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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.



Unidade Central Facilitadora - Processos

A Gerência do Escritório de Processos, da Secretaria de Estado da Administração, é uma unidade 
administrativa central que se preocupa em promover a cultura da Gestão por Processos no âmbito dos 
órgãos e entidades do Estado de Goiás, por meio da padronização de metodologias, ferramentas e 
instrumentos aplicáveis ao setor público.

Art. 55. Compete à Gerência de Planejamento 
Institucional:

VII - promover a governança corporativa, gerir 
os processos e os projetos 

organizacionais...



Gestão por Processos no Estado de Goiás

Estamos semeando a cultura de gestão por processos. 
Estamos dando um passo de cada vez...

- GERÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS -

Nós 
estamos 

aqui!



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.



Por que Pensar em Processos é Importante? 

PESSOAS

DEPARTAMENTOS

PROCESSOS*
- Dimensão Operacional -

❑ A organização pode ser percebida 
sob vários aspectos (dimensões). 

❑ A dimensão operacional (Processos) 
é a que conecta todas as outras.

* Serviço = Processo



MODELO DE NEGÓCIO

- VISÃO DA SEAD -

Ser reconhecida pela excelência e 
competência como um agente 

transformador e essencial para uma 
gestão pública estadual eficiente.

PROJETOS
(Entregas Contínuas)

ESTRATÉGIA

PROCESSOS
(Atividades Operacionais/Rotinas/Serviços)

Como Gerir a Estratégia para Entregar Valor Público?



Jornada de Transformação dos Serviços Públicos

10
PASSOS
PARA A TRANSFORMAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
NO ESTADO DE GOIÁS

Concluído

A Iniciar

Em Andamento



Jornada de Transformação dos Serviços Públicos



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?

Entendendo o que é Valor Público...



2019
36 Órgãos, 36 Cadeias de Valor

Gestão por Processos no Estado de Goiás

2021
Cadeia de Valor Integrada do Estado 
de Goiás, à luz da base legal federal e 

estadual

ESTADO ÚNICO para o 
CIDADÃO ÚNICO 

LEI Nº 20.846, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
 Institui a Política Estadual de Atendimento ao Cidadão e cria o Programa SIMPLIFICA GOIÁS.

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

01 Cadeia de Valor
� 53 Macroprocessos
� 249 Processos
� 2.175 Processos de Trabalho



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 

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.

Como foi construída a 
Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás?

Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás



Gestão de pessoas Gestão de logística pública
Gestão de patrimônio 

imobiliário

Gestão de contabilidade 
pública

Gestão de administração 
financeira

Gestão da consultoria 
jurídica institucional

Gestão de transferências de 
recursos

Gestão de tecnologia da 
informação
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CADEIA DE VALOR INTEGRADA DO ESTADO DE GOIÁS

Gestão do desenvolvimento 
organizacional e da inovação

Gestão da estratégia 
organizacional

Gestão da informação 
corporativa

Gestão de controles 
institucionais

Gestão de comunicação 
institucional

M
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Educação

Saúde Trabalho

Comunicações

Cultura

Atividade 
econômica

Desporto

Assistência social

Transportes e 
trânsito Meio ambiente Ciência e 

tecnologia

Tributação Bens imóveis 
públicos

Defesa da ordem 
jurídica Defesa do Estado

Segurança pública

Regulação do 
Estado

Relações 
governamentais

Defesa dos 
direitos

Desenvolvimento 
urbano e rural

Agricultura e 
organização 

agrária

Controles 
governamentais

Judiciário

Minas e energia

Fonte: Cadeia de Valor Integrada do Estado construída a luz da Constituição Federal/88 e Constituição Estadual/89, Lei-decreto 200 - Sistemas Estruturadores da Administração Pública e base legal estadual. (Chaves, Nicir. 2021 - Ministério da Economia / SEAD - Secretaria de Estado da 
Administração de Goiás / Superintendência Central de Transformação da Gestão / Gerência do Escritório de Processos,2021)

Valor público

M
ac

ro
fu

nç
õe

s 
Fi

na
lís

tic
as



Visão sistêmica - os problemas ocorrem nos processos!

Não consigo atendimento 
médico, não consigo 

pegar medicamentos... 
O que será que 

aconteceu?

Problemas Públicos “x” Processos
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Missão do Estado 
Educação

Gestão da educação 
básica

Gestão da educação 
profissional

Gestão da educação 
superior

Cultura
Gestão do 

patrimônio histórico, 
cultural e artístico

Gestão do 
patrimônio 

documental público

Gestão do 
patrimônio 

museológico 

Gestão do 
patrimônio 

bibliográfico 

Esporte
Interação com a 

sociedade e entes 
federativos em 
esporte e lazer

Gestão do 
desenvolvimento do 

esporte

Saúde

Gestão da promoção 
em saúde

Gestão da proteção 
da saúde

Gestão da 
recuperação da 

saúde

Assistência social

Gestão da assistência 
social

Gestão do 
desenvolvimento 

social

Controles governamentais
Promoção do 

controle social em 
defesa da sociedade

Defesa do Estado

Proteção jurídica do 
Estado

Defesa dos diretos
Gestão da 

proteção dos 
direitos

Gestão dos diretos 
humanos

Relações governamentais
Gestão das relações 
governamentais e 

internacionais

Trabalho Transportes e trânsito

Gestão do direito no 
trabalho

Inserção no mundo 
do trabalho

Democratização das 
relações de trabalho

Interação com a 
sociedade e o 

Estado dos meios de 
transportes

Gestão da 
infraestrutura e das 

operações de 
transportes

Gestão do 
desenvolvimento 

do trânsito

Meio ambiente
Gestão de ecossistemas, 

biodiversidade e florestas

Gestão da qualidade 
ambiental e o uso 

sustentável

ComunicaçõesCiência e tecnologia
Gestão do 

desenvolvimento 
científico

Gestão do 
desenvolvimento 

tecnológico

Gestão de 
telecomunicações

Atividade econômica
Gestão da proteção 

econômica do 
consumidor

Gestão da defesa 
econômica da 
concorrência

Gestão econômica 
da Indústria e 

Comercio

Gestão do 
desenvolvimento do 

Turismo

Agricultura e organização agrária
Gestão do 

desenvolvimento da 
agricultura

Gestão do 
desenvolvimento 

da pecuária

Gestão de 
organização 

agrária

Minas e energia

Desenvolvimento 
energético

Gestão de energia 
elétrica

Gestão do 
desenvolvimento de 

petróleo, gás e 
biocombustíveis

Gestão de 
mineração e 

geologia

Desenvolvimento urbano e 
rural

Gestão do 
desenvolvimento urbano 

e rural

Cadeia de Valor Integrada do Estado

Regulação do 
Estado JudiciárioDefesa da ordem 

jurídica

Tributação

Gestão tributária

Bens imóveis públicos

Gestão de bens 
imóveis públicos 

Segurança pública
Gestão do 

policiamento 
ostensivo e judiciário

Gestão do 
policiamento da 
segurança viária

Gestão do segurança 
judiciária e de 

infrações penais

Gestão de segurança 
ostensiva e de 
preservação da 
ordem pública

Gestão da segurança 
penitenciária

Gestão da defesa 
civil, da prevenção e 

do combate a 
incêndios

Gestão da cultura e 
do 

desenvolvimento 
socioeconômico dos 

povos indígenas

Gestão do 
abastecimento 

alimentar

Gestão de 
radiodifusão

Gestão de controle 
interno 

governamental 

1 1 2

1 1 1

1 4 1 1

3 3 4

3 5 1 1

6 2 2 1 11

3

Quantidade de processos Identificados na Base Legal 
Federal e não localizado na Base Legal Estadual
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Equipe Técnica

Alda Wanessa Freitas Prudente
Antônio Albino da Silva

Denise Vieira da Silva Taquary
Glauco Vitti Bonturi 

Sílvia Brito Teles

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

3201-5720 escprocessos.administracao@goias.gov.br

Gerência do Escritório de Processos

Marcelo de Jesus Lima
- Gerente -



OBRIGADA!


