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APRESENTAÇÃO
O presente documento tem como objetivo apresentar a cadeia de valor e a arquitetura de
processos da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu).
As atividades para a produção desses resultados foram coordenadas e desenvolvidas pelo
Escritório Local de Projetos, Processos e Inovação (ELPPI) da Sedu, em parceria com as áreas
da Secretaria. Esse é um trabalho que faz parte das iniciativas do ELPPI que visam à
sistematização e facilitação de processos organizacionais.
Este documento é dividido em 5 seções. A primeira seção faz a contextualização estratégica,
destacando os normativos de instituição e formação do ELPPI, bem como a finalidade e
responsabilidades do Escritório no âmbito da Sedu.
Em seguida, consiste o alinhamento de conceitos, parte em que o leitor poderá observar
definições importantes no contexto de gerenciamento de processos. Definições estas
fundamentais para a compreensão da metodologia utilizada e dos resultados alcançados.
As terceiras e quarta seções consistem na descrição das metodologias utilizadas para a
elaboração da cadeia de valor e para a estruturação da arquitetura de processos da Sedu,
respectivamente. Nessas seções ainda são apresentados os resultados obtidos a partir de
todo o trabalho realizado.
Por fim, a quinta seção traz as considerações finais e os próximos passos a serem realizados
para continuidade da implementação de uma cultura de gerenciamento de processos na
Sedu.
Ressalta-se que as atividades que compõem o dia a dia da de uma organização pública são
dinâmicos, com revisões de rotas e necessidade de respostas a desafios que surgem, frente
a uma sociedade em constante transformação. Assim, não se pretende, com este documento,
esgotar a discussão sobre o assunto. Revisões e atualizações da cadeia de valor e da
arquitetura de processos serão realizadas sempre que necessário.
Espera-se que este documento apoie os servidores na visualização sistematizada e
encadeada dos processos que são realizados na Secretaria. Adicionalmente, que proporcione
também à sociedade uma visão ampla e organizada do que a Sedu desenvolve para alcançar
os objetivos estratégicos, sendo um instrumento que contribua para uma gestão pública mais
transparente.
3

SUMÁRIO
1. CONTEXTUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA ............................................. 5
2. ALINHANDO CONCEITOS .................................................................. 6
2.1. Processo de negócio ........................................................................ 6
2.2. Cadeia de valor ................................................................................. 6
2.3. Arquitetura de Processos ............................................................... 7
3. CADEIA DE VALOR DA SEDU ............................................................ 9
4. ARQUITETURA DE PROCESSOS ...................................................... 11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................. 13
REFERÊNCIAS.............................................................................................. 14

4

1. CONTEXTUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
O Escritório Local de Processos, Projetos e Inovação (ELPPI) foi instituído, no âmbito da
Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Portaria n° 120-R, de 24 de maio de 2021. Sua
constituição foi determinada pela Portaria n° 889-S, de 16 de setembro de 2021.
O ELPPI integra a rede de Escritórios Locais de Processos e Inovação (ELPIs) formada por
unidades implementadas em diversos órgãos do Estado do Espírito Santo. A rede é composta
por 48 ELPIs, sendo coordenada pelo Escritório Central de Processos (ECP), vinculado à
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), conforme Portaria n° 12-R, de 15 de
maio de 2019.
Segundo o art. 1º da Portaria n° 120-R/2021, o ELPPI tem por finalidade:
“I. Promover boas práticas de gerenciamento de projetos;
II. Facilitar a elaboração, execução e controle dos processos
organizacionais, disseminando a cultura de gerenciamento de
processos;
III. Fomentar a gestão local da inovação, difundindo a cultura e
práticas inovadoras;
IV. Assessorar a gestão estratégica organizacional no processo de
formulação e implementação de políticas, programas e projetos
públicos. ”
No que diz respeito à Gestão por Processos e da Inovação, as responsabilidades do ELPPI
incluem:




Apoiar os donos de processos nas etapas do ciclo de gerenciamento de processos, a
saber, mapeamento, redesenho, supervisão e monitoramento dos resultados;
Promover, divulgar e disseminar conhecimentos sobre gerenciamento de processos
(BPM – Business Process Management);
Criar soluções inovadoras, estudos e métodos para promover transformações reais
nos processos de trabalho e entregas à sociedade.

Ante o exposto, o ELPPI, sendo uma área estratégica dentro da estrutura organizacional da
Secretaria, identificou a necessidade de revisar os processos e estruturar a arquitetura de
processos, bem como estabelecer a Cadeia de Valor da Sedu.
Esse é um importante passo para a institucionalização das práticas de gerenciamento de
processos enquanto conjunto de soluções de gestão para continuamente proporcionar
aumento de performance da organização e, consequentemente, a satisfação dos cidadãos.
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2. ALINHANDO CONCEITOS
O presente capítulo apresenta de forma breve os principais conceitos relacionados ao
gerenciamento de processos para melhor compreensão dos resultados obtidos.

2.1. Processo de negócio
Um processo de negócio consiste em um conjunto de atividades ou tarefas relacionadas e
realizadas em uma sequência lógica que produzem um serviço ou produto que tem valor para
um grupo específico (HAMMER E CHAMPY, 1994; NAKAGAWA, 2016).
Além disso, um processo de negócio exerce um papel norteador, pois demonstra o que
precisa ser feito, quem serão os responsáveis e quais serão as etapas de execução.
Os processos de negócio podem ser ponta a ponta, interfuncional ou até mesmo
interorganizacional. Ainda, quanto a classificação, os processos podem ser: estratégicos,
finalísticos e de suporte.






Processos estratégicos: correspondem aos processos que zelam pela estratégia e pela
gestão da organização. Ou seja, têm como finalidade fornecer as diretrizes
organizacionais, promover a estruturação, avaliação e melhoria do funcionamento da
instituição e de seus processos;
Processos finalísticos: correspondem aos macroprocessos e processos que são a
razão da existência da organização. Estão correlacionados à missão e à visão, e
agregam valor diretamente aos cidadãos/usuários;
Processos de suporte: correspondem aos macroprocessos e processos responsáveis
por prover as condições operacionais necessárias à execução dos processos
finalísticos e estratégicos da organização. Orientam o seu olhar para o ambiente
interno da instituição fornecendo os subsídios para a execução de todos os demais
processos.

2.2. Cadeia de valor
A cadeia de valor é um instrumento de representação do conjunto de processos realizados
pela organização para satisfazer as necessidades dos usuários.
Sendo assim, a cadeia de valor traduz a missão da organização em macroprocessos, sendo o
meio para o alcance da visão e da satisfação dos usuários. Dessa forma, é preciso que os
macroprocessos estejam alinhados com a estratégia da organização.
Em resumo, o mapa estratégico da Sedu representa os objetivos que queremos alcançar e a
cadeia de valor expressa o que fazemos, enquanto atividades, para que isso aconteça.
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O esquema abaixo ilustra um modelo de cadeia de valor, contendo os macroprocessos
estratégicos, finalísticos e de suporte:
Figura 1. Modelo de cadeia de valor.

Fonte: Elaboração própria (2021)

2.3. Arquitetura de Processos
Partindo da cadeia de valor, a arquitetura de processos é uma prática de gestão de
processos que busca criar uma visão sistêmica e hierarquizada de todos os processos da
organização, revelando suas relações com a geração de valor para os clientes e os objetivos
estratégicos do negócio. O esquema abaixo ilustra um modelo de Arquitetura de processos
e todas as suas etapas:
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Figura 2. Modelo de Arquitetura de processos.

Fonte: Elaboração própria (2021)









Macroprocessos: o conjunto de processos que são executados de forma estruturada
para garantir que a organização cumpra a sua missão. Geralmente, envolve mais
de uma unidade funcional da organização. Exemplo: gestão de aquisições, contratos e
convênios.
Processos: trata-se de um conjunto de atividades interligadas, sendo compostos por
subprocessos e tarefas variadas. Exemplo: compras e contratações.
Subprocessos: são processos que estão inclusos em outro processo. Assim, o
subprocesso promove o detalhamento de um processo ou parte dele. Exemplo:
alteração contratual.
Atividades: são ações mais específicas, de menor complexidade, e com objetivo
determinado. Exemplo: realizar pesquisa de preço.
Tarefas: estão relacionadas à rotina de trabalho, ao cumprimento de metas, prazos e
afins. Exemplo: enviar e-mail para fornecedor.
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3. CADEIA DE VALOR DA SEDU
Conforme mencionado, a cadeia de valor é uma ferramenta de gestão organizacional que
fornece uma visão ampla do conjunto de processos executados de forma ordenada. Isso
permite que a organização possa organizar de forma mais efetiva os seus processos, ter
noção das atividades a serem desempenhadas, e como torná-los mais eficientes e eficazes.
Para a elaboração da cadeia de valor da Sedu foram seguidos os passos a seguir:



ANÁLISE DE DOCUMENTOS E NORMATIVOS DA SEDU

Foi realizado o estudo de documentos existentes relacionados a processos e levantamentos
anteriores das atividades realizadas na Sedu. Simultaneamente, foi realizada a análise das
legislações vigentes relativas à Sedu, sua composição e, em especial, as atribuições e
atividades de cada área que compõe o organograma da Secretaria.
Nessa etapa foram encontrados levantamentos de atividades, processos e macroprocesso
realizados anteriormente. Porém, esses não estavam totalmente sistematizados e, por vezes,
encontravam-se desatualizados em relação ao atual funcionamento da Secretaria.


IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS

A partir das informações analisadas na etapa anterior, foram identificados os macroprocessos
da Sedu, para uma primeira versão da cadeia de valor.
Ainda nessa etapa, foi realizada a classificação dos macroprocessos em estratégicos,
finalísticos e de suporte. Assim, foi possível ter uma visão geral e atualizada dos
macroprocessos existentes e como se relacionam entre si.


REPRESENTAÇÃO DOS MACROPROCESSOS NA CADEIA DE VALOR

Uma primeira versão foi elaborada sendo o guia inicial para a elaboração da arquitetura de
processos. Importante que a representação seja de fácil entendimento e as informações
estejam dispostas de uma forma simples e objetiva.
Após as entrevistas com as gerências e a elaboração da arquitetura de processos, a cadeia de
valor foi revisada, chegando a versão final apresentada na figura abaixo.
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Figura 3. Cadeia de Valor SEDU-ES.

Fonte: Elaboração própria (2021).
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4. ARQUITETURA DE PROCESSOS
Conforme indicado anteriormente, a arquitetura de processos consiste na identificação e
sistematização dos processos de uma organização, estabelecendo-se hierarquias.
Assim, os macroprocessos definidos e representados na cadeia de valor da Sedu foram
destrinchados até o menor nível que foi possível identificar, considerando o momento e nível
de maturidade do órgão com relação ao gerenciamento de processos. Nesse percurso, foram
seguidos alguns passos:



ANÁLISE DE DOCUMENTOS E NORMATIVOS DA SEDU

A análise de documentos existentes na Secretaria referentes a processos bem como os
normativos, conforme mencionado no item da Cadeia de Valor, foram também fundamentais
para definir o ponto de partida da arquitetura de processos.
Nessa etapa foi possível identificar alguns processos e atividades e, ainda, descartas outros
processos que não mais fazem parte do dia a dia da Secretaria.


IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SEDU

Em seguida, foram realizadas entrevistas com os gestores das áreas e executores das
atividades, com o objetivo de garantir maior aprofundamento e fidelidade das informações
já obtidas e identificar outras possíveis atividades executadas que não estavam contempladas
nos estudos realizados.
Durante as entrevistas, foi solicitado que as áreas relatassem suas atividades, indicando como
se relacionam entre si e com outras atividades e se havia interface com outros setores da
Secretaria.


AGRUPAMENTO DAS ATIVIDADES EM PROCESSOS

Posteriormente às entrevistas, a equipe do ELPPI realizou o trabalho de identificação dos
processos executados na Sedu, a partir da revisão das atividades e das informações coletadas
nas entrevistas.
Os processos foram identificados levando-se em consideração seus objetivos e resultados
alcançados. Para isso, foi necessário identificar os resultados que são produzidos pelos
processos e que dependem dos resultados específicos das atividades.


CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS

Identificados os processos, foi a vez de classificá-los em estratégicos, finalísticos e de
suporte, tendo em vista os macroprocessos apresentados na cadeia de valor.
Complementar a essa etapa, os processos foram hierarquizados de forma a identificar os
subprocessos existentes.
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VISUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA DE PROCESSOS DA SEDU

Um painel utilizando o software Power BI foi construído para melhor visualização da
arquitetura de processos da Sedu, sendo apresentada de forma estruturada e interativa
facilitando a compreensão dos servidores e cidadãos.
Complementarmente, foi construído outro painel em Power BI identificando por área da
Secretária quais os processos que são executados exclusivamente por elas ou que elas têm
ou podem ter participação em algum momento.
Ambos os painéis podem ser consultados em: https://bit.ly/ArquiteturaProcessosSedu


VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS

Por fim, foi realizada a validação dos processos com gestores das respectivas áreas, seguida
pela análise dos subsecretários e Secretário da Sedu, sendo apresentadas a cadeia de valor e
a arquitetura de processos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estruturação da cadeia de valor da Sedu, coordenada pelo Escritório Local de Projetos,
Processos e Inovação (ELPPI), foi realizada em parceria com as áreas da Secretaria, de modo
a se obter os resultados apresentados neste documento.
No decorrer desse trabalho, foram realizados estudos, compartilhamento de conhecimento
e informações com outros escritórios de processos dentro e fora do Estado, além das diversas
entrevistas realizadas com os servidores da Sedu que executam diariamente os processos
desenvolvidos na Secretaria. Todo o processo de elaboração da cadeia de valor e da
arquitetura de processos da Sedu, desde o planejamento até a validação da alta gestão da
Secretaria, foi realizado entre junho e novembro de 2021.
O próximo passo será a priorização de processos para iniciar os mapeamentos de fluxos, ou
seja, a identificação das atividades que compõem os processos, com vistas a padronizá-los,
definindo responsabilidades, evitando retrabalhos e propondo ajustes quando forem
identificadas oportunidades de melhoria.
A priorização de processos será baseada em alguns critérios. Serão considerados os desafios
estratégicos estabelecidos no mapa estratégico da Sedu, a maturidade do processo e o
impacto diretamente no cidadão, além da oportunidade de transformação digital do serviço
prestado.
Nesse contexto, o ELPPI irá direcionar os esforços para apoiar os gestores e executores dos
processos no mapeamento e redesenho dos fluxos, oportunizando o aprimoramento dos
fluxos de trabalho e, por consequência, as entregas aos servidores e cidadãos.
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