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As organizações contemporâneas estão inseridas em um ambiente em 

constante mudança, cada vez mais globalizado e competitivo. Neste 

cenário, novas demandas são exigidas das organizações, como o 

aumento da variabilidade e qualidade dos produtos, redução de preços 

e do ciclo de vida dos mesmos e atualizações tecnológicas. Como 

resultado, muitas organizações ao tentarem atender tais requisitos, 

aumentam também a flexibilidade de seus processos produtivos. 

Porém, ao aumentar a flexibilidade de um processo, aumenta-se 

também a dificuldade para o modelar, visto que, diversas notações 

utilizadas para a modelagem são baseadas na linguagem imperativa, 

incapaz de suportar processos não-estruturados. Tendo isso em vista, 

este estudo tem como objetivo propor uma forma de possibilitar a 

implementação de processos não-estruturados em ambientes 

estruturados, através da utilização de um modelo de tradução. Tal 

modelo foi desenvolvido com base no estudo de duas notações, BPMN 
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e DCR Graphs, e visa possibilitar maior flexibilidade na modelagem de 

processos não-estruturados. De modo geral, para que tal flexibilidade 

seja possível, são criados novos ciclos dentro do fluxo do processo, de 

modo a aumentar as possibilidades de execução do modelo. A tradução 

desenvolvida foi aplicada em um processo real de prevenção a 

acidentes em uma empresa de maquinários e gerou resultados 

satisfatórios. Apesar disso, este estudo é apenas um primeiro 

experimento para o desenvolvimento de traduções mais adequadas, que 

sejam capazes de proporcionar maior flexibilidade aos processos, sem 

a necessidade da utilização de repetidos gateways e ciclos dentro do 

fluxo. 

 

Palavras-chave: modelagem de processos, Processos não-

estruturados, Ferramentas de modelagem, Modelagem declarativa 
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1. Introdução 

O ambiente contemporâneo em que as organizações estão inseridas vem passando por uma 

fase de renovação, graças à globalização. Neste cenário, o mercado globalizado impõe 

demandas como produtos customizados à preço de produção em massa, maior rapidez para 

lançamento de novos produtos, atualizações tecnológicas, aumento da qualidade e 

acirramento da concorrência (PORTO et al., 2002). Para suprir estas exigências, a tendência é 

haver um aumento na versatilidade dos produtos e, consequentemente, um aumento na 

flexibilidade dos processos produtivos (MOURTZIS; DOUKAS; BERNIDAKI, 2014).  

De acordo com Pradella (2013), organizações que desejam prosperar neste cenário devem se 

basear em suas estratégias e capacidades a fim de desenvolver metodologias para repensar e 

analisar seus processos. Tais metodologias devem ser capazes de representar de maneira 

mensurável os objetivos e metas organizacionais através de processos consistentes que, por 

sua vez, possam agregar valor para os clientes e agentes do processo. Sendo assim, é possível 

concluir que uma forma de manter a competitividade no cenário atual é investir no 

gerenciamento de tais processos, através da utilização de ferramentas para a modelagem dos 

mesmos. A modelagem de processos pode ser empregada a fim de representar entidades, 

fluxos, atividades, ambientes, responsabilidades e execuções dentro de um processo, com a 

vantagem de que, em um cenário modelado, é possível controlar e prever ocorrências através 

da inserção de atividades sequenciais e restrições que direcionam o que pode ou não ser 

executado (CLAUDINO et al., 2017).  

O tipo de modelo de processo empregado com maior frequência é o imperativo. Mas há 

também um segundo tipo de modelo, chamado declarativo. De modo geral, os modelos 

imperativos são caracterizados pela abordagem empregada (de dentro para fora do processo) e 

pelo detalhamento explicito das sequências dos comandos que atuam no processo. De modo 

contrário, modelos declarativos possuem uma tendência de abordar os processos de maneira 

mais externa, de modo a descrever apenas o que é essencial aos mesmos (REIJERS; 

SLAATS; STAHL, 2013). A principal diferença existente entre estes dois tipos de modelos é 

o fato de que modelos imperativos possuem um fluxo detalhado da sequência do processo, 

enquanto os declarativos empregam conjuntos de restrições para obter um fluxo mais 

implícito (HILDEBRANDT E MUKKAMALA, 2011).  
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Tendo em vista a importância dos processos para as organizações, é possível classificá-los de 

acordo com sua estrutura, de modo que os mesmos podem ser definidos como estruturados ou 

não-estruturados. Com isso, é importante a definição da forma com que cada processo irá ser 

modelado, visto que as linguagens utilizadas para isso possuem diferenças significativas em 

suas abordagens. A forma com que a linguagem imperativa foi concebida, faz com que a 

mesma não suporte processos pouco, ou não-estruturados. O que criou uma oportunidade para 

que a linguagem declarativa se desenvolvesse para prestar suporte a este tipo de processo. 

Sendo assim, processos não-estruturados são constituídos essencialmente por um conjunto de 

atividades que deve obedecer uma ordem de restrições para ser executado (PESIC; 

SCHONENBERG; AALST, 2007; REIJERS; SLAATS; STAHL, 2013). 

Porém, segundo Aalst, Pesic e Schonenberg (2009), uma das questões chaves na concepção 

de um processo é seu grau de flexibilidade. Visto que os sistemas clássicos de gerenciamento 

de fluxo de trabalho proporcionam um bom suporte ao processo apenas se este for bem 

estruturado e pouco flexível. O desafio desta questão está no fato de que o próprio processo 

possui uma natureza flexível, principalmente se sua execução depende da decisão de pessoas.  

O estudo aqui exposto tem como objetivo propor uma forma de possibilitar a implementação 

de processos pouco estruturados em ambiente estruturados. Tal implementação pode ser 

possível através da aplicação do modelo de tradução, que visa adequar processos com 

linguagem imperativa para um modelo declarativo. Em geral, para realizar esta adequação são 

criados ciclos dentro do fluxo do processo, de modo a aumentar as possibilidades de 

execução. 

 

2. Metodologia 

Dentre as duas ferramentas retratadas neste trabalho, a que mais traduz a flexibilidade de um 

processo é a notação empregada pelo DCR Graphs. Tendo isso em vista, o estudo em questão 

tem como objetivo relatar os conceitos utilizados na geração de um pequeno dicionário básico 

para a tradução da notação do DCR Graphs para o BPMN, com o intuito de proporcionar 

maior flexibilidade aos processos modelados nesta última.  

De acordo com F. Iniciativas (2013), um estudo cujo objetivo é proporcionar conhecimentos 

relativos ao homem, a cultura e a sociedade, de modo a utilizá-los para novas aplicações, pode 

ser considerado um desenvolvimento experimental, onde o trabalho criativo é empregado de 
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maneira sistemática. Este tipo de estudo pode ser classificado em três atividades: pesquisa 

básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental.  

Como pode ser observado, a metodologia utilizada para a elaboração do estudo aqui relatado 

seguiu os princípios do desenvolvimento experimental, visto que, é composto por uma 

sucessão de trabalhos sistemáticos gerados a partir dos conhecimentos previamente existentes 

e que foram obtidos através de investigação ou pela prática, cujo objetivo está relacionado à 

produção de novos materiais e à melhoria de processos e sistemas já existentes (F. 

INICIATIVAS, 2013).  

Em linhas gerais, para o desenvolvimento do dicionário de tradução, o primeiro passo foi 

escolher um processo pouco estruturado e modelá-lo com o DCR Graphs e o BPMN. A partir 

destas modelagens, foi possível gerar um comparativo e iniciar o desenvolvimento do modelo 

de tradução. Após a conclusão do modelo, o mesmo foi aplicado no processo inicial para 

comparação e validação. Vale ressaltar que todas as considerações levantadas para a 

elaboração de tal modelo foram baseadas nos estudos previamente realizados e na experiência 

dos envolvidos com o tema. 

 

3. Referencial teórico 

Nesta seção estão expostos os referenciais teóricos utilizados para adquirir os conhecimentos 

referentes as duas notações utilizadas no projeto de pesquisa: DCR Graphs (Dynamic 

Condition Response) e BPMN (Business Process Model and Notation).  

 

3.1. Notação DCR Graphs 

A DCR Graphs (Gráficos de Resposta de Condição Dinâmica – Dynamic Condition Response 

Graphs) é uma notação gráfica para modelagem de processos que se baseia em restrições. O 

diferencial desta notação está na forma com que a mesma representa os dados. Ao contrário 

das notações tradicionais, como o BPMN, o DCR não foca apenas na descrição das possíveis 

rotas, mas sim, no detalhamento das relações às quais as atividades e eventos estão 

condicionados. De acordo com Hildebrandt, Mukkamala e Slaats (2011), existem seis 

relações que podem ser empregadas na referente notação, como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Relações DCR Graphs 
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Fonte: Adaptado de Hildebrandt, Mukkamala e Slaats (2011) 

 

a) Condição: relaciona uma atividade A à outra B, de modo que B só poderá ocorrer se A 

for executada; 

b) Resposta: cria uma relação entre as atividades A e B, tal que B deverá ocorrer ao 

menos uma vez, em algum ponto depois de A, podendo ocorrer mesmo que A nunca 

seja executada. Porém, caso A aconteça, B deve ocorrer obrigatoriamente; 

c) Exclusão: esta relação cria uma condição entre duas atividades, A e B, tal que B não 

poderá ocorrer caso A acontecer; 

d) Inclusão: geralmente utilizada após exclusões, esta relação tem como função 

possibilitar a ocorrência de uma atividade B após a ocorrência de A; 

e) Milestone: esta conexão gera uma relação entre três atividades – A, B e C – tal que 

uma atividade A pode ocorrer após uma atividade B. Porém, se A se torna pendente 

para uma relação de resposta por outra atividade C, B não poderá ocorrer até que A 

aconteça; 

f) Spawn: esta conexão é utilizada para criar uma relação de subprocesso entre uma 

atividade A e uma subatividade B, de tal maneira que, quando A ocorre, uma nova 

instância de B é gerada. 

A utilização deste grupo de relações permite a criação de uma sequência entre um conjunto de 

eventos e outro conjunto de restrições, de modo que uma atividade só possa ser executada se 

cumprir o conjunto de restrições necessário (SCHAIDT, 2017). Devido à estas características, 

é possível captar a lógica existente por trás dos processos, o que pode ser muito útil para 

modelagens com linguagem declarativa.  

 

3.2. Notação BPMN 

De acordo com ABPMP (2013), a notação BPM pode ser compreendida como uma disciplina 

gerencial que trata o trabalho como um processo ponta a ponta, detalhando o que, onde, 
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quando por que, como e por quem o trabalho é realizado, visando entregar valor para o 

cliente.  

Segundo Reis (2008), existem três tipos de representação dos diagramas no BPMN que 

podem ser empregados isoladamente ou em conjunto, quando é necessário retratar o processo 

de maneira mais completa. Os diagramas podem ser classificados em:  

 

a) Diagramas de processos privados (PBP – Private Business Process): empregados 

quando a preocupação principal é representar o teor dos fluxos em si; 

b) Processos abstratos: utilizados quando é necessário focar na representação da interação 

do fluxo com outros fluxos do sistema, sem se importar tanto com o conteúdo do fluxo 

em si; 

c) Processos colaborativos: quando é necessário expressar um grau maior de 

detalhamento, demonstrando como dois ou mais fluxos interagem entre si, dando a 

devida importância para o conteúdo de cada fluxo. 

Figura 2 - Componentes do BPMN 

 
Fonte: Adaptado de CHINOSI e TROMBETTA (2012) 

 

O BPMN possui diversos componentes, como exposto na Figura 2. Nesta notação, o fluxo de 

processo é elaborado dentro de entidades chamadas piscinas, que podem ser subdividas em 

raias para simbolizar de maneira mais detalhada as áreas ou os papéis inseridos nos processos. 

Além disso, todos os processos são controlados por eventos, que podem ser classificados em 

eventos de início, intermediários e finais. Estes eventos são responsáveis por controlar as 

atividades e a execução de gateways.  
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4. Desenvolvimento  

Como ponto de partida para este trabalho, um dicionário básico de tradução de notações foi 

desenvolvido. Neste dicionário, as cinco principais relações da notação do DCR Graphs foram 

traduzidas para a notação BPMN. Para facilitar a execução da atividade e o entendimento da 

mesma, os exemplos utilizados para este momento do desenvolvimento foram extraídos do 

processo utilizado para a aplicação da tradução.  

 

4.1 Modelagem com DCR Graphs 

Como exposto por Claudino (2018), o modelo de tradução foi desenvolvido com base na 

modelagem do processo da CIPA utilizando a notação DCR Graphs, exposto a seguir.  

 

 

Figura 3 – Processo da CIPA em DCR Graphs 

 
Fonte: Claudino (2018) 

Como demonstrado na Figura 3, o processo da CIPA utiliza dois tipos de relações na 

modelagem com o DCR Graphs, sendo estas ligações de condição e exclusão, de modo a 

condicionar um conjunto de atividades sucessoras à execução das atividas predecessoras. A 

mesma situação ocorre no processo de primeiros socorros, Figura 4, com o diferencial de que 

neste processo há uma relação de milestone, com marco definido sobre a atividade “Ir para o 

ponto de encontro”. 

Figura 4 - Processo da Primeiros Socorros em DCR Graphs 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

Na Figura 5 estão descritos os processos de combate, comunicação e evacuação com a 

notação DCR Graphs. Em tais processos, a grande maioria das relações são de condição, 

formando um encadeamento das atividades, de modo que cada atividade do fluxo só poderá 

ocorrer após sua atividade predecessora ter ocorrido ao menos uma vez. No processo de 

combate ainda há uma relação de milestone, cujo marco foi definido sobre a atividade 

“Auxiliar no combate”. 

Figura 5 - Processos de Combate, Comunicação e Evacuação em DCR Graphs 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

Em linhas gerais, a composição do processo no DCR Graphs é mais simples, visto que não há 

a necessidade da utilização de diversos gateways para definir os fluxos de execução dos 

conjuntos de atividade, como é o caso do BPMN.  

 

4.2. Tradução do DCR para o BPMN 

Como citado no referencial teórico, uma relação de condição é caracterizada por conectar uma 

atividade A à uma atividade B, de modo que B só irá ocorrer caso A ocorra. No exemplo 

utilizado para ilustrar essa condição, a atividade A será uma “Registrar o incidente e 

comunicar o Gestor da Área”, enquanto B será “Encaminhar para atendimento médico 

especializado” como demonstrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Relação de Condição 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

Como pode ser observado, a partir da execução da atividade A, o primeiro gateway possibilita 

que o processo seja encerrado ou que a atividade B seja executada, de modo que esta nunca 

irá ocorrer se o registro não for previamente executado. Este mesmo modelo também pode ser 

utililzado para representar uma ligação de inclusão, visto que a atividade A possibilita a 

ocorrência de B.  

Diferente da relação de condição, a resposta permite que a atividade B seja executada mesmo 

que A nunca aconteça. Mas, se A ocorrer, então B deve, obrigatoriamente, ser executada em 

algum ponto após A. O exemplo empregado para ilustrar esta situação considera a atividade A 

como “Comunicar o Gestor da área” e B como “Enviar mensagem para líder dos primeiros 

socorros”, como exposto na Figura 7.  

 

Figura 7 - Relação de Resposta 

 

 
Fonte: Claudino (2018) 
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Como visto, através da utilização do primeiro gateway, a atividade B pode ser realizada sem a 

existência obrigatória de A. Porém, caso exista a comunicação ao gestor, o segundo gateway 

torna obrigatório o envio da mensagem para o líder dos primeiros socorros.  

No caso da relação de exclusão, na qual após a execução de uma atividade B, a atividade A 

não pode mais ocorrer, o exemplo utilizado considera A como “Solicitar SAMU e Corpo de 

Bombeiros” e B como “Solicitar apenas SAMU”, como mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Relação de Exclusão 

 
Fonte: Claudino (2018) 

 

Como ilustrado, através do primeiro gateway é possível realizar a atividade A. Porém, com o 

segundo gateway há a possibilidade de retornar no fluxo e executar a atividade B para rejeitar 

a outra solicitação. Caso isso ocorra, o fluxo será finalizado e a atividade de solicitar apenas o 

SAMU não poderá mais ser executada.  Por fim, também é possível traduzir a relação de 

milestone, na qual um marco é criado para uma dada atividade B, que poderia ocorrer 

primeiro após a execução de D, mas devido a existência de uma atividade C deverá esperar 

até que a atividade A seja concluída. Para exemplificar, foi considerado que a atividade A será 

“Determinar Estratégias”, B será “Auxiliar no Combate”, C “Repassar informação para os 

bombeiros” e D “Separar equipes”, como exposto na Figura 9.  

Figura 9 - Milestone 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

Após a separação das equipes é possível auxiliar no combate e encerrar o processo. Porém, 

caso exista a necessidade de repassar as informações para os bombeiros, o auxílio ao combate 

só poderá ocorrer após a atividade de determinar estratégias. 

 

4.3. Modelagem com BPMN 

Para aplicar as traduções desenvolvidas, optou-se por escolher um processo real. Tal processo 

consiste na resposta a acidentes da CIPA de uma empresa que produz maquinários. Neste 

exemplo, a CIPA é responsável por receber e avaliar os comunicados de ocorrência, de modo 

a decidir para quais responsáveis a situação deve ser encaminhada. Para detalhar melhor o 

processo, foram utilizadas cinco pools, uma para cada fluxo envolvido. 

Todas as vezes que um acidente acontece, a CIPA é comunicada. Sua responsabilidade é 

enviar mensagens para o líder dos primeiros socorros quando há um acidente sem ocorrência 

de incêndio e acionar o primeiro e o segundo sinal de alerta para todos os líderes (Combate, 

Evacuação, Comunicação e Primeiros Socorros) em situações mais graves, como exposto na 

Figura 10.  

 

Figura 10 - Processo na CIPA em BPMN 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

Para modelar este processo, dois blocos de tradução foram utilizados para representar duas 

relações, sendo uma de condição e outra de resposta. A primeira relação, de condição, 

envolve as atividades: “Registrar incidente e comunicar o Gestor da área” e “Encaminhar para 

atendimento médico especializado”, de modo que a segunda atividade só poderá ser executada 

se a primeira ocorrer. A segunda relação, de resposta, envolve as atividades “Comunicar 

Gestor da área” e “Enviar mensagem para líder dos primeiros socorros”, de modo que a 

mensagem para o líder pode ser enviada antes de se comunicar o gestor, mas, caso o gestor 

seja comunicado previamente, deve-se enviar  a mensagem em seguida. 

A partir da constatação da existência de um princípio de incêndio, a CIPA emite um primeiro 

alarme para alertar a fábrica e os líderes da Brigada. No fluxo que envolve a comunicação 

dentro do processo, foi utilizada uma relação de condição, como mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Processo de Comunicação em BPMN 

 

Fonte: Claudino (2018) 
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Nesta relação,  a atividade “Atualizar equipes pelo rádio” só pode ocorrer após a execução da 

atividade “Coordenar atividades pelo rádio”. A mesma situação ocorre para o fluxo do 

processo de evacuação, retratado na Figura 12. 

  

Figura 12 - Processo de Evacuação em BPMN 

 
Fonte: Claudino (2018) 

 

Como citado, no processo de evacuação, a relação de condição é aplicada para condicionar a 

atividade “Verificar andamento pelo rádio” à atividade “Coordenar evacuação pelo rádio”, de 

modo que a mesma só ocorra após a execução da antecessora.  

No fluxo do processo que diz respeito aos primeiros socorros foram utilizados dois tipos de 

blocos de tradução: uma para relação de exclusão e outro para milestone, como demonstrado 

na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Processo de Primeiros Socorros em BPMN 
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Fonte: Claudino (2018) 

 

A relação de exclusão foi necessária para modelar as escolhas entre as atividades “Solicitar 

SAMU e Corpo de Bombeiros” e “Solicitar apenas SAMU”. Desse modo, caso a primeira 

atividade seja executada, a segunda não poderá mais ocorrer. Outra relação empregada foi a 

de milestone, onde a atividade “Ir para o ponto de encontro” pode ocorrer diretamente após a 

“Repassar informações para os bombeiros” ou, caso a atividade “Separar equipes” seja 

executada, só poderá ocorrer após a conclusão das atividades “Prestar atendimento” e 

“Repassar informações para os bombeiros”. A relação de milestone também foi utilizada no 

fluxo de processo de combate ao incêndio, como ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Processo de Combate em BPMN 

 
Fonte: Claudino (2018) 

 

No caso do processo de combate, a milestone foi empregada na atividade “Auxiliar no 

combate”. Desse modo, tal atividade pode ocorrer diretamente após a execução de “Repassar 

situação para bombeiros” ou, caso a atividade “Determinar estratégia” seja executada, 
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somente após o término das atividades “Iniciar combate” e “Repassar situação para 

bombeiros”.  

 

5. Análise e discussão 

A fim de verificar se o modelo de tradução é válido e levantar quais as principais diferenças 

entre os processos, foi realizada uma comparação entre o modelo do processo AS-IS, exposto 

na Figura 15 (antes da tradução) e o TO-BE (após a tradução). 

 

Figura 15 - Modelo BPMN antes da tradução 

 
Fonte: O Autor (2018) 
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Como pode ser observado na Figura 15, no modelo AS-IS o processo foi modelado em apenas 

uma piscina, dividida em cinco raias, fazendo com que algumas notações do BPMN fossem 

empregadas de maneira incorreta, como é o caso dos eventos de início nas raias da piscina. 

Para corrigir essa não conformidade, o processo TO-BE foi modelado em cinco piscinas, de 

forma que cada piscina pudesse ter seu próprio evento de início. Outro ponto importante é que 

no primeiro modelo, o processo não possui muitas atividades, visto que o mapeamento havia 

sido realizado de maneira mais superficial. Para a aplicação do modelo de tradução, mais 

atividades foram inseridas no processo com a intenção de retratar melhor a realidade. Além 

disso, é possível perceber que os processos de evacuação, primeiros socorros e combate são 

independentes entre si, mas todos dependem de atividades dos fluxos da CIPA e da 

comunicação. 

O ponto que mais chama atenção na comparação entre os modelos é o aumento no número de 

gateways utilizados no processo. No modelo antes da tradução foram empregados 9 gateways, 

enquanto o modelo traduzido possui 16. Este aumento ocorre devido ao modo com que a 

tradução proporciona flexibilidade ao modelo, visto que, ao inserir gateways é possível criar 

novas possibilidades de execução, o que pode auxiliar no aumento da flexibilidade do 

processo.  

 

6. Conclusões  

O estudo aqui exposto faz parte de um projeto pertencente ao Programa Institucional de 

Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná.  

Como visto, as organizações estão cada vez mais interessadas em conhecer e controlar seus 

processos e para isso têm utilizado ferramentas para o mapeamento a modelagem dos 

mesmos. Porém, apesar dos benefícios obtidos com o mapeamento, existem algumas 

adversidades relacionadas à notação escolhida para realizar a modelagem, visto que as 

notações mais comuns utilizam a linguagem imperativa, cuja composição dificulta a 

modelagem correta dos processos pouco estruturados, devido à sua rigidez.  
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A pesquisa aqui relatada foi desenvolvida a partir desta demanda por maior flexibilidade na 

modelagem de processos não estruturados, de modo a desenvolver um modelo capaz de 

adequar tais processos para que possam ser implementados em ambientes estruturados.  

Apesar dos resultados terem sido considerados satisfatórios, este estudo é apenas um ponto 

inicial para o desenvolvimento de novos modelos, visto que existem pontos que podem ser 

melhorados, como por exemplo, a quantidade de gateways e de novos ciclos inseridos nos 

processos para proporcionar uma maior variedade na execução.  
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