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Este plano é uma construção dupla: ele busca retratar a realidade da Rede de ELPIs - seus sucessos e

suas dores -, e pretende também ser um guia do desempenho esperado para 2022, a partir do

estabelecimento de metas que possam ser compartilhadas por todos os 48 Escritórios Locais.

Acreditamos que para a consolidação e prosperidade da Rede, é fundamental que compartilhemos

objetivos. Eles não só refletem uma imagem conjunta de futuro, mas também dão a sensação de

propósito e pertencimento. 

Além disso, é importante que tenhamos membros que "pensem fora da caixa", que estejam

insatisfeitos e queiram sempre melhorar o que está colocado. Ademais, que sejam pessoas que

busquem a capacitação contínua, que vejam o mundo como dinâmico e o aprendizado como a única

maneira de se manter antenado às transformações. Não é crucial que você saiba tudo sobre gestão

por processos e metodologias para inovação, mas que queira aprender e esteja disposto a se

desafiar. 

Esperamos que vocês se identifiquem com as metas desenhadas por nós do Escritório Central, e que,

por este motivo, elas sejam absorvidas pelo seu ELPI. 

A evolução só é verdadeira quando compartilhada. Com isso em mente, nasceu este plano de metas.   

Mensagem

aos ELPIs



PAPÉIS

Para qualquer projeto, é

fundamental que os papéis

dos atores envolvidos

estejam minimamente

desenhados.

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



Escritório
Central de
Processos

PAPÉIS
O ECP foi instituído com o objetivo de promover a
governança e melhoria contínua dentro do Estado
por meio da definição de políticas, diretrizes e
metodologias que deem suporte ao
gerenciamento dos processos estruturantes do
governo.

Como atuação concreta, o ECP é o coordenador
da Rede de ELPIs. Sua missão é a de promover a
disseminação da cultura de Gestão por Processos
e fomentar práticas inovadoras na gestão pública.

Somos nós que unificamos as demandas comuns
e compartilháveis com todo os Escritórios Locais.
Além disso, somos os responsáveis por
acompanhar e dar o apoio necessário para que o
ELPI desenvolva suas atividades.

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



Coordenação 

ELPI

PAPÉIS

A coordenação tem os importantes papéis de
planejador, mobilizador e articulador.

É ela quem direciona os trabalhos, gerencia as
atividades e conecta o ELPI aos atores externos
(ECP e alta gestão).

Nesse sentido, espera-se que a coordenação
gerencie a estratégia do ELPI, por meio da
construção de indicadores, monitoramento das
ações dos membros e acompanhamento dos
resultados. 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



MEMBROS 

ELPI

PAPÉIS

São a base e a força do ELPI. Todas as iniciativas
desenvolvidas pelos escritórios tomam corpo com
a ação de membros engajados e motivados. 

O membro tem o grande papel de estar atento e
conectado aos cenários interno e externo ao seu
órgão. 

Ele levanta as principais bandeiras da Rede -

gerenciamento de processos e transformação
digital-, de forma a engajar seus colegas de
trabalho rumo à inovação.

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



ALTA
GESTÃO

PAPÉIS

É a responsável por incentivar, apoiar e
acompanhar as ações desenvolvidas pelo ELPI.
Sem o seu envolvimento, o ELPI pode perder força e
as atividades desenvolvidas pela comissão não
ganham a projeção necessária dentro do órgão.

As ações executadas pelo escritório, em geral,
mobilizam diversos setores para além dos próprios
membros do ELPI. Dessa forma, sem o patrocínio da
alta gestão, a execução de tais atividades pode ficar
comprometida.  

Além disso, a alta gestão pode conceber junto ao
ELPI a estratégia para a atuação do Escritório. Tal
estratégia passa pela determinação de quais
processos serão analisados e redesenhados, bem
como quais serão as expectativas e restrições para
essa atividade.

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



Atividades Internas

Atividades Centrais
X

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



ATIVIDADES CENTRAIS

Elaboração da cadeia de valor prevista no
Modelo de Atuação.
Gestão do Conecta Cidadão;
Mapeamento de processos.

Chamaremos de atividades "centrais" aquelas
previstas por decretos e portarias gerais, bem como
aquelas demandadas pelo Escritório Central. As
atividades centrais são importantes, pois unificam a
rede de ELPIs e centralizam parte do escopo de
trabalho. Afinal, é essencial que tenhamos entregas
em comum e compartilháveis para mantermos a
unidade dos Escritórios. 

Alguns exemplos de atividades centrais são:

 

Para a manutenção de um

programa comum, é

necessário que hajam

atividades compartilhadas

entre os Escritórios Locais 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/Media/escritoriodeprocessos/documentos/modelo-de-atuacao/0.%20Modelo%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20ELPI.pdf


PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA ATIVIDADES CENTRAIS

Coordenação 

ELPI

Membros

ELPI

Membros

ELPI

Membros

ELPI

Coordenação 

ELPI

Coordenação 

ELPI

Após as reuniões com o ECP, reúna-se internamente com

os demais membros do seu ELPI para repassar todas as

informações;

Caso não possa participar, repasse a convocação para

outro membro do ELPI que ficará responsável por

compartilhar as orientações.

Atualmente nossa rede de colaboradores conta com mais de

350 participantes.  Por se tratar de uma grande rede, fica difícil

promover reuniões com todos os membros quando surgem

demandas centrais urgentes. Dessa forma, o ECP tem

convocado os responsáveis pela coordenação do ELPI. 

Para garantirmos a propagação das informações, é

fundamental que a coordenação do ELPI:

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



ATIVIDADES INTERNAS

 Projetos concebidos e desenvolvidos pelo ELPI;

 Projetos do órgão que recebem apoio do ELPI;

Demandas internas levantadas pelos setores. 

Sempre defendemos que cada Escritório Local deve
ter autonomia no desenvolvimento de suas próprias
atividades. Nesse sentido, chamaremos de atividades
"internas"  aquelas criadas pelo próprio Escritório
Local e/ou pelo seu respectivo órgão. Elas podem
caracterizar ações voltadas à inovação e à estratégia
do órgão ou ao cumprimento de rotinas de trabalho.

Alguns exemplos de demandas internas são:

Para inovar,  é imprescindível que

o ELPI esteja incluído nas

discussões estratégicas e

prioritárias do órgão. Exemplos

mostraram que Escritórios

posicionados mais próximos de

setores estratégicos ou da

própria alta gestão, alcançaram

bons resultados em menor tempo

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA ATIVIDADES INTERNAS

Coordenação 

ELPI

Membros

ELPI

Alta Gestão
Servidores da

instituição 

Para que as atividades do ELPI ganhem projeção

dentro da instituição, é fundamental que suas ações

estejam integradas e condizentes com os desafios

enfrentados pelo seu órgão. 

Nesse sentido, podemos pensar a comunicação interna

como peça chave desse processo. Ao ter um canal

aberto de diálogo tanto com a alta gestão quanto com

os servidores da sua instituição, o ELPI se mantém a par

não só da estratégia do seu órgão, como também das

demandas por melhorias levantadas pelos diferentes

setores. 

Dessa forma, sua atuação ganha respaldo dentro do

órgão, justamente por conseguir articular a estratégia

concebida pela alta gestão com as possibilidades reais

de inovação  apontadas pelos seus colegas de trabalho.  



O que esperar da

Rede ELPI em

2022?

PLANO DE
METAS 2022



ROUND 1

Cada Escritório Local deverá ter sua Cadeia de Valor e

Arquitetura de Processos elaborada/atualizada

GERENCIAMENTO 

DE PROCESSOS E INOVAÇÃO

ACELERA ELPI

Cada Escritório deverá mapear e redesenhar um

processo de média complexidade* 

AGENDA AÍ!

SIMPLIFICA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS
**As parcelas são: Até 4 serviços: 100%; De 5 a 15 serviços: 85%; De 16 a 30 serviços: 50%;  De 31 a 65 serviços: 30%;  Mais de 65 serviços: 20%.

Para os órgãos que forneçam serviços presenciais e

parcialmente digitais que necessitem de agendamento,

aderir ao  sistema de Agenda ES.

Colocar em Linguagem Simples a descrição de uma

parcela** de serviços do Conecta Cidadão

*Média complexidade: é um processo finalístico que envolve mais de 3 setores diferentes.

 págs 24 e 2
5 págs 29 e 30

Abaixo está o resumo das metas de 2022 que serão detalhadas ao longo deste relatório:



Os dados que embasam este plano de metas foram

coletados por meio de dois levantamentos

realizados ao longo do ano de 2021:

INFORMAÇÕES
GERAIS

3º Levantamento da Rede ELPI: pesquisa realizada com os

membros dos Escritórios Locais. O resultado foi divulgado 

 em 24/05/21 e contou com a participação de 70% da rede.

1º Levantamento de Coordenadores: pesquisa realizada

com todos os 48 coordenadores de ELPIs do Estado, por

meio da realização de uma série de entrevistas

individualizadas.

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



O Plano de Metas está dividido em três

principais eixos temáticos:

INFORMAÇÕES
GERAIS

Gestão por Processos e Inovação 

Transformação Digital

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Cenário ELPI



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Neste eixo do relatório trataremos a respeito do importante papel do ELPI que é o de

disseminar a gestão por processos dentro do seu órgão de atuação. 

Esta frente está embasada no Modelo de Atuação e nos vídeos orientadores

produzidos pelo ECP. Neles estão previstas as principais entregas esperadas de um

ELPI, como também maneiras para o cumprimento das atividades. 

Os produtos gerados neste eixo são: cadeia de valor, arquitetura de processos,

mapeamento de processos e gestão dos resultados.

G E R E N C I A M E N T O  P O R  P R O C E S S O S  E  I N O V A Ç Ã O

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/Media/escritoriodeprocessos/documentos/modelo-de-atuacao/0.%20Modelo%20de%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20ELPI.pdf
https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/videos


GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

61% da Rede disse adotar iniciativas de
melhoria de processos e inovação no seu
órgão 

61%

As principais iniciativas adotadas foram:

Redesenho de processos

Normatização de processos

Melhorias na rotina de trabalho

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

36% dos membros da Rede disseram já ter
participado de cursos de inovação  

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

36%  

70% da Rede já tem familiaridade com Gestão
por Processos  

70%  



GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

62%

30%

62% da coordenação disse que os
membros do seu ELPI conhecem o Modelo
de Atuação

Porém, apenas 30% disse seguir o modelo 
 em suas atividades

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

Os dados revelam que temos uma Rede que detém conhecimento e
está disposta a inovar e a implementar a gestão por processos em seu
órgão.

Entretanto, o Modelo de Atuação          vem sendo adotado na
rotina dos Escritórios, o que prejudica a unidade e coesão entre a
rede.

Processos e inovação é a razão de existir dos ELPIs. Dessa forma, essa
frente deve ser ainda mais estimulada para que o escritório cumpra
com suas funções. 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

NÃO



GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Entretanto, 45 coordenadores

disseram que gostariam do

apoio e orientação do ECP para

elaboração/atualização da

Cadeia de Valor do seu órgão

A 1ª entrega do ELPI é a Cadeia de Valor e a Arquitetura de Processos.

Atualmente,                          disseram possuir APENAS 10 CADEIA DE VALOR.



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

GERENCIAMENTO 

POR PROCESSOS E INOVAÇÃO

Criar grupos de ELPIs interessados para trabalharem na jornada escolhida 

Dar suporte metodológico e conceitual embasado no Modelo de Atuação
 

ROUND 1

ACELERA 
ELPI

Para desenvolver os potenciais dessa frente, temos que não apenas estimular a construção da Cadeia de

Valor e Arquitetura de Processos, mas principalmente o Redesenho dos processos. Pensando nisso, o ECP irá:

Para juntos, trabalharmos nos dois projetos distintos:

O ELPI construirá sua Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos 
 

O ELPI mapeará e redesenhará um processo de média* complexidade
executado pelo seu órgão

*Média complexidade: é um processo finalístico que envolve mais de 3 setores diferentes.

Criar uma agenda para encontros de acompanhamento e definição das atividades
 



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

G E R E N C I A M E N T O  P O R  P R O C E S S O S  E  I N O V A Ç Ã O

Cada Escritório Local

deverá ter sua Cadeia

de Valor e Arquitetura

de Processos

elaborada/atualizada

Cada Escritório

deverá mapear e

redesenhar um

processo de média

complexidade* 

M E
T
A S

2022 *Média complexidade: é

um processo finalístico

que envolve mais de 3

setores diferentes.



T R A N S F O R M A Ç Ã O  D I G I T A L

O ELPI deve ser o grande promotor da Transformação Digital. Ele deve estar atento aos

processos realizados pelo seu órgão e deve provocar os setores para aplicar novas tecnologias

de forma a melhorar a rotina de trabalho. 

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Nesse sentido, a Transformação Digital é justamente o processo que busca otimizar o trabalho

por meio da substituição de formas manuais e tradicionais de realização de uma atividade a

partir do emprego de novas tecnologias disponíveis. 

A Transformação Digital pode ampliar a acessibilidade aos serviços prestados, a assertividade da

comunicação, a transparência das informações e dos dados, dentre outras aplicações.  



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

Aumentar a oferta dos serviços oferecidos
digitalmente é uma demanda do cidadão e

deve ser um compromisso institucional.
 

O cidadão hoje quer resolver suas questões
de forma ágil, sem sair de casa,  evitando filas

e desperdício de tempo;
 

Dessa maneira, os serviços presentes no
Conecta Cidadão serão, para nós, um dos

principais objetos de promoção da
transformação digital no Governo do ES.

Ciclo de 
Atualização
dos Serviços

Levantamento 
dos serviços

 

Inserção
ou atualização 
dos serviços 

 
 

Descrição em 
Linguagem

Simples
 

Redesenho e
Planejamento de

melhorias:
transformação

digital
 

A Portaria SEGER-SECONT nº 45-R/2020,
encarregou os ELPIs de: coordenar, junto às 
 áreas, o levantamento dos serviços
prestados e atualizar as informações com
frequência mínima de 1 ano; apoiar e
orientar o redesenho dos processos
relacionados aos serviços, bem como a
elaboração de planos para digitalização dos
serviços.

Elaboramos um modelo de Ciclo de Atualização
para sintetizar as atribuições deste eixo:

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/Media/escritoriodeprocessos/documentos/guia-de-servicos/Portaria%20SEGER-SECONT%20n%C2%BA%2045-R.pdf


TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL

17 ELPIs dos 39 que possuem
serviços cadastrados no Conecta
Cidadão disseram promover
iniciativas de transformação digital

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Visando ampliar ainda mais este
número, o ECP se propõe a
disponibilizar, a partir de 2022,
alguns recursos : 

Agenda ES: Sistema em fase de melhorias e
modernização pelo Prodest. Facilitará o
agendamento, por parte do cidadão, dos serviços
com etapa presencial. 

e-Flow: Sistema que permitirá a automação de
alguns serviços. 

Criação de indicadores para acompanhar a
transformação digital do Estado e embasar ações

Algumas iniciativas citadas foram:

Aplicação da Linguagem Simples aos serviços
cadastrados

Digitalização de serviços presencias/parciais
digitais



TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

SIMPLIFICA

AGENDA AÍ!

Para desenvolver os potenciais dessa frente, temos que não só estimular a transformação digital, mas

também tornar as informações mais acessíveis. Pensando nisso, o ECP irá:

Jornada em que o ELPI colocará um percentual dos seus serviços em Linguagem
Simples;

Para os órgãos que forneçam serviços presenciais e parcialmente digitais que
necessitem de agendamento, deverão cadastrar seu órgão no sistema de Agenda ES

Criar grupos de ELPIs interessados para trabalharem na jornada escolhida 

Dar suporte metodológico e conceitual  

Criar uma agenda para encontros de acompanhamento e definição das atividades
 

Para juntos, trabalharmos nos dois projetos distintos:



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

Colocar em Linguagem Simples a

descrição de uma parcela de

serviços do Conecta Cidadão M E
T
A S

2022

T R A N S F O R M A Ç Ã O  D I G I T A L

Para os órgãos que

forneçam serviços

presenciais e parcialmente

digitais que necessitem de

agendamento, aderir ao 

 sistema de Agenda ES.

*As porcentagens são:

- Até 4 serviços: 100%

- De 5 a 15 serviços: 85%

- De 16 a 30 serviços: 50%

- De 31 a 65 serviços: 30%

- Mais de 65 serviços: 20% 



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

C E N Á R I O  E L P I

Dessa forma, a maneira como o ELPI organiza o seu cenário é fundamental para o êxito das

iniciativas. Para isso, é importante que os membros elaborem sua estratégia e prioridades

internas.

O cenário é a peça principal, pois é o local onde as ações se desenrolam. 

Justamente neste terceiro e último eixo que está o nosso maior fator crítico de sucesso, pois é

um grande desafio a construção de uma rotina coletiva que seja efetiva e atenda às

expectativas relacionadas às atribuições de um ELPI.



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

60%

60% dos coordenadores disseram
não ter uma rotina de atuação
definida, com reuniões de
frequência preestabelecida 

Identificamos que para a construção de
uma rotina é imprescindível :

CENÁRIO  

ELPI

Estabelecimento de uma periodicidade de
reuniões entre os membros do ELPI;

Estabelecimento de metas internas e definição
das atividades para alcançá-las;
 

Definir estrategicamente maneiras para divulgar e
dar transparência às ações do ELPI no órgão.

Definir o plano para atender às metas centrais
divulgadas neste relatório.



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

CENÁRIO  

ELPI

60%

Para além do ELPI, 60% dos
membros do Escritórios revelaram
estar envolvidos em, pelo menos,
mais 2 outras comissões.

Para 35 coordenações dos Escritórios de
Processo e Inovação do Estado, a
conciliação com outras atividades e o
excesso de trabalho são as maiores
dificuldades



ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

CENÁRIO  

ELPI

Este cenário de sobrecarga pode melhorar a
partir do maior patrocínio e da valorização,
por parte da alta gestão, das atividades do
ELPI.
 
O apoio e acompanhamento são primordiais,
pois quando os trabalhos estão alinhados
com a estratégia interna do órgão, as ações
do ELPI ganham amplitude, podendo gerar
maior engajamento de todos os membros.

46%

Segundo a coordenação, apenas 46% dos
escritórios possui um acompanhamento da
alta gestão de suas atividades.   

Identificamos que para a construção de um
cenário que possibilite ao ELPI desenvolver
suas atividades é fundamental: 

Estabelecimento de uma quantidade de
horas semanais de dedicação exclusiva às
atividades do ELPI. Sugestão: 10 horas
semanais;

Construção de um plano estratégico
interno para dar vazão às atividades
pensadas pelo ELPI;

Estabelecimento de encontros periódicos
com a alta gestão do órgão para
apresentação das atividades realizadas e
monitoramento dos resultados atingidos.



Os dados aqui apresentados refletem uma rede que, apesar de

sobrecarregada, entrega resultados e quer aprimorar seus

trabalhos cada vez mais.

Dessa forma, ao elaborar esse plano de metas, queremos que ele

seja um guia para suas atividades e que contribua no

desenvolvimento do seu ELPI neste ano de 2022. Ao segui-lo, seu

escritório estará realizando as principais ações esperadas e estará

contribuindo para o desenvolvimento da Rede. 

Os percalços estarão sempre presentes na nossa atuação.

Entretanto,  desejamos que por meio do apoio na Rede, da união

entre os membros e da sua sabedoria, você consiga superar os

desafios do dia-a-dia.

Lembrem-se de serem gentis com vocês mesmos e comemorem

juntos cada meta vencida! Ao longo deste ano, nós do ECP

queremos estar presentes, do seu lado, auxiliando cada Escritório

na conquista de novas vitórias!

MENSAGEM 
FINAL

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS



OBRIGADO

ESCRITÓRIO CENTRAL 

DE PROCESSOS

ecp@seger.es.gov.br

3636-5335
3636-5323
3636-5271

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/

