
Camunda BPM
Enterprise Edition

System Integrator Partner



Fornecedora alemã de software de BPM com sede 

em Berlim e escritórios em San Francisco e Denver.

Mais de 180 clientes em 25 países.

Crescimento sustentável de 82% em 2016

Sem investidores externos ou VC

Automação de fluxos de trabalho e decisões 

Contribuidor ativo dos standards BPMN e DMN

Ganhador do BPMNext Award em 2016 e 2017

https://camunda.com/about/about-us/

https://camunda.com/about/about-us/




Standards de BPM



Integração de 
diversos atores

Ferramentas para 

descobrimento dos processos.

Plataforma completa para ir da 

modelagem à execução de 

processos, casos e decisões 

com BPMN, CMMN e DMN.

Fechamento do ciclo com a 

análise de resultados analíticos 

e otimização.





cawemo
Ferramenta intuitiva para descobrir 

e colaborar processos de negócio.

Voltada para os profissionais das 

áreas de negócio.

Colaboração para a melhoria e 

transformação de processos.

Acessível via Software as a Service 

(SaaS) na Web.

Freemium para até 3 usuários.

https://cawemo.com/

https://cawemo.com/


Camunda Modeler

Ferramenta Open Source para 
modelagem de processos com 

BPMN 2.0, casos com CMMN 1.1 e 
decisões com DMN 1.1.

Diagramas de Requisito e Lógica de 
Decisão (DRD / Decision Tables).

Painel de propriedades para definir 

atributos para a automação.

Process templates para acelerar o 

desenvolvimento

Plataformas Windows, Linux e Mac.

https://camunda.org/bpmn/tool/

https://camunda.org/bpmn/tool/


Simulação de Processos

Plugin grátis para a ferramenta 

Camunda Modeler. 

Simula os caminhos do token do 

processo de negócio em BPMN.

Ideal para demonstração, treinamento, 

discussão e aprimoramento das várias 

configurações possíveis dos processos.

http://mauriciobitencourt.com/teoria/simulacao-de-processo-com-bpmn/

http://mauriciobitencourt.com/teoria/simulacao-de-processo-com-bpmn/


Simulação de Casos
Simula as condições dos sentinelas do 

caso em CMMN.

Demonstra número de passagens pelas 

tarefas.

Demonstra o comportamento dos 

decoradores de completação

automática, ativação manual, 

obrigatoriedade e repetição.

http://play.camunda.org/

http://play.camunda.org/


Simulação de Decisões
Interface para informar dados de entradas e 

simular resultados de saída do diagrama DMN.

Destaque colorido para as regras de negócio 

acertadas (linhas da tabela de decisão).

Políticas de acerto simples / múltiplo e 

expressões podem ser modificadas.

Novas linhas e colunas podem ser 

adicionadas.

Diagramas de Requisito de Decisão (DRD) 

também são suportados.

https://camunda.org/dmn/simulator/

https://camunda.org/dmn/simulator/




Plataforma BPMS

Componentes:

Containers /
Application

Server:

Databases:

Tasklist, Console e Admin

Apache Tomcat, JBoss,  
Wildfly, IBM WebSphere, 

Oracle WebLogic e 
Spring Boot Starter

MySQL, Oracle, IBM DB2, 
PostgreSQL, MariaDB, H2 e 
Microsoft SQL Server

https://docs.camunda.org/manual/latest/introduction/supported-environments/

https://docs.camunda.org/manual/latest/introduction/supported-environments/


Formulários de início

Iniciados a partir do Tasklist mais 

apropriados para intranet.

Formulários simples a partir do 

mapeamento dos dados do processo.

Formulários mais complexos com lógica 

entre campos, opções encadeadas, 

acesso a serviços e validações.

Exemplo de interface hipotética

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/task-forms/

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/task-forms/


Formulários de início externos

Iniciados de fora do Tasklist e mais apropriados 

para interação com os clientes a partir da Web.

Liberdade para usar qualquer tecnologia que 

envie a requisição REST para o Camunda BPM.

Amplas possibilidades de integração com outros 

sistemas e APPs.

Interfaces no computador, tablet ou smartphone.

Exemplo de interface hipotética

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/


Lista de tarefas padrão do Tasklist

Formulários simples de construir com 

HTML, JavaScript, Angular e Bootstrap.

Formulários externos em outras linguagens.

Localização para diversos idiomas.

Iniciar processos, criar filtros, assumir, 

encaminhar, definir prazos e comentar 

tarefas.

Exemplo de processo hipotético

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/


Visão do executor ou grupo 
designado para a tarefa humana

Acompanhamento visual direto no 

diagrama do processo.

Tarefas humanas de processos em 

BPMN e casos em CMMN.

Exemplo de processo hipotético

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/dashboard/

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/dashboard/


Histórico das tarefas humanas

Timeline da tarefa.

Métricas de produtividade e 

handoffs de processo e caso. 

Exemplo de processo hipotético

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/task-lifecycle/

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/tasklist/task-lifecycle/


Interfaces customizadas 
da lista de tarefas

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/task/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/task/


Integração com serviços

Conectores para acesso a serviços via Web 
Services e REST a partir de tarefas do processo.

Cobertura ampla de linguagens de script para 

manipular e transformar resultados SOAP e 
JSON.

Integração natural com classes Java e 
transações para acesso a serviços e SQL a 
bancos de dados.

Orquestração de microserviços descentralizados.

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/bpmn20/tasks/service-task/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/bpmn20/tasks/service-task/


Integração com DMN

Integração natural e facilitada com o 

Decision Engine (BRMS/BRE) em DMN 

via painel de propriedades.

Diagramas de Requisito de Decisão.

Lógica de Decisão com base em regras 

de negócio.

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/dmn-engine/

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/dmn-engine/


Integração com CMMN

Diagramas de Caso em CMMN 

integrados via painel de propriedades 

da ferramenta de modelagem

Execução do processo para o caso 

(chamada de atividade) e do caso para 

o processo (tarefa processo)

Integração com decisões em DMN

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/cmmn11/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/cmmn11/


Cockpit

Inspeção dos dados e posição das 
instâncias

Interface gráfica para modificar ou 

reposicionar instancias em execução

Gerenciamento de versões de 
processos, casos e decisões

Operações em lote para cancelamentos, 
suspensão, novas tentativas e 

reativação de instancias

https://camunda.org/features/cockpit/

https://camunda.org/features/cockpit/


Modificar regras de 
negócio no servidor

Interface gráfica para alterar regras de 

negócio diretamente na versão 

distribuída no servidor.

Geração automática de novas versões 

do diagrama DMN modificado.

Permite alterar Diagramas de Requisitos 

de Decisão (DRD) e Lógica de Decisão 

(Decision Tables).

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/dmn/live-editing/

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/dmn/live-editing/


Migração de 
Instâncias

Interface gráfica para o 

reposicionamento das 

instancias em nova versão

Execução de operações em lote 

para migrar grandes volumes de 

instâncias selecionadas a partir 

de critérios com base nos 

dados do processo

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/process-engine/process-instance-migration/

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/process-engine/process-instance-migration/


Dados históricos 
das instancias

Análise de mapa de calor a partir 

de dados históricos das 

instâncias

Dashboards com métricas sobre 

os processos, casos e decisões

Relatórios de tempo de ciclo de 

processo e tarefas humanas 

completadas

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/bpmn/process-history-views/

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/bpmn/process-history-views/


Camunda Admin

Gerenciamento de usuários, grupos e 

permissões

Integração nativa para autenticação via 

LDAP e Microsoft Active Directory

Tenants para distribuição dos dados, 

balanceamento de carga e alta 

disponibilidade

Exemplo de processo hipotético

https://camunda.org/features/admin/

https://camunda.org/features/admin/




Camunda Optimize

Ferramenta analítica para:

• Minimizar handoffs

• Reduzir retrabalhos e desperdícios

• Eliminar gargalos para aumentar 

velocidade e escalabilidade

• Compreender custos

• Potencializar o trabalho do conhecimento

• Encontrar correlações

• Data-Driven Change

https://docs.camunda.org/optimize/

https://docs.camunda.org/optimize/


Community Edition

Plataforma Open Source para modelar e 
automatizar workflows e processos de negócio 
disponibilizada gratuitamente.

Comunidade ativa no fórum e GitHub com 
muitos exemplos e soluções.

Excelente documentação aberta.

Novas versões x.x.0 a cada semestre.

Cockpit com funcionalidades básicas de 
administração.

https://camunda.org/

https://camunda.org/


Enterprise Edition
A mesma base do produto Open Source
com funcionalidades extras.

Suporte técnico direto com a equipe de 
engenharia em Berlim com SLA de nível 
de serviço.

Documentação estendida para as boas 
práticas.

Liberação de patchs de correções dentro 
da versão com estabilidade.

Cockpit com funcionalidades avançadas 
de administração.

https://camunda.com/bpm/enterprise/

https://camunda.com/bpm/enterprise/


BPMS para o loop completo
Modelagem, desenho e simulação nos padrões abertos.

Implementação via painel de propriedades dos modelos.

Java nativo e outras linguagens de programação.

Arquitetura aberta para formulários e integrações.

Workflow de tarefas humanas.

Orquestração de microserviços.

Distribuições com testes e versionamento.

Execução com escalabilidade e alta disponibilidade.

Otimização com base em dados analíticos.



Releases a cada semestre (CE/EE) e correções dentro da versão (EE)



Correções de 
segurança



Base de conhecimento com boas práticas do time de consultoria





https://network.camunda.org/assets/whitepapers/E9pIV5_allianz_en.pdf

https://network.camunda.org/assets/whitepapers/iZrGLr_deutsche_bahn_en.pdf

https://network.camunda.org/assets/whitepapers/1ANkZ7_generali_en.pdf

https://network.camunda.org/assets/whitepapers/lRKz8c_ige_en.pdf

https://network.camunda.org/assets/whitepapers/7TfnRP_zalando_en.pdf

Estudos de caso

https://network.camunda.org/assets/whitepapers/E9pIV5_allianz_en.pdf
https://network.camunda.org/assets/whitepapers/iZrGLr_deutsche_bahn_en.pdf
https://network.camunda.org/assets/whitepapers/1ANkZ7_generali_en.pdf
https://network.camunda.org/assets/whitepapers/lRKz8c_ige_en.pdf
https://network.camunda.org/assets/whitepapers/7TfnRP_zalando_en.pdf


Clientes no 
Segmento
Serviços 

Financeiros



Clientes no 
Segmento
Seguros



Clientes no 
Segmento
Telecom



Clientes em 
Outros 

Segmentos



http://mauriciobitencourt.com/noticias/cliente-camunda-bpm-enterprise-edition-no-brasil/

http://mauriciobitencourt.com/tag/camunda/

Estudos de Caso de Clientes 
Camunda Enterprise Edition
no Brasil

Fundacred
Banco Sicredi
Visto / Arizona
Finaxis (Banco Petra)
Banco BBM (BoCom)

http://mauriciobitencourt.com/noticias/cliente-camunda-bpm-enterprise-edition-no-brasil/
http://mauriciobitencourt.com/tag/camunda/


FUNDACRED
Crédito Educacional
Camunda BPM para automatizar o processo 

de ponta a ponta da solicitação a concessão 

(8k/ano) e renovações semestrais de crédito.

Uso intensivo de tabelas de decisão em 

DMN para atender configurações de cálculo 

e regulamentos de mais de 120 Instituições 

de Ensino Superior (IES) em cinco regiões.

Mais seis processos principais de ponta a 

ponta estão sendo automatizados e 

integrados aos sistemas ERP, gestão de 

documentos e analíticos.

https://camunda.com/case-studies/fundacred/

https://www.fundacred.org.br/

https://goo.gl/XxD9Ry

https://goo.gl/moQ5cp

https://camunda.com/case-studies/fundacred/
https://www.fundacred.org.br/
https://goo.gl/XxD9Ry
https://goo.gl/moQ5cp


SICREDI – Banco Digital

Camunda BPM para a orquestração do 
processo de originação dos novos clientes 
e associados via nova Plataforma Digital.

Automação do processo ponta a ponta em 
BPMN para abertura de contas e 
contratação de novos produtos.

Interface das filas de trabalho vinculados à 
experiência do cliente (UX) via APP ou Web.

Tabelas de decisão em DMN automatizadas 
para simulações e contratação de crédito.

Orquestração de serviços SOAP e REST 
integrados ao BackOffice e documentos.

https://camunda.com/case-studies/sicredi/

https://www.sicredi.com.br/

https://camunda.com/case-studies/sicredi/
https://www.sicredi.com.br/


VISTO / ARIZONA

Gestão de Campanhas

Camunda BPM para a gestão de 

campanhas de ponta a ponta desde o 

briefing até a entrega de mídias.

Filas de trabalho desenvolvidas para o 

workflow de aprovações dos clientes.

Dashboards de acompanhamento de 

resultados e buscas avançadas.

Integração com o gerenciamento de 

conteúdo e ativos digitais.
https://camunda.com/case-studies/visto/

https://camunda.com/case-studies/arizona/ 

https://www.arizona.global/

https://visto.global/campaigns.php

https://camunda.com/case-studies/visto/
https://www.arizona.global/
https://www.arizona.global/
https://visto.global/campaigns.php


FINAXIS
Gestão de Fundos de Investimento

Camunda BPM para a automação de 

vários processos ponta a ponta, dentre 

eles, da identificação de oportunidade 

até o fundo estar apto a operacionalizar; 

do cadastro do correntista à habilitação 

para operações financeiras; do cadastro 

do cotista à habilitação para investir no 

fundo; do cadastro do cedente à 

habilitação para operar no FIDC; da 

submissão de venda de um direito 

creditório até formalização do lastro. http://finaxis.com.br/

https://camunda.com/case-studies/finaxis/

http://finaxis.com.br/
https://camunda.com/case-studies/finaxis/


Consultoria e treinamento em BPM.

Camunda System Integrator Partner desde 2016.

Provemos serviços para as organizações que 

desejam aproveitar o máximo de BPM como 

disciplina gerencial, técnicas e tecnologias.

http://www.projeler.com.br/camunda/

http://www.projeler.com.br/camunda/


Entre em contato

Avenida Carlos Gomes, 700, 8º andar

90480-000 Porto Alegre, RS, Brasil

www.projeler.com.br

+55.51.2139.5920

Maurício Bitencourt, CBPP

mauricio.bitencourt@projeler.com.br

mauriciobitencourt.com

linkedin.com/in/mbitencourt

+55.51.984.087.798

Camunda Services GmbH

Zossener Str. 5510961 Berlin

camunda.com

+49.30.6640409-00

Camunda Inc.

275 Battery St, Suite 2600

San Francisco, Ca 94111

http://www.projeler.com.br/
mailto:mauricio.bitencourt@projeler.com.br
http://mauriciobitencourt.com/
https://www.linkedin.com/in/mbitencourt/
https://camunda.com/

