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Combinados

1. Sinta-se à vontade
2. Mantenha o microfone desligado
3. Deixe suas dúvidas no chat

Tudo muda o tempo todo...

A única certeza que temos é que a
mudança sempre vai acontecer…
E para mudar temos que mudar a forma
de fazer as coisas…
E o processo de negócio é o meio pelo
qual a mudança acontece.

Mas o que é processo de negócio?

Processo de Negócio:
Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem
valor para um grupo especíﬁco de clientes ou apoia outros processos.

Como Gerir a Estratégia para Entregar Valor Público?
- VISÃO DA SEAD -

Ser reconhecida pela excelência e
competência como um agente
transformador e essencial para uma
gestão pública estadual eficiente.

ESTRATÉGIA
MODELO DE NEGÓCIO

PROJETOS
(Entregas Contínuas)

PROCESSOS
(Atividades Operacionais/Rotinas/Serviços)

Entendendo o que é Valor Público...

Existem muitas falhas e erros ao executar as atividades
operacionais. Mas, em quais processos esses erros
acontecem? Onde estão os problemas, as falhas que
impactam negativamente a implementação e entrega das
políticas públicas em Goiás?

Entendendo o que é Valor Público...

Precisamos entregar
melhores serviços ao
cidadão. Mas, onde estão os
processos que entregam
esses serviços?

...ainda, como saber quais
são todos os serviços que Goiás
deve disponibilizar aos
cidadãos?

Entrega das Soluções de Gestão por Processos

O QUE A SEAD TEM A
OFERECER?

Gestão por Processos no Estado de Goiás
- GERÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS -

Estamos semeando a cultura de gestão por processos.
Estamos dando um passo de cada vez...
Nós
estamos
aqui!

Gestão por Processos no Estado de Goiás
ESTADO ÚNICO para o
CIDADÃO ÚNICO

2019
36 Órgãos, 36 Cadeias de Valor

36 Cadeias de Valor
384 Macroprocessos
2.592 Processos
2.400 Processos de Trabalho

2021
Cadeia de Valor Integrada do Estado
de Goiás, à luz da base legal federal e
estadual
01 Cadeia de Valor
53 Macroprocessos
249 Processos
2.175 Processos de Trabalho

Entrega 1 - Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás

A Cadeia de Valor Integrada refere-se ao
conjunto de atividades criadoras de valor
(processos de negócio) desempenhadas pelo
Estado para entregar serviços públicos aos
cidadãos.
É um importante instrumento de gestão
que traduz a missão do Estado numa visão
única, apresentando seus processos de forma
integrada.

Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás
- Base para a transformação da gestão e dos serviços públicos

Entrega 1 - Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás

Como foi construída a
Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás?
Análise normativa da CF/1988, CE/1989, Leis e Decretos;
Análise dos Regulamentos;
Análise da Carta de Serviços do Estado;
Análise das cadeias de valor dos órgãos.
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Fonte: A Cadeia de Valor Integrada do Estado a partir da missão do Estado, base legal e das macrofunções estruturadoras da administração pública. (Chaves, Nicir. 2021 / SEAD - Secretaria de Estado da Administração de Goiás.2021).

(Plano de Governo.2019)
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CADEIA DE VALOR INTEGRADA DO ESTADO DE GOIÁS

Entrega 1 - Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás

Está dividida em 3
níveis

Possui informações sobre qual é o órgão
responsável pelo processo, base legal, gerência
e superintendência, além do indicador de
desempenho do processo e situação atual

Problemas Públicos “x” Processos
Não consigo atendimento
médico, não consigo
pegar medicamentos...
O que será que
aconteceu?

Visão sistêmica - os problemas ocorrem nos processos!

Situação dos Processos
Quantos serviços e processos
o estado já simpliﬁcou?
Quantos serviços já foram
digitalizados?
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Quantidade de processos Identificados na Base Legal
Federal e não localizado na Base Legal Estadual
17

ENTREGA 2 - E-BOOK Diretrizes para a Gestão por Processos

3 Diretrizes e
9 Estratégias
para Gestão por Processos

ENTREGA 3 - Ambiente Central para Modelagem de Processos
O QUE É?

Ambiente colaborativo para
modelagem, detalhamento e
validação dos processos de
negócios.
Cawemo do Camunda
QUAIS SEUS BENEFÍCIOS?
•

Ambiente que promove a integração das áreas e
das pessoas

•

Ambiente on line

•

Validação do processo em tempo real com a
equipe

ENTREGA 4 - Repositório Central de Processos Goiás
O QUE É?

Espaço para armazenamento dos
processos de negócios de Goiás,
que foram modelados e validados.

QUAIS SEUS BENEFÍCIOS?
•

Todos servidores terem acesso aos fluxos e
demais documentos dos processos

•

Ambiente para armazenamento do conhecimento,
que é o bem ativo da organização

•

Registro da declaração do valor público que
entregamos para a sociedade

ENTREGA 5 - E-book para Gestão das Soluções
O QUE É?

É um guia que orienta a utilização das ferramentas definidas
como padrão, para realização da Modelagem e
Armazenamento dos processos de negócios do Estado de
Goiás
QUAIS SEUS BENEFÍCIOS?
•

Transferir conhecimento;

•

Contém o passo-a-passo para a utilização do
Repositório Central para Modelagem dos
Processos e do Repositório Central de
Processos.

ENTREGA 6 - TransformAÇÃO por Processos – Fazendo Juntos!
O QUE É?
Apoio Prático e Sistêmico na implementação da cultura de Gestão por
Processos nos órgãos, seguindo as DIRETRIZES PARA GESTÃO POR
PROCESSOS NO ESTADO DE GOIÁS
OFICINAS
1. Gestão da Cadeia de Valor Integrada do Estado
2. Simplificação de Processos (Mapeamento, Análise e
Redesenho)
3. Estruturação de um Escritório de Processos Setorial

ENTREGA 7 - Curso EAD de Gestão por Processos

A SEAD está disponibilizando o Curso de Gestão por Processos
totalmente alinhado às Diretrizes para Gestão por Processos.

INSCRIÇÕES PREVISTAS PARA AGOSTO DE 2021

QUAIS SEUS BENEFÍCIOS?
• Servidores públicos capacitados sob uma mesma base de
conhecimento para ser aplicada no dia-a-dia de seus órgãos e
entidades;
• Amplitude de alcance da dimensão operacional do governo único;
• Processos corporativos intrafuncionais conhecidos e gerenciados por
todos os órgãos sob a mesma visão e utilizando as mesmas práticas.

CURSO ON LINE E
PRESENCIAL

PRÓXIMOS PASSOS
Oﬁcinas de Orientação

Utilização do Ambiente de
Modelagem e Repositório de
Processos
-

TransformaLAB

-

8 oﬁcinas pré-agendadas
(De 5 a 16 de Julho de
2021)

-

Gerentes de
planejamento e
interessados pela
temática

“TransformAÇÃO por
processos, fazendo juntos”
Oﬁcinas Temáticas em
Gestão por Processos

Curso

Gestão por Processos
-

Escola de Governo
Henrique Santillo

-

TransformaLAB

-

A partir de 19 de
Julho/2021

-

Inscrições previstas para
Agosto de 2021

-

Sob demanda: solicitar à
SEAD, via SEI

-

Servidores públicos em
geral

-

Rede de Transformação
setorial e interessados
pela temática

NOTA: Os e-books, as agendas das oficinas e outras informações relativas às entregas, serão encaminhadas a
todos os órgãos e entidades, via SEI, na semana seguinte ao evento de entrega.

OBRIGADA!

