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Abstract: Nowadays enterprises need systems that have to be fast enough to follow 
constant changes on the business environment. Developers should have a deeper 
comprehension about the organization, its goals, objectives and market strategies to 
guarantee that these systems fulfill their objectives. The most common problem in 
developing proper systems has been the difficult to gather information about the 
application domain, which results on the development of Workflow Management Systems 
and techniques of Enterprise Modelling. Unfortunately these systems and techniques do 
not have well-defined syntax and semantic, which makes harder the complex analysis of 
models. In this case, Petri Nets have excellent potential to resolve the problem, once they 
have graphic representation and easy understanding. They are used as a communication 
language among expert people in different areas, allowing the description of static and 
dynamic aspects of the systems that have to be represented. Also, they have mathematic 
formalism, which permits the use of powerful analysis methods. The objective of this work 
is to present the potential of Petri Nets in studies of Enterprise Modelling and Workflow. 
 
Keywords: Modelling Enterprise, Petri nets, Workflow Management Systems. 
 
 
 
1. Introdução 

1.1. Processos de Negócios (Workflow) 

Os processos de negócios e seus projetos ganharam importância elevada para 
qualquer negócio desde o início dos anos 90. A habilidade em simplificar um processo 
deste tipo de forma eficiente e flexível é o fator de sucesso mais crítico das atuais 
companhias. Tal habilidade criou a necessidade de desenvolver e lidar com técnicas e 
ferramentas adequadas para identificar, analisar e simular processos de negócios (DESEL 
& ERWIN, 2000). 

Vários trabalhos sobre Sistemas de Gerenciamento de Workflow - SGWF (Workflow 
Management Systems) estão sendo desenvolvidos. Esse fato trará um grande impacto na 
próxima geração de sistemas de informação (AALST & HEE, 2002). Na década de 60, um 
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sistema de informação era composto de um certo número de aplicações stand-alone, para 
cada uma das quais desenvolvia-se um sistema de base de dados e interface. Cada 
aplicação tinha suas próprias rotinas de interação com o usuário e armazenamento e 
retorno de dados. Nos anos 70, dados representavam o centro da aplicação, o que levou à 
criação de Sistemas de Gerenciamento de Dados. Nos anos 80 um fato similar ocorreu com 
o gerenciamento da interface para o usuário. O surgimento de Sistemas de Gerenciamento 
de Interface do Usuário (SGIU) habilitou os desenvolvedores de aplicações a impulsionar a 
interação dos usuários na aplicação. Os anos 90 foram marcados pelo surgimento de 
softwares de workflow, o que permitiu o impulso dos procedimentos de negócio 
completamente na aplicação.  

O termo workflow é utilizado na literatura representando processos de negócio. Um 
workflow é definido como um conjunto de atividades que podem ou não ser executadas 
simultaneamente, com alguma especificação de controle e fluxo de dados entre as 
atividades. Um workflow pode representar vários processos e seus relacionamentos. Os 
sistemas de workflow consistem de dois componentes: modelagem e representação do 
sistema. Na área de modelagem de workflow não é possível ainda descrever um conjunto 
de modelos e técnicas que formalizem seu desenvolvimento (LEYMANN & ROLLER, 
1997). 

A figura a seguir descreve a composição de um SGWF dividindo-o em duas partes: 
modelo de negócios (definição dos processos) e módulo de execução dos negócios (serviço 
de representação dos negócios). A primeira é utilizada no tempo de construção para gerar 
uma definição computacional de um processo de negócios e fornecer ferramentas gráficas 
de modelagem, auxiliando o desenvolvedor durante o projeto, teste e validação do 
processo. O módulo de execução é composto de um conjunto de programas responsáveis 
pela criação e controle de exemplos de processos durante a execução, fornecendo a 
interface necessária no cumprimento de passos específicos do processo (SALIMIFARD & 
WRIGHT, 2001). 

 
Figura 1: Fases e componentes de um sistema de negócios. 

A organização internacional CGWF - Coalizão de Gerenciamento de Workflow, 
fundada em 1993, tem como missão promover e estabelecer padrões para SGWF. Em 
janeiro de 1995, o CGWF liberou um glossário que fornece um conjunto de termos comuns 
para vendedores, usuários finais, desenvolvedores e pesquisadores de workflow. Nesse 
glossário um SGWF é definido como um sistema que completamente define, gerencia e 
executa o processo de workflow através da execução do software, cuja ordem de execução 
é dirigida por uma representação computacional da lógica do processo do workflow. Ao 
invés do termo lógica do processo de workflow, utiliza-se apenas lógica de negócio, 
mostrando que a configuração do SGWF está subordinada ao fundamento do processo de 
negócio. 



XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2002 

 

ENEGEP 2002 ABEPRO 3 

Os benefícios do SGWF são comparáveis aos de um Sistema de Gerenciamento de 
Interface do Usuário (SGIU) ou, de um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados 
(SGBD); seu uso proporciona flexibilidade, integração de aplicações e redução nos custos 
do desenvolvimento.  

De acordo com JANSSENS et al. (2000), a estrutura de modelo organizacional é 
extremamente volátil, devido às mudanças constantes nas regras dos negócios. A evolução 
dos sistemas torna-se inevitável uma vez que os processos do negócio modificam-se por 
causa das reformas organizacionais e mudanças do ambiente externo. Por essa razão, os 
modelos de negócio podem influenciar os dois principais tipos de mudanças: nos dados do 
sistema do negócio e nas regras desse sistema. 

O principal problema de gerenciamento de workflow e, mais ainda, dos modelos 
organizacionais é a ausência de técnicas de análise mais complexas. Nesse caso, redes de 
Petri têm um excelente potencial na resolução deste problema, uma vez que possuem 
representação gráfica, são de fácil aprendizado, funcionam como linguagem de 
comunicação entre especialistas de diversas áreas, permitem a descrição dos aspectos 
estáticos e dinâmicos do sistema a ser representado e ainda possuem o formalismo 
matemático que permite a utilização de poderosos métodos de análise. 

1.2. Redes de Petri 
A teoria inicial das redes de Petri foi apresentada em 1962, na tese de doutorado 

Kommunikatin mit Automaten de Carl Adam Petri, defendida na faculdade de Matemática 
e Física da Universidade de Darmstadt, Alemanha. Segundo PETERSON (1981), as redes 
de Petri são uma ferramenta para estudo de sistemas, pois permitem representação 
matemática e análise, fornecendo informações importantes sobre a estrutura e o 
comportamento dinâmico dos sistemas modelados. Como as redes de Petri admitem a 
introdução de alterações, as aplicações podem se dar em muitas áreas diferentes (sistemas 
de manufatura, desenvolvimento de software, sistemas administrativos, etc.). 

De acordo com Murata (1989), as redes de Petri são formadas por dois tipos de 
componentes: um ativo denominado transição, correspondente a uma ação realizada dentro 
do sistema, e outro passivo denominado lugar, relacionado a uma variável de estado do 
sistema. A realização de uma ação está associada a algumas pré-condições (condição de 
algumas variáveis de estado), isto é, existe uma relação entre os lugares e as transições que 
possibilita a realização de uma ação. De forma semelhante, após a realização de uma ação, 
alguns lugares terão suas informações alteradas (pós-condições). Graficamente, os lugares 
são representados por círculos e as transições por traços ou barras (Figura 2). 

 
Figura 2:  Elementos básicos das redes de Petri. 

Lugares e transições são os vértices do grafo associado às redes de Petri, os quais são 
interligados por arcos direcionados. Os arcos que ligam lugares a transições correspondem 
à relação entre condições verdadeiras que, em um dado momento, possibilitam a execução 
das ações enquanto que, os arcos que ligam transições a lugares representam a relação 
entre ações e condições que se tornam verdadeiras com a execução das ações. 

O disparo das transições (execução das ações) é controlado pelo número e 
distribuição de marcas nos lugares. Uma transição t está habilitada se, e somente se, todos 
os lugares de entrada (pi ∈ P) de t são tais que M(pi) ≥ I(pi,t). A marcação habilita o 
disparo de uma transição, mas não obriga seu disparo. 
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Formalmente, a rede de Petri é dada por uma quíntupla, RP = (P, T, F, W, M0), onde 
(MURATA, 1989): 

 P = {p1, p2, …, pm} é um conjunto finito de lugares; 
 T = {t1, t2, …, tm} é um conjunto finito de transições; 
 F ⊆ (P x T) ∪ (T x P) é um conjunto de arcos; 
 W: F → {1, 2, 3, …} é uma função de pesos; 
 M0: P → {0,1, 2, 3, …} é a marcação inicial e 
  P ∩ T = ∅ e P ∪ T ≠ ∅. 
Existem muitas extensões de rede de Petri (Colorida, Temporizada,  

Estocástica,Virtual, Modular). Outras podem ocasionalmente surgir, de acordo com as 
necessidades específicas de cada situação, devido à flexibilidade da técnica. 

1.2.1. Propriedades das redes de Petri 
Existe uma série de métodos que permitem analisar um grande número de 

propriedades de sistemas. As propriedades das redes de Petri podem ser divididas em dois 
grandes grupos: as que dependem da marcação inicial (comportamentais) e, as que não 
dependem (estruturais). 

As propriedades comportamentais são: Alcançabilidade, Limitação, Vivacidade, 
Segurança, Reversibilidade, Abrangência, Persistência e Fairness. 

Como propriedades estruturais pode-se apontar: Limitação estrutural, Conservação e 
Consistência. 

1.2.2. Métodos de Análise das Redes de Petri 
Esses métodos são utilizados para a verificação das propriedades apresentadas. De 

acordo com MURATA (1989), os métodos de análise podem ser classificados em três 
grupos: árvore de cobertura (ou árvore de alcançabilidade), equação fundamental das redes 
de Petri e técnicas de redução.  

O método de análise denominado Árvore de Cobertura baseia-se na construção de 
uma árvore que possibilita a representação de todas as possíveis marcações de uma rede, 
mostrando também as seqüências de transições disparadas a cada passo. Para uma dada 
rede de Petri com marcação inicial é possível obter diversas marcações para um grande 
número de transições potencialmente habilitadas (MACIEL et al, 1996). Algumas 
propriedades, tais como limitação, segurança, transição morta e, alcance de marcações 
podem ser analisadas por este método. 

A Equação Fundamental das redes de Petri também permite a verificação de diversas 
propriedades de modelos. A equação fundamental possibilita a representação de aspectos 
comportamentais da rede, pois descreve a inserção e remoção de marcas nos lugares, 
conforme o disparo das transições. A equação fundamental das Redes de Petri é dada por: 

  M’(p) = M0(p) +C·s-t , ∀ p ∈ P.      (1) 
com M’(p) = marcação alcançável de M0, C = vetor de controle (que indica qual transição 
está disparando) e s = matriz de incidência da rede de Petri. 

As Regras de Redução facilitam a análise de grandes sistemas. A técnica de 
validação por redução baseia-se na transformação de uma rede de grandes dimensões em 
uma outra rede menor e mais abstrata, na qual propriedades como vivacidade, limitação e 
segurança são preservadas no modelo resultante, após a transformação. A transformação 
reversa, ou seja, a transformação de modelos abstratos em modelos refinados, de forma 
hierárquica, pode ser utilizada no processo de síntese. Estas regras são denominadas regras 
de síntese.  
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2. Redes de Petri no contexto de Workflow 
Na modelagem de workflow utilizando redes de Petri, cada tarefa é representada por 

uma transição correspondente. Lugares representam as pré e pós-condições ou ainda, os 
recursos requeridos para a execução de uma determinada tarefa. Os arcos representam as 
relações lógicas entre as tarefas e o próprio fluxo de trabalho (SALIMIFARD & WRIGHT, 
2001). A representação gráfica das redes de Petri tem se mostrado muito útil, pois permite 
a visualização dos processos e a comunicação entre eles. As marcas dos lugares podem ser 
abstraídas, representando um estado de determinado evento, por exemplo, documento 
disponível (lugar com marca) ou documento indisponível (lugar sem marca). 

Desde que ZISMAN (1977) usou redes de Petri para modelar workflow pela primeira 
vez, muitos autores publicaram trabalhos nos quais procuravam também integrar os dois 
assuntos. Entre eles, pode-se citar: CINDIO et al. (1988), LI et al. (1993), FERSCHA 
(1994), MERZ et al. (1995), SCHÖMIG & RAU (1995), ELLIS & NUTT (1996), NUTT 
(1996), WIKARSKI (1996), OBERWEIS (1997), AALST (1998), ADAM et al. (1998), 
BADOUEL & OLIVER (1998). 

De acordo com HOLT (2000), as redes de Petri permitem desenhar planos de 
sistemas gerais caracterizados por um alto nível de concorrência. Na estrutura de workflow, 
tais planos são esboços globais ou parciais da forma específica de realizar alguns tipos de 
atividades complexas e principalmente distribuídas. Essas atividades serão focadas como 
específicas (planejamento de recursos de vários tipos) ou, como controladoras de falhas, 
custos ou carga de trabalho. Desde que todo o negócio possa ser considerado como um 
sistema que envolve operações complexas e concorrentes (produção, marketing, 
contabilidade, procedimentos financeiros, negociações, etc), o uso das redes de Petri em 
seu planejamento ou análise parece uma idéia natural. 

HOLT (2000) considera que um modelo de rede de Petri de estrutura causal da 
operação do workflow pode fornecer firme fundamentação lógica e contexto realístico para 
aplicação de algoritmos de matemática aplicada, teoria da decisão, teoria de jogos, 
pesquisa de operação, estatística, etc., para questões de gerenciamento do negócio. A chave 
do sucesso para a implantação desses algoritmos dentro de redes de Petri é fornecida pela 
flexibilidade de modelagem de redes do tipo predicado-transição. 

HAN (1997) critica o uso de redes de Petri na modelagem de workflow, 
principalmente devido à sua estrutura fixa. Ele pondera a necessidade de flexibilidade de 
muitos modelos de redes propostos e indica, como a principal razão deste problema, a 
ausência de um mecanismo para apoiar a abstração e composição das redes. 

AALST & HEE (2002) identificam três razões principais para aplicar redes de Petri 
na modelagem de workflow: (1) as redes de Petri possuem semântica formal além da sua 
natureza gráfica; (2) elas podem modelar explicitamente os estados do sistema e (3) existe 
variedade e disponibilidade de técnicas de análise. 

OBERWEIS et al. (1997), por sua vez, identificam outros motivos para optar pelo 
uso de redes de Petri neste contexto: (1) integração de dados e aspectos comportamentais; 
(2) apoio concorrente e corporativo; (3) níveis diferentes de formalidade; (4) 
disponibilidade de técnicas de análise e (5) flexibilidade. 

Segundo MERZ et al. (1995), a principal força de redes de Petri na modelagem de 
workflow é resultante da combinação de: fundamentação matemática, representação gráfica 
compreensiva e, possibilidade de executar simulações e verificações. 

Não existe nenhuma unanimidade sobre quais classes de redes de Petri, entre as de 
alto e baixo nível, adaptam-se melhor para as necessidades específicas da modelagem de 
workflow. Um comentário interessante, entretanto, é que o bom formalismo de redes de 
Petri não é muito valorizado neste caso, se não existir nenhum sistema de gerenciamento 
ou outras ferramentas computacionais baseadas nele. A utilidade de ferramentas 
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computacionais adequadas é um fator crítico no uso prático de redes de Alto nível e 
métodos de análise relacionados (JANSSENS et al., 2000). 

JANSSENS et al. (2000) ainda afirmam que, comparados a Modelos de Base de 
Dados, os Modelos de Workflow têm muito a amadurecer. Existe a necessidade de padrões 
em modelagem de workflow. Uma investigação sobre o melhor formalismo para servir de 
padrão leva a concluir que, provavelmente, o formalismo das redes de Petri seja mais bem 
suportado por ferramentas computacionais. 

DESEL & ERWIN (2000) elevam a importância dos Sistemas de Gerenciamento de 
Workflow no atual mercado competitivo, uma vez que os mesmos devem oferecer apoio 
para decisões importantes. Entretanto, para que o sistema seja capaz de conduzir algumas 
avaliações, requisitos de formalismo devem ser usados para construir os modelos, o que 
reduz significantemente o risco de decisões errôneas em relação ao projeto do modelo de 
negócios. Os cenários podem ser executados imediatamente para discussão e análise.  

Uma investigação compreensiva do workflow na companhia pode resultar em um 
conjunto completo de processos. Esta é a base da introdução bem sucedida de um sistema 
de negócios numa empresa e a verificação formal pode ajudar na obtenção de efetividade e 
eficiência desejadas (VERBEEK et al, 2002). 

O gerenciamento de negócios tem muitas perspectivas, mas a de processo é a mais 
importante porque o núcleo de qualquer sistema de informação é essencialmente formado 
por processos. Uma rede de Petri que modela a dimensão do fluxo de controle é chamada 
de workflow-net (WF-net). Esta rede pode especificar o comportamento dinâmico de um 
simples caso isolado. 

De acordo com VOORHOEVE (2000), processos simples de workflow podem ser 
modelados diretamente como sistemas de transição. Entretanto, modelar processos mais 
avançados (com muitos paralelismos) torna-se difícil através de workflow, devido ao 
grande número de estados.  Neste caso, redes de Petri permitem uma representação mais 
concisa e natural dos processos. A idéia básica é que a tarefa pode ocorrer quando certos 
objetos (materiais, recursos ou permissões) estão presentes. Quando a tarefa inicia, esses 
objetos são consumidos.  No final, novos objetos são produzidos, permitindo que novas 
tarefas iniciem.  Em VOORHOEVE (2000), são tratadas algumas combinações de redes de 
Petri e álgebra de processo. 

2.1. Exemplo de aplicação de rede de Petri a Workflow 

 SALIMIFARD & WRIGHT (2001) apresentam um exemplo não-trivial da 
aplicação de redes de Petri na modelagem de workflow. No caso, o processo é de uma 
companhia de seguros e consiste de cinco tarefas: submissão de pedido, checagem do 
seguro, contato com a garagem, envio de carta (resposta negativa ao pedido) e pagamento 
do dano (resposta positiva). O modelo em rede de Petri deste processo de negócio está na 
Figura 3. 
 No modelo, cada tarefa do processo está representada por uma transição e assume-
se que duas transições (t3 e t4) podem disparar simultaneamente. Em contrapartida, 
existem duas transições (t2 e t5) que representam execuções de tarefas paralelas. 
 As tarefas checar seguro e contatar garagem (habilitadas após o disparo de t2) são 
independentes e podem ocorrer conjuntamente enquanto que as tarefas que vêm a seguir 
(pagamento do dano e envio de carta) são mutuamente exclusivas. 

 Partindo da marcação inicial da rede, a árvore de cobertura, com todas as possíveis 
marcações, pode ser obtida. Esta pode ser utilizada como base para se estudar as 
propriedades dependentes de marcação inicial do modelo como, por exemplo, se ele é 
seguro, livre de travamentos, limitado, etc. A validação do modelo, tarefa importante na 
modelagem, é facilmente feita devido à formalidade matemática da rede de Petri. 
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Figura 3: Modelo em Rede de Petri de um processo de negócio de uma companhia de seguros. 

3. Editor e simulador de redes de Petri, Petri Net Tools 
 Atualmente existem diversas ferramentas para edição, simulação e análise de 
modelos em rede de Petri. Uma destas, chamada Petri Net Tools, foi desenvolvida e 
implementada no Laboratório de Simulação e Controle de Sistemas Discretos, da USP de 
São Carlos (SOARES, 2001). 
 O editor possui três módulos em funcionamento: rede de Petri L/T (lugar-
transição), MFG (Mark Flow Graph) e SFC (Sequential Flow Chart). Trabalhos de 
mestrado e doutorado no laboratório visam implementação de outros módulos como, por 
exemplo, rede de Petri Estocástica (para estudo de custos) e rede de Petri Virtual (para 
estudos em sistemas de manufatura e, posteriormente, modelagem organizacional). 
 O exemplo da Figura 3 foi modelado no editor e, a análise através deste possibilita 
encontrar a árvore de cobertura e a matriz de incidência do modelo, verificar se este é 
limitado, vivo e se alcança algum estado final e ainda, identificar lugares e transições 
invariantes. 

4. Conclusões 
 A tecnologia de gerenciamento de negócios vem rapidamente ganhando 
popularidade no apoio aos Sistemas de Gerenciamento de Workflow, mas deve-se 
considerar que a análise compreensiva do processo antes da sua implementação real é 
necessária para garantir eficiência e eficácia. 

A simplicidade de redes de Petri proporciona participação efetiva dos diferentes 
especialistas envolvidos e possibilita troca de informações padronizadas entre os mesmos, 
nas diferentes fases. Em contrapartida, o formalismo a torna uma poderosa técnica de 
modelagem na representação dos processos, permitindo a exibição de: concorrência, 
paralelismo, sincronização, não-determinismo e exclusão mútua. 

A rede de Petri demonstra vantagens no uso em negócios por possibilitar que ocorra 
rastreamento minucioso e sem ambigüidade a cada etapa da operação e, por permitir uma 
representação matemática formal acoplada a mecanismos de análise para verificar 
propriedades do sistema e se este está correto. Porém, uma deficiência do uso desta técnica 
é a falta de uma apresentação mais descritiva, o que pode ser compensado pela 
possibilidade de implementação em aplicativo (software), criando interfaces mais 
amigáveis ao usuário. 
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