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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade  

 

A Oficina de Simplificação de Processos é uma ferramenta de gestão baseado no Guia “d” 

Simplificação do Gespública que auxilia as organizações públicas interessadas em simplificar seus 

processos e normas, de forma a proporcionar a melhoria da qualidade de seus serviços. 

A sua finalidade é simplificar e padronizar os processos de trabalho visando melhorar a 

compreensão quanto ao próprio procedimento utilizado no processo em análise, abreviar o tempo de 

duração, de forma a dar celeridade, e promover uma maior qualidade dos produtos e serviços 

disponibilizados ao cidadão-usuário. 

Busca-se também apontar mecanismos para o gerenciamento dos processos, por meio de 

indicadores de desempenho. 
 

 

Passo-a-passo para implantação  

 

Após a adesão do Fórum ao Gespública, em julho/2013, e a realização da 1ª autoavaliação 

da gestão, em agosto/2013, a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) identificou como 

oportunidade de melhoria a realização de oficinas especificas para avaliação dos processos críticos 

de cada departamento e consequentemente buscar a sua melhoria. 

Em outubro/2013, cerca de 30 servidores do Fórum participaram do curso “Oficina do Guia 

de Simplificação” realizado em parceria com o Núcleo do Gespública-CE, o Centro de Treinamento 

Integrado – CTI do Fórum, a Escola de Gestão Pública do Ceará – EGP/CE e a Escola Superior de 

Magistratura do Ceará – Esmec. 

Buscando internalizar os conhecimentos e reduzir o tempo de duração dos processos, de 

forma a dá-los mais celeridade, a Diretoria passou a realizar oficinas setoriais utilizando o guia de 

simplificação de processos nas unidades administrativas do Fórum, como o Departamento de 

Administração, Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais, Departamento de Informática etc. 

Entre as etapas da oficina podemos citar, de forma resumida, as seguintes: 

1) Planejamento: Definição da equipe de trabalho, Identificação do processo a ser 

analisado, elaboração e apresentação do Plano de Trabalho; 

2) Mapeamento: Levantamento das etapas e normas, identificação dos elementos do 

processo, desenho dos fluxos; 



 

3) Análise e Melhoria: Identificação dos problemas, análise de causas e soluções, definição 

de cronogramas de encaminhamento, desenho do diagrama de interação do processo e do novo 

processo e elaboração do sistema de medição do desempenho do processo; 

4) Implantação: Elaboração da proposta de simplificação do processo e do procedimento de 

gestão, capacitação da equipe e divulgação das mudanças. 

5) Acompanhamento: Reuniões com o setor para acompanhar a implantação das mudanças 

e o status dos encaminhamentos. 

 

 

Resultados alcançados 

 

A Oficina de Simplificação de Processos de Trabalho do FCB trouxe resultados 

significativos, como: 

• a compreensão do fluxo de trabalho dos processos adotados pelas unidades, pois muitos 

eram feitos de forma quase que empírica; 

 

               • o compartilhamento dos conhecimentos entre os servidores das unidades, uma vez que 

alguns têm o domínio de sua atividade, mas não compreendem o processo como um todo; 

 

               • a uniformização dos procedimentos feitos pelos servidores, pois vários servidores fazem o 

mesmo trabalho, mas de forma diferente; 

 

               • a adoção de um sistema de medição de desempenho dos processos baseado em 

indicadores. 

 

Desde outubro/2013 foram realizadas oficinas em 3 (três) departamentos diferentes: 

Departamento de Administração, Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais e Departamento de 

Informática. Até dezembro/2014 ainda será realizada uma oficina na Diretoria de Bens, Serviços e 

Patrimônio. 

 
 

 

 

 


