Para isso, 

atribuiu-se valores entre 1 e 5 para cada gradação da escala Likert, a fim de mensurar o grau de 

concordância relacionado a cada afirmação. A tabela a seguir representa a pontuação atribuída 

a cada gradação. 

 

Tabela 18 - Pontuação atribuída a cada gradação 

PONTOS GRAU DE CONCORDÂNCIA PARA CADA AFIRMAÇÃO 

5 CONCORDO TOTALMENTE 

4 CONCORDO PARCIALMENTE 

3 INDIFERENTE 

2 DISCORDO PARCIALMENTE 

1 DISCORDO TOTALMENTE 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A partir disso, os dados coletados foram devidamente quantificados e as percentagens 

de cada afirmação, assim como de cada critério, obtidas. As tabelas 19 e 20, a seguir, 

demonstram como foi feita a avaliação de percepção dos colaboradores para o EPC e BPMN, 

respectivamente. 
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Tabela 19 - Avaliação de percepção para o EPC 

CRITÉRIOS 
AFFIRMAÇÕES DO 

QUESTIONÁRIO 

COLABORADOR  NOTAÇÃO: EPC 

A B C D E F G H I J TOTAL PERC PERC 2 

LEGIBILIDADE 

1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 94% 

95% 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 98% 

3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 46 92% 

EXPRESSIVIDADE 

4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 43 86% 

93% 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 47 94% 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100% 

USABILIDADE 

7 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 44 88% 

82% 8 5 4 1 4 5 3 4 5 5 4 40 80% 

9 5 4 1 4 5 4 4 4 5 3 39 78% 

AMIGABILIDADE 10 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 44 88% 88% 

FORMALIDADE 11 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 24% 24% 

CONCISÃO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 22% 22% 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Tabela 20 - Avaliação de percepção para o BPMN 

CRITÉRIOS 
AFFIRMAÇÕES DO 

QUESTIONÁRIO 

COLABORADOR NOTAÇÃO: BPMN 

A B C D E F G H I J TOTAL PERC PERC 2 

LEGIBILIDADE 

1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 94% 

93% 2 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 46 92% 

3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 47 94% 

EXPRESSIVIDADE 

4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 46 92% 

91% 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 45 90% 

6 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 45 90% 

USABILIDADE 

7 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 47 94% 

93% 8 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 92% 

9 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 46 92% 

AMIGABILIDADE 10 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 96% 96% 

FORMALIDADE 11 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 24% 24% 

CONCISÃO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20% 20% 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Nas tabelas 19 e 20, é possível observar como foi a percepção dos colaboradores em 

relação a cada afirmação e a cada critério referentes às notações. Na análise, são calculados o 

percentual por afirmação (PERC) e o percentual por critério (PERC 2).  Dos quatorze 

colaboradores envolvidos no macroprocesso, dez deles responderam o questionário por 

apresentarem tempo de atuação com o processo avaliado superior a um mês. A partir desses 
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dados, optou-se por realizar uma análise mais detalhada por critério, relacionando cada 

afirmação ao seu critério para as duas notações. 

 

4.5.1 Critério 1: Legibilidade 

 

O primeiro critério analisado refere-se à facilidade com que os modelos são 

compreendidos e interpretados pelas pessoas, onde a partir dessa definição foram desenvolvidas 

três afirmações que objetivavam verificar a percepção do colaborador acerca disso. A imagem 

a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção dos colaboradores para as afirmações 

relacionadas a esse critério. 

 

 

Figura 11 - Gráfico da percepção das afirmações relacionadas a Legibilidade 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do gráfico acima, nota-se que a primeira afirmação, que buscava identificar se 

as etapas do trabalho são visualizadas de maneira clara, obteve a mesma percepção para as duas 

notações. Já a segunda afirmação, onde o intuito era o de verificar se as atividades de 

responsabilidade do colaborador são facilmente identificadas, obteve uma percepção melhor 

para a notação EPC. A terceira afirmação, que buscava identificar se o colaborador consegue 

compreender e interpretar tudo que faz em seu dia a dia, obteve uma melhor percepção para a 

notação BPMN.  
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A partir disso, observa-se que as duas notações obtiveram empate quando analisadas 

pelas afirmações, levando a uma análise através do percentual geral das afirmações para cada 

notação. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção geral dos 

colaboradores para esse critério. 

 

 

Figura 12 - Gráfico de percepção para o critério Legibilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do percentual das afirmações, é possível observar que a notação EPC obteve 

um grau de percepção maior que a notação BPMN. 

 

4.5.2 Critério 2: Expressividade 

 

O segundo critério analisado refere-se à capacidade da linguagem permitir representar 

as mais diversas situações organizacionais, onde a partir dessa definição foram desenvolvidas 

três afirmações que objetivavam verificar a percepção do colaborador acerca disso. A imagem 

a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção dos colaboradores para as afirmações 

relacionadas a esse critério. 
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Figura 13 - Gráfico da percepção das afirmações relacionadas à Expressividade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Analisando a figura 13, nota-se que a quarta afirmação, que buscava identificar se era 

possível visualizar todas as decisões que o colaborador deve tomar em seu dia a dia, obteve 

uma melhor percepção para a notação BPMN. Já a quinta afirmação, onde o intuito era o de 

identificar se o colaborador consegue visualizar como deve executar suas tarefas, obteve uma 

percepção melhor para a notação EPC. A sexta afirmação, que buscava identificar se o 

colaborador consegue visualizar todos e sistemas e documentos que ele utiliza como suporte 

para execução de seu trabalho, também obteve uma melhor percepção para a notação EPC.  

A partir dessa análise, observa-se que a notação EPC obteve uma melhor percepção 

em duas afirmações, enquanto a notação BPMN obteve apenas em uma. Para corroborar com a 

informação anterior, também foi realizada uma análise através do percentual geral das 

afirmações para cada notação. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a 

percepção geral dos colaboradores para esse critério. 
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Figura 14 - Gráfico de percepção para o critério Expressividade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A partir do percentual das afirmações, é possível observar que a notação EPC obteve 

um grau de percepção maior que a notação BPMN. 

 

4.5.3 Critério 3: Usabilidade 

 

O terceiro critério analisado refere-se à complexidade da utilização da linguagem, onde 

a partir dessa definição foram desenvolvidas três afirmações que objetivavam verificar a 

percepção do colaborador acerca disso. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como 

foi a percepção dos colaboradores para as afirmações relacionadas com esse critério. 
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Figura 15 - Gráfico da percepção das afirmações relacionadas a Usabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Analisando o gráfico acima, pode-se verificar que a sétima afirmação, que buscava 

identificar se o colaborador utilizaria o modelo analisado para auxiliar em seu trabalho no dia 

a dia, obteve uma melhor percepção para a notação BPMN. Já a oitava afirmação, que tinha o 

intuito de identificar se o colaborador utilizaria o modelo analisado para repensar as etapas de 

seu trabalho, também obteve uma percepção melhor para a notação BPMN. A nona afirmação, 

que buscava identificar se o colaborador utilizaria o modelo analisado para explicar à outra 

pessoa como seu trabalho é feito, também obteve uma melhor percepção para a notação BPMN.  

A partir dessa análise, observa-se que a notação BPMN obteve uma melhor percepção 

nas três afirmações. Para corroborar com a informação anterior, também foi realizada uma 

análise através do percentual geral das afirmações para cada notação. A imagem a seguir ilustra, 

de maneira gráfica, como foi a percepção geral dos colaboradores para esse critério. 
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Figura 16 - Gráfico de percepção para o critério Usabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A partir do percentual das afirmações, é possível observar que a notação BPMN obteve 

um grau de percepção maior que a notação EPC para esse critério. 

 

4.5.4 Critério 4: Amigabilidade 

 

O quarto critério analisado refere-se à maior ou menor atratividade da linguagem, no 

sentido em que ela pode ser de utilização mais ou menos agradável ou intuitiva. A partir dessa 

definição, foi desenvolvida uma afirmação que objetivava verificar a percepção do colaborador 

acerca disso. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção dos 

colaboradores para essa afirmação, sendo também a percepção geral dos colaboradores para 

esse critério. 
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Figura 17 - Gráfico de percepção para a afirmação/critério Amigabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Analisando a figura 17, nota-se que a décima afirmação, que buscava identificar se o 

colaborador considerava a descrição de suas atividades agradável e intuitiva, obteve uma 

melhor percepção para a notação BPMN. Com isso, é possível observar que a notação BPMN 

obteve um grau de percepção maior que a notação EPC para esse critério.  

 

4.5.5 Critério 5: Formalidade 

 

O quinto critério analisado refere-se ao rigor com que a semântica da linguagem está 

definida, reduzindo/removendo as ambiguidades na interpretação dos modelos. A partir dessa 

definição, foi desenvolvida uma afirmação que objetivava verificar a percepção do colaborador 

acerca disso. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção dos 

colaboradores para essa afirmação, sendo também a percepção geral dos colaboradores para 

esse critério. 
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Figura 18 - Gráfico de percepção para a afirmação/critério Formalidade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A partir deste gráfico, nota-se que a décima primeira afirmação, que buscava 

identificar se o colaborador conseguia interpretar a sequência de suas atividades de mais de uma 

maneira (ambiguidade), obteve o mesmo grau de percepção para as duas notações. Vale 

ressaltar que, para esse critério, a afirmação foi desenvolvida de maneira negativa, onde quanto 

menor o grau de concordância, melhor é o resultado. Com isso, é possível observar que as 

notações empataram nesse critério.  

 

4.5.6 Critério 6: Concisão 

 

O sexto critério analisado refere-se a maior ou menor capacidade de o modelo 

representar as várias facetas de um processo recorrendo a um menor conjunto de elementos. A 

partir dessa definição, foi desenvolvida uma afirmação que objetivava verificar a percepção do 

colaborador acerca disso. A imagem a seguir ilustra, de maneira gráfica, como foi a percepção 

dos colaboradores para essa afirmação, sendo também a percepção geral dos colaboradores para 

esse critério. 
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Figura 19 - Gráfico de percepção para a afirmação/critério Concisão 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Analisando a figura 19, nota-se que a décima segunda afirmação, que buscava 

identificar se o colaborador considerava o modelo de representação de seu trabalho poluído, 

devido à quantidade de elementos utilizados, obteve um grau de concordância melhor para o 

BPMN. Vale ressaltar que, para esse critério, a afirmação foi desenvolvida de maneira negativa, 

onde quanto menor o grau de concordância, melhor é o resultado. Com isso, é possível observar 

que a percepção dos colaboradores foi melhor para a notação BPMN nesse critério.  

 

4.5.7 Conclusão 

 

A partir dessa análise detalhada, podemos observar que tanto em número de 

afirmações quanto em número de critérios a notação BPMN obteve, de maneira geral, um 

melhor resultado dentro da organização. A tabela a seguir demonstra o número de critérios e 

afirmações em que cada notação obteve melhor desempenho, assim como o número de empates.   
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Tabela 21 - Análise geral das notações 

ANÁLISE GERAL 

 
POR 

AFIRMAÇÃO 

POR 

CRITÉRIO 

BPM 7 3 

EPC 3 2 

EMPATE 

ENTRE AS 

NOTAÇÕES 

2 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A fim de fornecer uma visualização global, a imagem a seguir ilustra, de maneira 

gráfica, como foi a percepção dos colaboradores de acordo com cada critério. 

 

 

Figura 20 – Gráfico geral da percepção dos colaboradores por critério 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Observa-se que, dentre os critérios analisados, a maior distância entre a percepção dos 

colaboradores para as notações avaliadas ocorreu para o critério usabilidade. Isso reflete a 

percepção do autor de que, no momento de aplicação do questionário, os colaboradores do 

processo avaliado demonstraram uma maior atratividade pelo processo representado pela 

notação BPMN. Isto teria se dado pelo fato do processo estar representado de maneira inteira e 

fluida para esta notação, não estando particionado conforme o EPC. 
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Outro ponto observado foi em relação ao critério expressividade, onde o autor pode 

verificar junto aos colaboradores que o fato de ter representado todos os elementos (planilhas, 

sistemas, meios de comunicação e documentos) que servem como auxílio para execução de 

uma atividade na notação EPC se tornou como determinante para avaliação desse critério.  

Por fim, outro ponto observado na aplicação do questionário foi que os eventos 

contidos após cada atividade na notação EPC se tornaram determinantes para sua pior 

percepção no critério concisão. Isto porque os colaboradores apontaram o mapa em EPC como 

sendo de pior visualização (mais poluído) quando comparado ao BPMN. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este projeto teve como principal objetivo analisar e comparar as notações BPMN e 

EPC, por meio de critérios oriundos da literatura, a partir de um processo de negócio específico.  

A definição de uma notação para representação de um processo de negócio é de 

extrema importância, pois a partir dela é que se irá garantir uma boa compreensão e utilização 

por parte de toda a organização. Esta escolha pode gerar dúvida em relação a qual notação 

utilizar para representar os processos, o que fez com que o autor definisse as duas notações que 

representam maior destaque atualmente. Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica das 

áreas de estudo que compõem o trabalho, modelagem de processos de negócios e linguagem 

para representação do processo de negócio, levantando as principais características e critérios 

apontados para a avaliação das notações.  

A partir desse levantamento, foi definido o método de pesquisa, estudo de caso, através 

de um processo de negócio específico, a fim de avaliar as duas notações. Para tal efeito, utilizou-

se um questionário com base na escala Likert, que teve por objetivo verificar a percepção dos 

colaboradores desse processo quanto aos critérios apontados pela literatura.  

Na aplicação do questionário observou-se divergências e singularidades na 

compreensão da relação entre os colaboradores aos critérios de cada notação. Divergências, 

porque cada colaborador apresentou uma compreensão pessoal acerca de todas as afirmações, 

e singularidades, porque em duas afirmações ocorreram a mesma compreensão por partes de 

todos os colaboradores.  

Em relação aos critérios e características obtidos no levantamento bibliográfico, Engiel 

(2011) fala que os fluxos de decisão através de perguntas facilita o entendimento do BPMN, o 

que não se mostrou como característica decisiva para os colaboradores que avaliaram as duas 

notações quando avaliado o critério Legibilidade. Pode-se também destacar para este critério 

que um dos aspectos negativos apontado por Barbará (2009), onde ele afirma que por existir 

um evento após cada atividade o mapa torna-se complexo e confuso, aparentemente não foi 

percebido pelos colaboradores, visto que nesse critério ocorreu um melhor grau de percepção 

para a notação EPC. 

De acordo com Engiel (2011), o EPC permite a representação de todos os elementos 

atrelados ao processo. A partir desse aspecto positivo apontado por ele, pode-se apontar sua 

relação com o maior grau de percepção dos colaboradores para a notação EPC no critério 

Expressividade. 
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Para os critérios Usabilidade e Amigabilidade, o BPMN teve um grau de percepção 

relativamente maior quando comparado ao EPC, podendo relacionar ao aspecto negativo 

apontado por Engiel (2011), onde segundo o autor o EPC é pouco intuitivo, com os padrões 

utilizados exigindo um conhecimento prévio para compreensão. 

 Mesmo com a desvantagem apontada por Engiel (2011), onde ele diz que existe a 

necessidade de utilização de muitos elementos da notação no diagrama, o BPMN foi 

considerado pelos colaboradores, para o critério de Concisão, como o mais agradável em 

relação ao número de elementos utilizados para a representação de seu trabalho.    

De maneira geral, nos critérios levantados, a notação BPMN obteve uma melhor 

compreensão, com um número maior de critérios e afirmações, obtendo uma pontuação mais 

significativa por parte dos colaboradores. Já o EPC se saiu melhor em dois importantes critérios 

propostos pela literatura - a facilidade de compreensão e interpretação, e a capacidade de 

representar as mais diversas situações organizacionais -, mostrando que essa notação possui 

estes dois pontos de destaque em relação ao BPMN, segundo a avaliação desses colaboradores 

para este processo. 

A partir disso, pode-se verificar que a notação BPMN, segundo a avaliação de pessoas 

sem tanta proximidade com os assuntos acerca de gestão de processos, foi a que possuiu a 

melhor compreensão em relação ao EPC, para este processo em específico. Contudo, considera-

se que a notação EPC tem uma compreensão adequada por parte dos colaboradores, já que 

obteve gradação condizente ao que se espera para uma boa utilização.  

Por fim, considera-se que os objetivos geral e específicos foram cumpridos através 

dessa análise, visto que os levantamentos literários foram realizados, e a aplicação das notações 

obteve resultados condizentes com a avaliação proposta neste trabalho.  

  

5.1 Limitações da pesquisa 

 

A dificuldade em imprimir os processos se tornou uma limitação, visto que alguns 

deles possuem grandes dimensões, o que fez com que o autor utilizasse, por exemplo, o auxílio 

do computador para apresentar a modelagem aos colaboradores.  

O dimensionamento dos processos também se tornou um limitador em relação à 

formalização da modelagem de todos os subprocessos, onde o autor optou por desconsiderar 

parte deles, partindo da premissa de mapear apenas o fluxo de venda até a instalação. 
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5.2 Propostas para pesquisas futuras 

 

Espera-se que esse trabalho contribua para a discussão acerca da importância de definir 

uma notação de modelagem que seja de fácil uso e compreensão por toda organização, servindo 

como uma alternativa de análise para a definição de qual notação utilizar para modelagem de 

processos.  

A partir disso, entende-se como relevante a aplicação do método proposto em outros 

processos, buscando, assim, uma análise ampla do levantamento literário realizado. 

Ainda se considera interessante avaliar o instrumento de análise desenvolvido através 

do feedback de especialistas da área de mapeamento de processos de todo o Brasil, buscando a 

validação do método de análise comparativo das notações. 
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APÊNDICE A – Ferramenta de Pesquisa 

  

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS NOTAÇÕES 

COLABORADOR:   

NOTAÇÃO 
AVALIADA:   

TEMPO DE TRABALHO 
NA EMPRESA:   

AFIRMAÇÕES CT CP I DP DT 

1 
As etapas do meu trabalho são 
visualizadas de maneira clara.           

2 
As atividades de minha responsabilidade 
são facilmente identificadas.           

3 
Ao visualizar esse modelo, consigo 
compreender e interpretar tudo que 
faço no meu dia a dia.           

4 
Neste modelo, consigo visualizar todas 
as decisões que devo tomar no meu dia 
a dia.           

5 Neste modelo, consigo visualizar como 
devo executar as minhas tarefas.            

6 

Neste modelo, consigo visualizar todos 
os sistemas e documentos que devo 
utilizar como suporte para execução do 
meu trabalho.           

7 Eu utilizaria esse modelo para auxiliar no 
meu trabalho do dia a dia.           

8 
Eu utilizaria esse modelo para repensar 
as etapas do meu trabalho.           

9 Eu utilizaria esse modelo para explicar à 
outra pessoa como meu trabalho é feito.           

10 Considero essa descrição de minhas 
atividades agradável e intuitiva.           

11 
Consigo interpretar a sequência das 
minhas atividades de mais de uma 
maneira.           

12 

Considero esse modelo de 
representação do meu trabalho muito 
poluído, devido a quantidade de 
elementos utilizados.           

LEGENDAS: CT = CONCORDO TOTALMENTE; CP = CONCORDO PARCIALMENTE; I = 
INDIFERENTE; DP = DISCORDO PARCIALMENTE;    

DT = DISCORDO TOTALMENTE. 
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APÊNDICE B – Modelos EPC 

 

 
 
 

Figura 21 - EPC do subprocesso Atender o cliente presencialmente 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 22 - EPC do subprocesso Atender o cliente presencialmente 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 23 - EPC do subprocesso Atender o cliente via telefone 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 24 - EPC do subprocesso Atender o cliente via telefone 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 25 - EPC do subprocesso Realizar ativo com possíveis clientes 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 26 - EPC do subprocesso Realizar ativo com possíveis clientes 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 27 - EPC do subprocesso Captar clientes através da equipe de vendas 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 28 - EPC do subprocesso Captar clientes através da equipe de vendas 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 29 - EPC do subprocesso Cadastro e agendamento de vendas 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 30 - EPC do subprocesso Cadastro e agendamento de vendas 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 31 - EPC do subprocesso Liberação de equipamentos para instalação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 32 - EPC do subprocesso Liberar técnico para instalação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 33 - EPC do subprocesso Instalação dos Serviços 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 34 - EPC do subprocesso Instalação dos Serviços 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 35 - EPC do subprocesso Tratativas de instalação do dia 1/2 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 36 - EPC do subprocesso Tratativas de instalação do dia 2/2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C – Modelos BPMN 

 

 

 
Figura 37 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 39 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 41 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Figura 42 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 43 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 
Figura 44 - Processo BPMN de Aquisição de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor
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