GUIA DE MODELAGEM DE
PROCESSOS UTILIZANDO BIZAGI
MODELER

Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional
Escritório de Gerenciamento de Processos

Cuiabá - MT
2

FICHA TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
José Pedro Taques – Governador
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Júlio Cesar Modesto dos Santos - Secretário de Estado
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS
Joelson Obregão Matoso – Secretário Adjunto de Estado
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Maria Teresa de Mello Vidotto – Superintendente
EQUIPE TÉCNICA
Albert Fernandes da Silva
Anna Sylvia Corrêa de Souza Augusto Martins
Carolina Grzybowski Tonucci
Cleber Zamboni Sartor
Douglas Henrique Ribeiro Piereti
Evanil Arruda Botelho
Fernanda Maria Zucher
Genifer Gabryelly Borges da Silva
Mônica Camargo da Rocha
Nayara Martins Vasconcelos
Pedro Miguel dos Santos Barros
Regina Akiko Imada Doy
Rosemar Falcão Silva Ferreira
Guia de Modelagem de Processos Utilizando o Bizagi Modeler – Abril de 2016.
Versão 00/2016
Publicação elaborada pela Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, Secretaria
de Estado de Gestão. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta
publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998)
Secretaria de Estado de Gestão
Centro Político Administrativo
Bloco III
Cuiabá - MT
CEP 78.050-970
Telefone: (65) 3613-3644

3

APRESENTAÇÃO

Este Guia tem como objetivo contribuir com a fase de Modelagem e Desenho de
Processos do ciclo de vida de BPM, que permite estruturar e padronizar a rotina de trabalho a
ser desenvolvida pela equipe do Escritório de Gerenciamento de Processos. A modelagem e
desenho de processos requer um importante conjunto de habilidades e técnicas para permitir
compreender, comunicar e gerenciar componentes de processos.
Neste guia será apresentada a Notação BPMN e Bizagi Process Modeler,
definindo a função de cada elemento a ser utilizado.
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1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

1.1 BPMN (Business Process Modeling Notation)
É uma notação gráfica que transmite a lógica das atividades, as mensagens entre
os diferentes participantes e todas as informações necessárias para que um processo seja
analisado, simulado e executado. Sendo assim, a notação usa um conjunto de elementos
que permite diagramar modelos de processos ajudando a melhorar a Governança por
Processos de negócios. Existem vários softwares no mercado que desenvolve a notação
gráfica de BPMN.

1.2 Bizagi Process Modeler
É um software gratuito, desenvolvido pela empresa BIZAGI, para modelagem
descritiva, analítica e de execução de processos de negócio utilizando a notação BPMN
em consonância com toda a disciplina de BPM. A escolha deste Software se deve ao fato
de permitir a modelagem dos fluxos de trabalho, suportar a elaboração de uma
documentação em relação ao processo e permitir a publicação de toda a documentação
diferentes formatos, visando dar maior publicidade às atividades praticadas pela
organização, que prezam pela gestão do conhecimento.

1.3 Processo
Sequência de ações integradas, estruturadas e mensuráveis que produzem, por
meio da utilização de recursos, um resultado que agrega valor na percepção do cliente. O
processo é vinculado a um macroprocesso e pode ser desdobrado em outros níveis de
processos (subprocesso).

1.4 Subprocesso
Processos em um nível maior de detalhamento, que demonstram os fluxos de
trabalho e atividades seqüenciais e interdependentes, necessárias e suficientes para a
execução de cada processo da Organização.

9

1.5 Atividade
Ocorre dentro de um subprocesso, executada por uma unidade organizacional, e
corresponde a “o quê” é feito e “como” é feito durante o processo.

1.6 Tarefa
É o nível mais detalhado das atividades, é um conjunto de trabalhos a serem
executados, envolvendo rotina e prazo determinado.

10

2. INSTALAÇÃO DO SOFTWARE BIZAGI MODELER

Para instalar o software Bizagi Process Modeler deverá solicitar ao suporte de
Tecnologia da Informação - TI de seu Órgão/Entidade.
O Bizagi Process Modeler permite diagramar e documentar seus processos de
forma ágil e simples com a notação BPMN, que é o padrão recomendado pelo Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso.

Figura 1- Logotipo do Software Bizagi Modeler
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3. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE BIZAGI MODELER

No Software Bizagi existe um conjunto de menus que apresentam as
funcionalidades do sistema. A tela principal está dividida em quatro seções, conforme
figura abaixo.

Figura 2 - Tela de Apresentação do Software Bizagi Modeler

1. Menu Principal: esta área permite criar um novo diagrama, abrir um diagrama
existente, salvar o que está sendo editado e imprimir.
2. Palhetas / Elementos: contém os elementos definidos pela notação BPMN para
modelar o processo de trabalho como: fluxo, dados, artefatos, pool, piscina e
conectores.
3. Menu de Opções: contém as abas: Arquivo, Página Principal, Formatar,
Visualizar, Publicar, Exportar/Importar, Ferramentas e Ajuda.
4. Área de Trabalho: área onde o processo é desenhado.
5. Configurações:
a) 1° ícone – mostrar/ocultar a faixa de opções.
12

b) 2° ícone:


Estilo – altera a cor do layout do Bizagi;



Idioma – altera o idioma, selecionar “Português”. Para que a alteração seja
realizada é necessário fechar o Bizagi e abrir novamente na nova
configuração;



Modo (principal e estendido) – no modo estendido apresenta todos os
elementos de fluxo, dados, artefatos, raias e conectores se tornem visíveis.

13

4. ELEMENTOS UTILIZADOS NA PADRONIZAÇÃO

Visando simplificar o trabalho de modelagem de fluxos de trabalho e aumentar a
adoção desta prática orientada pelo Escritório de Gerenciamento de Processos, foram
padronizados os elementos fundamentais da notação de BPMN, de maneira a alinhar os
entendimentos entre os usuários.
Conforme desenvolvimento do Escritório de Gerenciamento de Processos e o
amadurecimento da Cultura de gestão por processos poderão ser utilizados no futuro um
conjunto de notação mais avançada.

4.1 Piscina (Pool)
É a representação gráfica do processo de negócio. É permitido apenas um
processo por piscina e o titulo é o nome do processo que será mapeado no Diagrama.

Figura 3 – Representação Gráfica da Piscina (Pool)

4.2 Raia (Lane)
É uma subdivisão de uma piscina, que pode ser usada para representar um papel
ou uma área organizacional responsável pelas atividades.

Figura 4 – Representação Gráfica da Raia (Lane)
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4.3 Fases ou Milestone
É usado para dividir o processo em fases, demonstrando mudança de fase
conforme atividades a serem desenvolvidas.

Figura 5 – Representação Gráfica das Fases (Milestone)

4.4 Atividades
É o termo genérico que representa qualquer trabalho realizado dentro de um
processo de negócio. Toda atividade consome tempo para ser executada, envolve um ou
mais recursos da organização, requer algum tipo de entrada e produz uma ou mais saídas.
A atividade pode ser atômica (denominada tarefa) ou composta (denominada
subprocesso).
Atividades (tarefas e subprocessos) podem ser conectadas por meio do fluxo de
execução indicando que assim que a atividade anterior finalizar, automaticamente o fluxo
é seguido e a atividade seguinte é iniciada. Uma atividade pode ter uma ou mais entradas
e uma ou mais saídas.

4.4.1 Tarefa
Toda tarefa é representada por um retângulo com suas bordas arredondas.
Descrever a tarefa (ação) a ser executada, utilizando verbos no infinitivo de forma
objetiva.
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Tarefa
Simples: descreve a ação simples a ser executada na
tarefa.
Ciclo ou loop: consistem em tarefa que podem ser
executadas várias vezes. Repete-se até que se cumpra a
condição estabelecida no loop.
Figura 6 – Tipos de Tarefas

Exemplo: Atividade (tarefa) quando ocorre o ciclo ou loop.

Figura 7- Representação Gráfica de Ciclo ou Loop

4.4.2 Subprocesso
Para diferenciá-lo da notação da tarefa, todo subprocesso está na forma contraída
e deve possuir um marcador formado por um pequeno quadrado contendo um sinal de
mais (“+”) na parte inferior do retângulo, indicando que contém um conjunto de tarefas
inseridas dentro do subprocesso. Nomear o subprocesso utilizando substantivos.

Subprocesso
Simples:

Quando

uma

atividade

contém

outras

atividades. O subprocesso é dependente do processo,
mas possui fluxo próprio.
Figura 8 – Subprocesso Simples
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Figura 9 – Representação Gráfica de Subprocesso Contraído e Expandido

4.5 Conexões (Conectores)
Representa a maneira de ligar os elementos da modelagem em BPMN e existe
dois tipos de conexões: Fluxos e Associações.

Objetos de Conexão
Fluxo de seqüência: é usado para mostrar a ordem em que as
atividades são processadas.
Fluxo de montagem: é usado para o fluxo de uma mensagem
entre dois atores/participantes do processo que estão em pool
diferentes.
Associação: é usada para ligar informações em artefatos com
elementos gráficos do BPMN.
Figura 10 – Tipos de Objetos de Conexão

4.6 Artefatos
Os Artefatos são figuras para auxiliar e proporcionar informações complementares
acerca do processo. Podem ser associados diretamente às atividades ou ao fluxo de
sequência utilizando o tipo de conector Associação. O artefato padronizado e que será
utilizado no mapeamento de processos será o Objeto de Dados e a Anotação.
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Artefatos
Objeto de Dados: é a representação de documentos e
formulários que são usados e atualizados durante a execução do
processo. Ajudam a documentar o processo com informações
necessárias para a realização da atividade. Podem ser
referências a documentos físicos ou eletrônicos.
Anotação: Permite agregar informações adicionais sobre o
processo que facilita a leitura do diagrama por parte do usuário.
Figura 11 - Tipos de Artefatos

4.7 Evento
O evento acontece durante o curso do processo, interferindo no fluxo do
processo, podendo iniciar, atrasar, interromper ou finalizar um processo. Todos são
representados como círculos concêntricos, estabelece três tipos de eventos: de inicio,
intermediário e de término.

4.7.1 Evento de início
São eventos utilizados para dar início a um fluxo de processos. Os eventos de
início são representados por elementos com círculo simples ao redor.

Evento de início
Indica o início de processo.
Figura 12- Evento de Início

4.7.2 Evento Intermediário
São eventos utilizados durante o fluxo de processo. São representados por
elementos com círculos duplos ao redor.
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Evento Intermediário
Mensagem: indica que uma mensagem pode ser enviada ou
recebida; O ícone escuro se a mensagem for enviada e o ícone
claro se a mensagem for recebida pelo processo. O processo não
continua até que a mensagem seja recebida.
Timer: indica uma espera dentro do processo, ou seja, uma
demora; O tempo indicado pode ser em minutos, horas, dias ou
pode ser uma data determinada.
Link: conecta as atividades de um mesmo processo, objetivando
deixar o diagrama mais limpo. O ícone escuro indica envio do
link e o ícone claro indica o recebimento.
Figura 13 - Tipos de Eventos Intermediários

4.7.3 Evento de término
É utilizado para finalizar o fluxo de processo. São representados por elementos
com círculo mais forte (hachurado) ao redor.

Evento de término
Indica o final de um processo.
Figura 14 - Evento de Término

4.8 Gateways
São usadas para definir que rumo o fluxo vai seguir e controlar suas ramificações,
ou seja, como os fluxos de processo convergem ou divergem ao longo de sua execução. A
representação é um losango com as pontas alinhadas horizontal e verticalmente. O
interior do losango indica o tipo de comportamento da decisão. A seguir estão descritos
os principais tipos de decisões: exclusivo, inclusivo, paralelo e complexo.
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Gateways
Exclusivo – É utilizado para selecionar somente um caminho que
deve ser seguido. O gateway padronizado e que será utilizado no
ou

mapeamento de processos será o símbolo vazio.
Paralelo – É utilizado quando todos os caminhos devem ser
seguidos simultaneamente. Quando for necessário sincronizar os
fluxos, utiliza-se o mesmo gateway.
Inclusivo - É utilizado quando um ou mais caminhos devem ser
seguidos.
Figura 15 - Tipos de Gateways

4.9 Diagramas de Mapeamento de Processos
A BPMN propõe três tipos de Diagramas de mapeamento de processos conforme a
relação com os envolvidos no processo. São eles:

4.9.1 Diagrama de Processo Interno (Privado)
Representa um único processo de trabalho em que normalmente se mostra toda
a seqüência do processo com detalhes e a relação com seus envolvidos da
mesma organização. Exemplo abaixo:

Figura 16 – Representação Gráfica de Diagrama de Processo Interno

4.9.2 Diagrama de Processo Abstrato
Representa um processo de trabalho do qual desconhecemos o fluxo e as
atividades do envolvido externo, isto é, a relação com outra organização. Neste
caso é desenhada uma piscina (pool) vazia e somente são representados os
20

pontos de contato entre o processo interno com o externo. No exemplo, a
seguir esta representada pela piscina vazia do provedor, onde não estão
detalhadas as atividades de seu processo.

Figura 17 – Representação Gráfica de Diagrama de Processo Abstrato

4.9.3 Diagrama de Processo Colaborativo
Representa a interação entre duas ou mais organizações, do qual é apresentado
o processo interno de cada uma e quando existe a interação entre si. No
exemplo, a seguir se percebe em qual momento há a interação entre as
organizações.

Figura 18 – Representação Gráfica de Diagrama de Processo Colaborativo
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5. REGRAS PARA O MAPEAMENTO DE PROCESSOS.

a) Fonte: utilizar padrão do Bizagi (Segoe UI – Tamanho 8);
b) Elementos: utilizar tamanho padrão (analisar casos onde houver necessidade de
alteração);
c) Texto: utilizar Verbo no infinitivo + Substantivo;
d) Design: atentar para layout do diagrama (espaço, cruzamentos, fases bem definidas,
dentre outros);
e) Desvios: Os gateways (desvios) orientam os caminhos que devem ser seguidos, após
decisões tomadas nas atividades que o antecedem.
f) Sempre mapear o fluxo em sentido temporal: da esquerda para a direita.
Ex.: A atividade B inicia-se depois de executada a atividade A, a atividade C inicia-se
depois de executada a atividade B e assim por diante.
g) Alinhamento dos elementos deverá ser horizontalmente: tendo como referencial o
centro da raia.

Figura 19 – Representação Gráfica de alinhamento dos processos

h) No caso do gateway, as atividades deverão estar dispostas paralelamente e alinhadas
verticalmente. Os fluxos dos elementos gateways deverão sair do vértice inferior e
superior da decisão, mas em caso de três saídas deverá também pelo vértice direito.
Conforme o exemplo abaixo:
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Figura 20- Representação Gráfica de Disposição das Tarefas vinculadas ao Gateways

i) Elementos gateways deverão ter o ponto de divergências, isto é, terá o fluxo de saída
para duas ou três atividades, contudo deverá apresentar o ponto de convergência, ou
seja, a unificação das mesmas atividades para continuar o fluxo, conforme exemplo.
Em caso de exceções, poderá não utilizar o ponto de convergência analisar o fluxo e
verificar o layout.

Figura 21 – Representação Gráfica de Gateway Exclusivo comum (somente 2 caminhos)

Figura 22 – Representação Gráfica de Gateway Exclusivo com três caminhos

Figura 23 – Representação Gráfica de Gateway Paralelo
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6. INICIAR O MAPEAMENTO DE PROCESSOS

a) O Diagrama é uma modelagem analítica do processo que proporciona uma visão de
todo o fluxo de trabalho do início ao fim.
b) Definir qual o processo e quais os subprocessos que estão contidos e que serão
mapeados. Elaborar o diagrama Macro para iniciar o mapeamento do qual será
desmembrado em atividades.

Figura 24 – Conjunto de Subprocessos

c) Segue abaixo a ilustração de como transformá-los em subprocessos:

Figura 25 - Transformação de Subprocessos

6.1 Vínculo entre Subprocesso e Atividade
O subprocesso deverá estar vinculado às atividades que o compõe para que os
mesmos possam ser acessados após a publicação na web. Para isso é necessário:
24

a) Selecionar “tipo de subprocesso” e clicar em “Reusable Subprocess”, em seguida
clicar no “Editar Subprocesso”- irá criar um novo diagrama e renomear conforme
o nome do Subprocesso.

Figuras 26 - Edição de Subprocessos

b) Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione o botão
“Propriedades”. No campo “Processo” selecionar o diagrama criado, pois será
vinculado.

25

Figura 27 - Vinculação do Subprocesso ao Processo

6.2 Iniciar o Mapeamento da Atividade
a) Ao iniciar o software Bizagi automaticamente será apresentada a tela com uma
piscina (pool) em branco, com o nome padrão “Process 1” (Título do Processo) e
na aba abaixo “Diagrama 1” (Guia do processo).
b) Renomear o titulo do processo e o guia do processo em caixa alta, clicar duas
vezes na palavra e digitar o titulo ou com o botão do mouse direito ir editar texto.
c) Analisar qual o tipo de Diagrama (Interno, Abstrato ou Colaborativo) que será
mapeado.
d) Se houver mais de um participante, identificar todos os participantes do processo e
para cada responsável inserir uma raia na piscina, seguindo a ordem cronológica
das atividades dentro do processo. Cada raia deverá ser identificada a área
funcional ou sistema, mas nunca o nome próprio de uma pessoa. Renomear o título
da raia com a primeira letra de cada palavra em caixa alta (maiúscula) e o restante
26

das letras em caixa baixa (minúsculo). Clicar duas vezes na palavra “Lane” e
digitar o título ou com o botão do mouse direito ir editar texto.
e) Inserir o evento de início na raia onde o processo inicia. Clicar no elemento
(evento) e arrastá-lo até a raia.
f) Para continuar a mapeamento selecionar o próximo elemento a ser inserido no
mapeamento e arrastá-lo dentro da raia. Na tarefa descrever a ação a ser executada,
clicar duas vezes no interior ou com o botão do mouse direito ir editar texto.

Figura 28 - Elementos
mapeamento do processo

do

g) Durante o fluxo poderá haver necessidade da utilização de gateways e eventos
intermediários, analisar primeiramente qual se encaixa para dar continuidade ao
mapeamento de processos. Para inserir os gateways ou eventos intermediários
arrastar o elemento e clicar com o botão direito do mouse e selecionar o tipo de
“gateways” ou “evento” e selecionar a opção padronizada. Segue abaixo como
selecionar o tipo de eventos ou gateways.

27

Figura 29 - Alteração de tipo de Eventos e Gateways

h) Finalização do fluxo: utilizar o evento de término.

Figura 30 - Elemento de término do processo
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7. INSERIR INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NO MAPEAMENTO DE PROCESSOS

É importante inserir no mapeamento de processos informações e documentos em
anexo pertinentes a atividades (tarefas) para auxiliar na consulta e no desenvolvimento do
processo pelo usuário, realizando assim a gestão de conhecimento.

7.1 Inserção de informações referente ao processo
Para inserir informações referentes ao Processo (piscina), aos participantes do
processo (raias) e as atividades (subprocesso e tarefa).
a) Deve-se clicar em um dos itens citados (processo, participantes e atividades).
Clicar no botão do lado direito do mouse e ir a Propriedades:

Figura 31 - Forma para inserção de informação referente ao processo

b) Descrição: descrever a informação necessária. Preferência para informação
objetiva e curta. Exemplo: Processo – Descrição: Missão do Processo,
Participantes – Descrição: se estiver abreviado o participante, poderá descrever em
extenso e qual a responsabilidade do participante e dentre outras informações que
considerar pertinente, Atividades: informações sobre a atividade.
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7.2 Inserção de documentos em anexo no processo
Para inserir documentos em anexo na atividade (tarefa), selecionar o Artefato
“Objeto de Dados”, para facilitar a visualização por parte do usuário. Os documentos a
serem anexados são tudo que é utilizado na atividade em si, como informações ou
modelos de formulários, Check list, POP´s (Procedimento Operacional Padrão), IT
(Instrução de trabalho), dentre outros para a geração de conhecimento.
Segue abaixo o desenho da visualização no diagrama do documento que se
encontra em anexo:

Figura 32 - Forma para inserção de informação referente na Tarefa

a) Clicar no artefato com botão do lado direito do mouse e ir em “Anexos”.

Figura 33 - Forma para inserção de anexar documento à atividade
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b) Abrirá a caixa de arquivo e selecione o arquivo a ser anexado. E após a publicação
Web o arquivo anexado será visualizado no momento que o usuário clicar no
elemento (artefato).

Figura 34 – Representação Gráfica da caixa de arquivo para anexar o documento à atividade
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8. PUBLICAÇÃO DO DIAGRAMA

No Software Bizagi existem diversas formas de publicação como ilustrado na
figura abaixo, porém será utilizada a forma de publicação no modelo de arquivo Web. A
publicação no arquivo Web auxiliará o usuário navegar no Diagrama e também facilita a
sua publicação em intranet ou sites.
a) Selecione na barra de menu a opção “Publicar”, em seguida escolha a opção Web.

Figura 35 - Tela de Publicação - Bizagi

b) Selecione todos os diagramas que irão ser publicados. Clique no botão seguinte
para continuar.

Figura 36 - Tela para selecionar quais diagramas irão ser publicados

32

c) Abrirá uma nova tela para selecionar os elementos que farão parte da publicação.
Transporte todos os elementos para o lado direito da figura. Para confirmar se
foram enviados todos os dados para o lado direito da figura, clique no ícone

e

logo após no botão seguinte para continuar conforme figura abaixo.

Figura 37 - Tela para selecionar quais elementos irão ser publicados

d) Selecione o local que será gravado o arquivo. Para encerrar clique no botão
concluir.

Figura 38 - Tela para selecionar o caminho para publicar o arquivo
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