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O CONTEXTO DA GESTÃO PÚBLICA MINEIRA

• GESTÃO 
REGIONALIZADA: 
TERRITÓRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO

Heterogeneidade do 
território mineiro: 

“Minas são muitas”

• GESTÃO 
TRANSVERSAL E 
INTERSETORIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Integração e gestão 
de políticas públicas 
através de Eixos de 
Desenvolvimento

• GESTÃO 
PARTICIPATIVA: 
FÓRUNS REGIONAIS

O cidadão como 
protagonista do 
desenvolvimento           
do Estado.

A Gestão de Processos se fortalece como elemento fundamental:

 Foco do Cliente: Gestão participativa e regionalizada
 Visão ponta a ponta: Gestão transversal e intersetorial



2003 2007 2011 2014

Primeiras 
iniciativas 
em BPM: 
pontuais, 
conforme 
demanda e 
focadas em 
redução de 
custos

Início do 
alinhamento 
entre as 
iniciativas de 
otimização de 
processos e a 
estratégia 
governamental

Revisão da 
estratégia de 
governo e 
definição de 
Processos 
Estratégicos, 
geridos e 
monitorados 
de forma 
diferenciada.

Formalização 
do Escritório 
Central de 
Resultados em 
Processos, 
responsável por 
promover a 
governança de 
processos no 
âmbito do 
Poder Executivo 
Estadual.

TRAJETÓRIA DA GESTÃO DE PROCESSOS NO GOVERNO DE 
MINAS GERAIS

2015

Maior foco no 
impacto das 
melhorias, 
visando o 
desenvolvimento 
social sustentável 
do Estado.
Força Tarefa 
Sisema.
Revisão do 
modelo logístico 
de MG (em 
especial 
medicamentos).

2016
Inovação em 
Processos 
pensada em 
conjunto com a 
Modernização 
Institucional.
Reestruturação 
de órgãos e 
entidades a 
partir dos 
processos de 
trabalho e de 
sua Cadeia de 
Valor.



Alinhando Estratégia e Processos

Visão

Missão

Resultados

Objetivos

Processos



Estratégia
Organizacional

Operacionalização: 
Atividades

do dia a dia

Gestão de 
Processos

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 



O cliente vê o fornecedor como um conjunto de
processos interligados, que tem como finalidade a
produção de um bem ou serviço que ele necessita.
As empresas por sua vez são organizadas segundo
um modelo de departamentalização que tem
objetivos próprios de melhoria. Essa diferenciação
de pontos de vista tem levado muitas empresas ao
insucesso. O GERENCIAMENTO POR PROCESSOS é
uma metodologia que avalia continuamente o
desempenho dos processos chave do negócio com
a visão do cliente.

(ROTONDARO in CONTADOR, 2004, p.57).

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 



A Gestão de Processos nos ajuda a criar mais valor para os beneficiários a partir
da melhor utilização dos recursos.

 Oportunidade para compreender melhor como a organização
operacionaliza as estratégias defindas;

 Oportunidade para avaliar como o beneficiário percebe as entregas
realizadas;

 Oportunidade para otimizar os processos com foco na agregação de valor
e percepção de qualidade do beneficiário.

Devo seguir os 

procedimentos!

Quero o serviço 

entregue com 

qualidade!

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 
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A Gestão de Processos potencializa uma melhor forma de gerir, pois
aumenta nossa capacidade de tomar melhores decisões.

 Cada um preocupado com sua

tarefa;

 Importante é entregar o que lhe é

cobrado;

 Visão fragmentada.

 A preocupação é com a entrega

final ao Cliente;

 Importante é prestar um serviço de

qualidade;

Visão do todo.

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 



A Gestão de Processos potencializa a geração de uma cultura de melhoria e
inovação, pois favorece que os profissionais repensem como a organização
deveria funcionar para o alcance de melhores resultados.

Análise crítica do trabalho e busca de melhoria contínua!

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 



A Gestão de Processos facilita o desenvolvimento de sistemas que suportem
de forma mais adequada a execução dos processos e atividades.

Os sistemas devem ser pensados a partir do modelo de processo de trabalho
ideal (do contrário, estaremos somente automatizando problemas!).

BPMS:

APROXIMA 
NEGÓCIOS E 
TECNOLOGIA

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 



 Visão Sistêmica e compreensão do trabalho “ponta a

ponta”;

 Análise crítica do trabalho realizado e levantamento de

oportunidades de melhoria de maneira participativa;

 Apoio para inovações nos processos e serviços prestados;

 Produtos e serviços mais aderentes às necessidades do

cidadão;

 Redução da prática de “apagar incêndios” e maior

profissinalização do trabalho realizado;

 Melhoria dos resultados!!!

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 
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"Processo é qualquer conjunto de atividades que recebe uma entrada (input), 
agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo". 

(Harrington, 1993)

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3 Atividade 4

Atividade 4INSUMO PRODUTO

Fornecedor Cliente
Unidade X Unidade Y Unidade Z

CONCEITOS INICIAIS
De que processos estamos falando?



OBJETIVO GLOBAL, 
ORIENTADO PARA 
O CLIENTE FINAL 

REPETIDO DE MANEIRA RECORRENTE

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3 Atividade 4

Atividade 4INSUMO PRODUTO

Fornecedor Cliente
Unidade X Unidade Y Unidade Z

CONCEITOS INICIAIS
Processos de Negócio: definição
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Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3 Atividade 4

Atividade 4INSUMO PRODUTO

Fornecedor Cliente
Unidade X Unidade Y Unidade Z

RESPONSABILIDADE LOCAL - SUA PRÓPRIA ATIVIDADE

CONCEITOS INICIAIS
Processos de Negócio: definição



Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3 Atividade 4

Atividade 4INSUMO PRODUTO

Fornecedor Cliente
Unidade X Unidade Y Unidade Z

CO-RESPONSABILIDADE DOS ATORES - DESEMPENHO GLOBAL 

CONCEITOS INICIAIS
Processos de Negócio: definição



ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS

ÁREA DE COMPRAS

SETOR DE COTAÇÃO 
DE PREÇOS

SETOR DE LICITAÇÃO

FINANCEIROÁREA 
DEMANDANTE

REQUISITAR BEM 
OU SERVIÇO

COTAR PREÇO 
DO BEM OU 

SERVIÇO

LICITAR BEM OU 
SERVIÇO 

DEMANDADO

PAGAR 
FORNECEDOR

É UM 
PROCESSO!

GESTÃO DE PROCESSOS 
E sua contribuição para o alcance de melhores resultados 
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Gestão de Processos:

“Metodologia empregada para definir, analisar e 

gerenciar as melhorias no desempenho dos 

processos das organizações, com a finalidade de 

atingir condições ótimas”. 

(RADOS,1999)

CONCEITOS INICIAIS
Processos de Negócio: definição



GESTÃO DA ROTINA PROJETOS DE MELHORIA

GESTÃO DO PORTFÓLIO DE MELHORIA E INOVAÇÃO EM PROCESSOS

ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

EXECUÇÃO DOS PROCESSOS E GERAÇÃO DE RESULTADOS

Inspirado no Modelo da ELO Group

Metodologias para Gestão de Processos - Governo de MG
Estrutura geral de funcionamento



Fonte: Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais. SEPLAG. 2012. p.09

Metodologias para Gestão de Processos - Governo de MG
Estrutura geral de funcionamento



PILARES PARA A GESTÃO E MELHORIA DE PROCESSOS

Metodologias para Gestão de Processos - Governo de MG
Estrutura geral de funcionamento
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Metodologias para Gestão de Processos - Governo de MG
Guia para Melhoria de Processos no Governo de Minas Gerais
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BPM implica em um permanente e contínuo
comprometimento organizacional de gerenciar processos
da organização.

Envolve uma continuidade, um ciclo de feedback sem fim
para garantir que processos de negócio organizacionais
estejam alinhados com estratégias e desempenhos
esperados. (CBOK, p. 24)

Assim, a Gestão de Processos não se restringe a pensar e
implementar melhorias por meio de projetos
estruturados, mas envolve também a Gestão da Rotina
dos Processos, buscando a melhoria contínua dos
mesmos.

OBJETIVO: Fomentar o gerenciamento contínuo dos processos

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



A Gestão da Rotina de Processos é 
uma metodologia cíclica, baseada no 
modelo PDCA e na filosofia de 
melhoria contínua.
A divisão em fases estruturadas é um 
facilitador didático.

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



 Estabelecer metas quantificar os objetivos a serem
alcançados.

 O principal objetivo do Gestor deve ser satisfazer às
necessidades do destinatário final do produto ou
serviço gerado pelo processo.

 Para mensurar objetivamente a conformidade dos
produtos e dos procedimentos definidos para o
processo, propõe-se que o Gestor utilize indicadores.

 Os indicadores são divididos (segundo a metodologia de
Gestão da Rotina de Processos da DCPOP/SEPLAG) em
de desempenho e de resultado.

PACTUAR METAS

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



 Espera-se que as atividades sejam executadas de acordo
com o processo e procedimentos definidos;

 É importante que o Gestor tenha em mente que a
execução do processo depende fundamentalmente dos
executores:

 para uma boa execução os executores devem ter a
orientação necessária para realizar as atividades que lhe
competem e para solucionar eventuais problemas
corriqueiros que possam surgir durante a execução.

EXECUTAR PADRÕES

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



EXECUTAR PADRÕES

Post it – Idéias e Ocorrências

Durante a execução do processo 
os podem ser percebidos erros de 
execução, desvios, anomalias ou 

idéias para melhorar seu 
funcionamento.

Para relatar novas idéias e 
ocorrências  percebidas 

propõem-se a utilização de post
its a serem fixados no Painel de 

Gestão do Processo.

Instrumentos

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais





MEDIR E AVALIAR DESEMPENHO E RESULTADOS

 A etapa busca avaliar como o processo está funcionando
(relativo a desempenho e resultados) e analisar possíveis
correções e mudanças a serem introduzidas para deixá-lo
ainda mais eficaz e eficiente.

 É neste momento que o Gestor do Processo e os demais
envolvidos poderão avaliar se o trabalho realizado de fato
está alcançando o resultado esperado.

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



RESPONSÁVEL 
PELO 

INDICADOR

EXECUTORES, 
SUPERVISORES E 

GESTOR DO 
PROCESSO

INDICADORES

PRÉ-RITO

PREPARAÇÃO PARA A REUNIÃO 
DE GESTÃO DO DIA A DIA



GESTÃO DA ROTINA (DIA A DIA) DOS PROCESSOS

GUARDIÃO DO PROCESSO

GESTOR DO PROCESSO

RITO

REUNIÃO DE GESTÃO DO DIA 
A DIA

(Reunião do Dia a Dia)



DIVULGAR DESEMPENHO E RESULTADOS

 A atuação nessa etapa segue a política de Gestão à Vista.

 O princípio norteador da Gestão à Vista é divulgar e dar
transparência às ações desenvolvidas e aos resultados
aferidos, buscando o envolvimento e o comprometimento
de todos.

 Para a divulgação dos resultados aos envolvidos no
desempenho e resultados do processo, atualiza-se o Painel
de Gestão do Processo com os produtos gerados nas etapas
anteriores.

Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais



O Painel de 
Gestão do 

Processo deve 
estar acessível a 

todos os 
colaboradores!



Metodologias para Gestão de Processos
Guia para Gestão da Rotina de Processos no Governo de Minas Gerais
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E para dar certo, temos 
só que seguir a 
metodologia?



METODOLOGIATECNOLOGIA

PESSOAS

GESTÃO DE 
PROCESSOS 
DE NEGÓCIO  

(BPM)



Inserir o BPM na rotina organizacional 

pressupõe antes de mais nada uma 

mudança de CRENÇAS, VALORES, 

CULTURA e 

COMPORTAMENTO.

A IMPORTÂNCIA DE MOBILIZAR PESSOAS



SERVIÇOS PÚBLICOS PENSADOS 
“DE FORA PARA DENTRO”

ESTRUTURA HIERÁRQUICA E 
FUNCIONAL

CAPITAL HUMANO 
SUBUTILIZADO

BAIXA TOLERÂNCIA AO 
ERRO

DIFICULDADE DE SAIR DA 
ZONA DE CONFORTO



 É preciso repensar a forma como os governos trabalham.

 É preciso tazer o cidadão para dentro do processo de

construção de valor.

 É preciso rever a forma como nos organizamos para entregar

os serviços públicos.

 É preciso quebrar paradigmas, mudar valores, gerar a

mudança necessária!

A IMPORTÂNCIA DE MOBILIZAR PESSOAS



RESULTADO
Motivação e 

Comprometimento
Conhecimentos e 

Habilidades

QUERER SABER MUDAR

A mudança efetiva é um movimento gradual, que

torna-se possível a partir do momento em que os

envolvidos entendem sua necessidade, querem

assumir uma atitude diferente, e sabem os

caminhos a serem trilhados rumo à mudança.

A IMPORTÂNCIA DE MOBILIZAR PESSOAS
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