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APRESENTAÇÃO
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APRESENTAÇÃO
Neste e-book apresentaremos a metodologia adotada para o gerenciamento do

Cada projeto realizado, seja ele mais simples ou complexo, pode implicar em mudanças

repositório central de processos do Estado de Goiás, definida pela Secretaria de Estado

na operação da organização e estas mudanças devem se refletir na arquitetura de

de Administração, por meio da Gerência do Escritório de Processos, para atender às

processos.

necessidades dos órgãos e entidades estaduais.

Essas mudanças podem ser tanto de nomenclatura (processo, indicador, dono de

O Gerenciamento de Processos de Negócio considera os processos como ATIVOS da

processo etc.), quanto de criação e/ou exclusão de processos, mudanças em

organização. Para tanto, os processos de negócio precisam ser tangíveis e gerenciáveis.

fluxogramas ou de estratégia organizacional que requer novo alinhamento com a
dimensão operacional, dentre outras.

Um repositório de processos é o local que armazena as informações sobre COMO UMA
ORGANIZAÇÃO OPERA seu negócio no dia a dia.
De acordo com as Diretrizes para a Gestão por Processos no Estado de Goiás,
especificamente a Diretriz D01 - Governança de Processos (vide Figura 1), que define a
estratégia D01.2 - Realizar Governança de Processos, é recomendada a prática de se
realizar periodicamente a Gestão da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos.
Após as criações da cadeia de valor e da arquitetura de processos, e respectivas
publicações e comunicações, a Unidade Setorial de Processos do órgão ou entidade
deve estabelecer como rotina a manutenção e atualização das mesmas.

Figura 1 – Fluxo das Diretrizes para Gestão por processos no Estado de Goiás.
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APRESENTAÇÃO
Para a realização da Gestão da Cadeia de Valor e da Arquitetura de Processos do Estado

2.

de Goiás foram criados 02 (dois) ambientes para controlar, gerenciar e armazenar os

Ambiente Central para Modelagem de Processos Goiás: Ambiente colaborativo
para a modelagem de processos de negócio dos órgãos e entidades estaduais.

processos de negócio, a saber:
1.

Repositório Central de Processos Goiás: Armazenamento da Cadeia de Valor
Integrada do Estado e dos diagramas dos processos validados e prontos para uso.

Figura 3: Ambiente Central de Modelagem de Processos de Goiás na ferramenta CAWEMO.

Figura 2: Repositório Central de Processos de Goiás no Google Drive.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS
O QUE É?

POR QUE É IMPORTANTE?
Um repositório de processos cria transparência para uma organização.

Um repositório de processos nada mais é que uma localização central para armazenar e
gerenciar informações sobre processos como: modelos, objetos, relacionamentos,

O Repositório Central de Processos de Goiás é um local central para o armazenamento

atributos, regras de negócios, medidas de desempenho e assim por diante. Além de

dos processos sobre como o estado administra seu negócio, ou seja, como o estado

armazenar uma representação gráfica dos processos o repositório serve para:

entrega valor ao cidadão.

• Armazenar modelos de processos e artefatos para reutilização;

Todos os servidores do estado poderão acessar o repositório para identificar os
processos, sanar dúvidas, publicar os fluxos dos processos e armazenar artefatos e

• Criar um local centralizado para acessar informações do processo;

documentos relacionados ao processo.

• Habilitar acesso e colaboração para vários usuários;

Antes de qualquer iniciativa de melhoria e transformação de processos, se faz

• Verificar a consistência para garantir a padronização da modelagem;

necessário localizar, na Cadeia de Valor Integrada do estado, o processo a ser

• Gerar relatórios e estatísticas sobre o conteúdo armazenado.

trabalhado, com o repositório, essa informação ficará disponível de forma rápida e
atualizada.

A solução definida como Repositório Central de Processos de Goiás foi um espaço
criado no Google Drive.

No Repositório Central de Processos serão armazenados os processos prontos para uso,
ou seja,

processos que foram mapeados e ou melhorados, liberados para uso

corporativo.

FONTE: CBOK 4.0
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR
Pasta contendo a Cadeia
de Valor Integrada do
Estado de Goiás

O acesso ao ambiente do Repositório Central de Processos é controlado e será
disponibilizado ao gerente de planejamento ou responsável pela gestão dos processos
do órgão.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Gerência do Escritório de
Pasta por Órgão para
armazenamento dos diagramas
e demais documentos.

Processos.
E-mail: escprocessos.administracao@goias.gov.br - Assunto: Acesso ao Repositório
Central de Processos Goiás.
• Dúvidas: (62) 3201-5720 ou (62) 3201-5711.
ACESSANDO A PASTA DO SEU ÓRGÃO
O objetivo do repositório é fazer o Armazenamento da Cadeia de Valor Integrada do

Figura 4: Ambiente do Repositório de Processos com as pastas.

Estado e dos diagramas dos processos validados e prontos para uso, além de outros
documentos relevantes dentro do contexto da gestão dos processos setoriais.
A organização do repositório está estruturada em 2 pilares, sendo:
●

A Cadeia de valor do Estado que está armazenada na pasta #Cadeia de Valor
Integrada do Estado Cadeia de Valor Integrada do Estado

●

Pastas por ÓRGÃO, para armazenamentos dos diagramas validados e demais
documentos que orientam sobre o processo validado.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR
Gerindo as Pastas dentro do Repositório
Exemplo de
arquivos dentro
da pasta do órgão

As pastas estão organizadas por órgão/entidade. Dentro de cada pasta, deverá ser
armazenado apenas informações sobre os processos de negócio do órgão, em
conformidade com a Cadeia de Valor Integrada do Estado. A seguir seguem as
informações gerais sobre o armazenamento no repositório:
• 1º Passo - Acessar a Pasta do órgão responsável pelo processo de negócio;
• 2º Passo - Criar uma pasta com o mesmo nome do processo;

Figura 5: Pasta do órgão dentro do Repositório Central de Processos.

• 3º Passo - Salvar as informações do processo na pasta;
• 4º Passo - O nome do processo deverá ser salvo com a primeira letra do nome
maiúscula, as demais palavras com letra minúscula, em conformidade com o
nome descrito na Cadeia de Valor Integrada do Estado.
Pode ser armazenado em cada pasta do processo os seguintes documentos:
• Diagrama do processo com extensão “.bpmn”;
• Desenho do processo com extensão de imagens;
• Demais documentos de informações sobre o processo.
Importante: É de responsabilidade do órgão a gestão da rotina dos backups dos
processos no ambiente.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR
para a entrega de valor. Ela representa a visão sistêmica do “negócio” do Estado de Goiás,

Acessando a Cadeia de Valor Integrada do Estado

construída a partir da base legal que fundamenta o estado.
A primeira pasta #Cadeia de Valor Integrada do Estado é onde se encontra de fato a
A forma como o estado se organiza para cumprir a sua missão (Cadeia de Valor Integrada)

Cadeia de Valor Integrada, que é uma planilha que contém todos os processos de

e entregar valor à sociedade, está demonstrada em outro instrumento de gestão que é a

negócio do Estado de Goiás.

“Estrutura Organizacional do Poder Executivo”, disponível em:
https://www.administracao.go.gov.br/images/institucional/ORGANOGRAMA-DO-PODEREXECUTIVO.

Figura 6: Pasta onde a Cadeia De Valor Integrada Do Estado está armazenada.

A Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás está organizada por “Temas”, ou

Figura 7: Imagem da pasta da Cadeia de Valor Integrada do Estado.

seja, por assunto que refere-se às funções/missão que o estado precisa cumprir
AAA
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ATUALIZAR
Atualizando a Cadeia de Valor Integrada do Estado

O Arquivo da Cadeia de Valor Integrada do Estado possui 5 abas, a primeira aba

A atualização da Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás é de responsabilidade de
cada órgão ou entidade do estado, naquilo que lhes cabe.

refere-se às Orientações Gerais, a segunda refere-se ao desenho da Cadeia de Valor, a

A área responsável pela atualização é a Superintendência de Gestão Integrada, por meio

aos Macroprocessos Finalísticos, aqueles que “tocam” ou entregam produtos e serviços

da Gerência de Planejamento Institucional ou afim.

diretamente ao cidadão, a quarta aba refere-se aos Macroprocessos Gerenciais e de

Vale ressaltar que os Macroprocessos e Processos, uma vez que foram identificados a luz

Suporte e a quinta e última aba refere-se ao Painel de Dados que possui informações

da base legal e registrados na Cadeia de Valor, não irão mudar, apenas os Processos de

estatísticas.

visão sistêmica e resumida das macrofunções e macroprocessos, a terceira aba refere-se

Trabalho, que também refletem os serviços, que poderão ser alterados.
1.

Fazer o donwload da planilha da Cadeia de Valor Integrada do Estado para sua
máquina local.

2.

Atualizar planilha: Incluir ou excluir processos de trabalho;
2.1.

Incluir processo de trabalho: Inserir linha na planilha e escrever o nome do
processo e as informações complementares (utilizar fonte de cor
vermelha).

2.2.

Excluir processo de trabalho: Taxar toda a linha do processo.

Figura 8: Como o arquivo da Cadeia de Valor Integrada do Estado está organizado.

Encaminhar a planilha para a Gerência do Escritório de Processo através dos canais
Aba 1

disponíveis.
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Aba 2

Aba 3

Aba 4

Aba 5

REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ATUALIZAR
O Arquivo da Cadeia de Valor do Estado de Goiás possui várias colunas a serem preenchidas pelo órgão responsável pelo processo/serviço.

Figura 9: Organização da aba dos “Processos Finalísticos”.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ATUALIZAR
O Arquivo da Cadeia de Valor do Estado de Goiás possui várias colunas a serem preenchidas pelo órgão responsável pelo processo/serviço.

Figura 10: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

1.

Macrofunção/Macroprocesso/Processo/Processos de Trabalho

processos estão definidos de acordo com a Constituição Estadual, decretos reguladores e

●

Macrofunção: Assunto que o estado é responsável pela entrega de resultado. Está

ISOs, seguindo do ciclo PDCA.

de acordo com a Constituição Estadual.
●

●

(Macroprocesso/Processo/Processo de Trabalho: Forma de organizar as atividades
operacionais do estado, dividido nestes

entregam os serviços para o usuário/cidadão, que DEVEM ter o mesmo nome do

3 níveis, macroprocesso, processo e

serviço que está na carta de serviços. Existem os processos de trabalho que

processo de trabalho.
●

entregam os serviços internos, para equipes internas.

Macrofunção: Não pode alterar. Já está definida de acordo com a Constituição
A primeira letra inicial da frase deverá ser maiúscula. Salvo quando for nome próprio:

Estadual.
●

Macroprocesso: Não pode alterar. Já estão definidos de acordo com a Constituição

Ex.: Aprovar o calendário anual das instituições de ensino do Estado de Goiás

Estadual.
●

Processo de Trabalho: Pode ser alterado. Existem os processos de trabalho que

Processos: Alteração somente com a autorização do Escritório de Processos. Os
processos
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 11: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

2. Classificação

3. Arquitetura

Existem 3 tipos de Processos, os processos que entregam produtos e serviços
São os níveis de Processos de negócios.

diretamente ao usuário, estes são chamados de finalísticos. Os processos que apoiam
os processos gerenciais e finalísticos são chamados de Suporte ou sustentação e os

Como o órgão só pode incluir ou excluir Processo de trabalho, logo, o campo

processos que olha para organização como um todo, estes são chamados de

arquitetura sempre será "Processo de trabalho".

gerenciais.
Não Alterar os que estão definidos.
Ao incluir, definir o tipo de acordo com o Macroprocesso, que já está definido.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 12: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

4. Fonte

serviço que está na Carta de Serviço escolher fonte “Carta de Serviço”. Ao incluir um

Refere-se a origem de alguns processos.

Processo de Trabalho que entrega um serviço para equipe interna do órgão, que são

Muitos processos foram retirados de uma base legal estadual, mas outros foram

atividades operacionais, escolher fonte "Base Legal" e referenciar qual base legal foi

retirados de uma base legal federal, arquitetura de processos do órgão e carta de

retirada, colocar na coluna 7 a referência legal.

serviço do estado.

5. Órgão Responsável

Este campo foi criado para diferenciar os Processos de Trabalho que entregam o

É o órgão em Goiás, responsável por "cuidar" de um determinado processo/ assunto.

serviço, os que foram retirados da Arquitetura e os que foram identificados em

Este campo deverá ser preenchido com o nome do órgão responsável pelo processo.

alguma base da esfera federal. Ao incluir um processo de trabalho que entrega um

O nome precisa estar todo em letra Maiúscula.

serviço
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 13: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

6. Descrição

7. Referência Legal

Descrição do objetivo do processo. Por que ele existe?

É a base legal que o processo foi identificado.

Este campo deverá ser preenchido com o objetivo do Processo

Todo processo foi retirado de uma base legal, o processo entrega algo que está
determinado em alguma lei, decreto, regulamento, etc.
Todo processo deverá ter este campo preenchido, referenciando qual foi a base legal
que o mesmo foi identificado.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 14: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

8. Unidade Básica

9. Unidade Complementar

São as Unidades Administrativas responsáveis pelo processo de negócio identificado.

São as gerências responsáveis pelo processo de negócio identificado.

Geralmente são as Superintendências e Subsecretarias.

Este campo deverá ser preenchido para todos os Macropocessos, Processos e

Este campo deverá ser preenchido para todos os Macroprocessos, Processos e

Processos de Trabalho.

Processos de Trabalho.

O nome da Unidade Complementar (Gerências) deverá estar escrito de forma

O nome da Unidade Básica (Superintendência ou Subsecretaria) deverá estar escrito

completa. Não é permitido colocar somente a Sigla.

de forma completa. Não é permitido colocar somente a Sigla.

Exemplo: Gerência do Escritório de Processos - GEPROC.

Exemplo: Superintendência Central de Transformação da Gestão - SCTG.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 15: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

10. Indicador de Desempenho

11. Entrada

Indicador que irá medir o desempenho do processo. Este campo deverá ser

São os insumos / documentos usados para iniciar o processo. Este campo deverá

preenchido para todos os Macroprocessos, Processos e Processos de Trabalho.

ser preenchido após o processos modelado.
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REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS – COMO ACESSAR

Figura 16: Explicação dos campos da aba “Processos Finalísticos”.

12. Saída
É o resultado final do processo. É o produto ou serviço que foi gerado pelo processo.

Modelado: O Processo foi modelado/fluxogramado e aprovado pelos
responsáveis e o mesmo está armazenado no Repositório Central de
Processos Goiás;
●
Em
Redesenho:
O
Processo
modelado
está
sendo
melhorado/redesenhado;
●
Redesenhado: O Processo passou por melhoria e,ou simplificação;
●
Digitalizado: O Processo foi melhorado/redesenhado e encontra-se todo
digitalizado.
Este campo deverá ser preenchido toda vez que o processo sofrer uma
alteração
●

Este campo deverá ser preenchido após o processos modelado.
13. Situação
A situação que o processo se encontra, podendo ser:
●

Identificado: O Processo foi identificado a partir de uma base legal;

●

Em Modelagem: O Processo está sendo mapeado e modelado, ou seja, existe um
trabalho para fluxogramação do processo utilizando o Ambiente Central de
Modelagem de Processos;

20

AMBIENTE CENTRAL PARA
MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS
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AMBIENTE CENTRAL PARA MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS
O QUE É?

POR QUE É IMPORTANTE?

A Modelagem de Processos é uma das 9 áreas de conhecimento do BPM CBOK, Corpo

O Ambiente Central para a Modelagem de Processos é importante para agregar as

Comum de Conhecimento sobre Gerenciamento de Processos de Negócio, e diz

várias partes interessadas nos projetos de identificação e melhoria dos processos de

respeito ao conjunto de habilidades e processos críticos que habilitam as pessoas a

negócio da organização, de forma colaborativa, com foco na sua posterior

compreender, comunicar, medir e gerenciar os componentes primários do processo de

automatização.

negócio. (CBOK 4.0)

A implementação do ambiente, por meio da ferramenta Cawemo/Camunda, permite:

O Ambiente Central para Modelagem de Processos é um ambiente gerenciado que tem

• Criar diagramas de processos BPMN;

o intuito de promover a construção colaborativa dos diagramas de processos dos
• Importar XML do BPMN 2.0;

órgão e entidades do Estado de Goiás.

• Exportar XML ou PNG do BPMN 2.0;
A ferramenta escolhida para implementar o Ambiente Central para Modelagem de
• Anotações de especificação;

Processos foi o Cawemo/Camunda, uma plataforma de modelagem colaborativa de
processos e de decisões, gratuita, fácil de usar e que permite que equipes de áreas de

• Colaboração e compartilhamentos;

negócio distintas trabalhem juntas para especificar e mapear os processos de negócio

• Edição colaborativa;

da organização.

• Comentários e Discussões;
• Compartilhamento de link.
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AMBIENTE CENTRAL PARA MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS
A solução escolhida para modelagem dos processos de negócio do estado foi o
Cawemo/Camunda. Nela foi criada uma estrutura de pastas por órgão para orientar e
facilitar a realização da modelagem dos processos.

Figura 17: Acesso ao Cawemo/Camunda (cawemo.com).

Figura 18: Estrutura de pastas no Ambiente Central para Modelagem de Processos Goiás.

ACESSANDO O AMBIENTE CENTRAL PARA MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS

Caberá à setorial de processos acessar o ambiente para enviar os convites a todos os

A setorial responsável pela gestão dos processos no órgão terá acesso ao Ambiente

servidores envolvidos nas atividades de modelagem de processos do órgão. Cada

Central de Modelagem por meio de login e senha que deverão ser solicitados para a

servidor receberá seu convite por email, devendo em seguida se cadastrar no

Gerência do Escritório de Processos. Também é de responsabilidade da setorial a

Cawemo/Camunda (cawemo.com). Após o cadastro, o servidor terá acesso à pasta do

gestão da rotina dos backups dos processos no ambiente de modelagem.

seu respectivo órgão no Ambiente Central para Modelagem de Processos Goiás.
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AMBIENTE CENTRAL PARA MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS
“nome-do-diagrama” deve ser o mesmo nome do processo de trabalho
correspondente, constante na Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás.
É altamente recomendado que seja feito backup da pasta de trabalho do órgão sempre
que for iniciar um novo diagrama ou alterar um diagrama já existente. O backup deve
ser prévio à inclusão/alteração do processo.
É importante ressaltar a necessidade de se manter uma rotina de backup com
periodicidade bem definida, a fim de se evitar problemas de perda de informações e de
retrabalho, uma vez que trata-se de ambiente compartilhado.

Figura 19: Imagem do recurso de convidar colaboradores do CAWEMO.

A setorial responsável pela gestão dos processos de cada órgão ou seja, a Gerência de
Planejamento Institucional ou afim, terá acesso de leitura e edição na sua respectiva
pasta no Ambiente Central de Modelagem de Processos Goiás. Também é de sua
responsabilidade conceder acesso a outros servidores do próprio órgão, sendo que o
nível de acesso concedido (leitura, edição e colaboração) dependerá do perfil do
servidor e do seu papel nas atividades de modelagem de processos.
Os diagramas serão criados dentro da pasta do órgão, sendo que o

Figura 20: Pasta da SEAD - diagramas nomeados com os nomes dos processos de trabalho da Cadeia
de Valor Integrada do Estado de Goiás.

“nome-do-diagrama”
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AMBIENTE CENTRAL PARA MODELAGEM DE PROCESSOS GOIÁS
Outro recurso importante disponível no Cawemo/Camunda é a função “criar
milestone”, que permite versionar as alterações realizadas em um diagrama. Após criar
o milestone, é possível visualizar o histórico de versões salvas e escolher aquela a partir
da qual as alterações serão realizadas.

Figura 21: Recurso “Criar Milestone”, disponível no Cawemo/Camunda.
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FLUXO GERAL
“GERIR REPOSITÓRIO CENTRAL DE PROCESSOS GOIÁS”
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FLUXO GERAL “GERIR CADEIA DE VALOR INTEGRADA DO ESTADO”

O diagrama a seguir ilustra o passo-a-passo para se realizar a gestão da Cadeia de
Valor Integrada do Estado.
O Desenho do fluxo também está disponível no Repositório de Processos, na pasta da
SEAD.

Figura 22: Imagem do fluxo do Processo de Gestão da Cadeia de Valor Integrada do Estado.
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CONTATOS
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao Repositório Central de
Processos Goiás, favor contatar a Gerência do Escritório de Processos da SEAD pelos
seguintes canais:
• E-mail: escprocessos.administracao@goias.gov.br - Assunto: Repositório Central de
Processos Goiás.
• Telefone: (62) 3201-5720 ou (62) 3201 - 5711.

GERÊNCIA DO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

