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RESUMO 

A Administração Pública, como um todo, busca ser mais ágil e moderna, e para isto é de grande 

importância que ela se reorganize, promovendo economia de gastos e ganhos de eficiência. Entretanto, 

existe ainda um serviço muito burocratizado nos Órgãos Públicos, o que acaba distanciando os serviços 

públicos dos cidadãos, pois o excesso de burocracia gera disfunções e torna a Administração mais lenta.  

A burocracia se origina da constatação de que as várias iniciativas conduzidas na Administração 

relacionadas à gestão de processos de negócio carecem de integração, de padronização, de um sistema de 

medição de desempenho, o que acaba dificultando ou impossibilitando o compartilhamento de resultados 

nos moldes de cadeias de valor.  

Uma das formas utilizadas pela Administração Pública para desburocratizar a prestação de serviço é a 

simplificação dos processos, a qual constitui desafio decisivo para elevar os padrões de competitividade, 

crescimento econômico e qualidade de vida no setor público, principalmente no âmbito regulatório. Este 
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método procura por meio da simplificação contribuir para uma maior e melhor cidadania, ao aumentar a 

transparência e revitalizar a confiança dos cidadãos no processo democrático. 

Um trabalho de simplificação administrativa só é viável se contar com a participação dos servidores 

envolvidos com o processo, pois não é um trabalho isolado. Deve ser realizado a partir da construção 

conjunta de todos os envolvidos na organização. A organização deverá conscientizar todos os seus 

colaboradores sobre a importância do trabalho em equipe para o alcance de resultados. 

A simplificação envolve também a padronização de procedimentos, o desenvolvimento de sistema de 

medição de desempenho que possibilite o monitoramento do desempenho do processo, a capacitação dos 

envolvidos no novo processo de trabalho e a comunicação para implementação (Plano de Comunicação e 

Manual). 

Palavras-chave: simplificação administrativa, gestão de processos, regulação. 

 
 
INTRODUÇÃO 

No receituário da Nova Gestão Pública (NGP), uma das recomendações presentes é a Simplificação 

Administrativa. Essencialmente, a partir da crítica ao modelo burocrático, no qual existia um excessivo 

apego às regras e aos procedimentos, a NGP defende a flexibilização dos meios e a orientação dos 

processos, da organização e dos agentes públicos para o alcance de resultados, de uma maneira mais 

simples e objetiva.  

O modelo geraria assim, simultaneamente, valores de eficiência e de democracia. De eficiência, na 

medida em que supõe que não só a clareza da definição dos objetivos e a sua operacionalização em 

resultados permite que toda a organização se oriente em sua direção, mas também que a flexibilidade no 

tocante aos recursos e aos processos permite uma adequação mais racional aos fins visados.  

A simplificação administrativa se dá por meio da gestão de processos, que pode ser resumida como uma 

metodologia para rever, melhorar, padronizar, controlar e avaliar os processos de trabalho. A gestão de 

processos fundamenta-se em uma visão integrada de gerenciamento dos processos, cuja finalidade 

principal é a maximização da eficiência e da efetividade do negócio, usando para tanto a tecnologia como 

meio para promover controle, eficiência e qualidade no gerenciamento dos processos. A gestão de 

processos auxilia as entidades a terem maior flexibilidade, além de melhorar a qualidade de seus produtos 

e serviços.  Atualmente, a metodologia mais utilizada na gestão de processo é o BPM (Business Process 

Management), que tem como principais fatores: o aspecto humano das corporações, o aparato tecnológico 

e as estratégicas organizacionais diferenciadas.  

A necessidade de desenvolvimento desse trabalho originou-se da constatação de que as várias iniciativas 

conduzidas no âmbito da ADASA relacionadas à gestão de processos de negócio careciam de integração, 

dificultando ou impossibilitando o compartilhamento de resultados nos moldes de cadeias de valor dentro 

da organização. O presente artigo visa explicitar o modelo de simplificação administrativa desenvolvido 

no âmbito da ADASA e seus resultados esperados. 

 

 

OBJETIVO 

Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da simplificação dos processos administrativos no 

desenrolar das atividades de um órgão público, mais especificamente de uma Agência Reguladora, além 

de modernizar e qualificar os processos de uma entidade reguladora para fortalecer a legitimidade da ação 

de regulação na perspectiva do conhecimento, da transparência, da cooperação, da responsabilização, da 

participação, da agilização, da efetividade, da descentralização e da excelência da atuação institucional. 
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Objetivos Específicos: 

• Promover maior transparência por meio do entendimento claro dos procedimentos inerentes ao 

processo de regulamentação para facilitar a participação dos diversos atores envolvidos nesse processo; 

• Aprimorar os instrumentos normativos e organizacionais dos Órgãos Reguladores necessários à 

efetiva implementação das ações e atividades destinadas à melhoria contínua do processo de regulação; 

• Sistematizar o procedimento de regulação, buscando aprimorar a gestão da produção normativa e 

contribuir para a melhoria da qualidade e da efetividade dos atos normativos dos órgãos; 

• Fortalecer a integração entre as unidades organizacionais da Agência por meio da cooperação e 

da responsabilização nas ações e atividades inerentes ao processo de regulamentação; 

• Aprimorar os mecanismos e canais de participação da sociedade no processo de regulação; e 

• Fornecer uma orientação conceitual e um conjunto de melhores práticas acerca de processos. 

 

 

METODOLOGIA 

Com a participação de todos da organização na simplificação de processos, assegura-se um maior 

comprometimento com os objetivos propostos e com o alcance dos resultados da organização como um 

todo. 

Na simplificação dos processos administrativos devem-se priorizar aqueles processos que apresentam o 

desenho do fluxo de atividades em situação mais crítica. Tais processos serão alvos de simplificação 

imediata.  

Após a fase de priorização dos processos a serem trabalhados, desenvolve-se a padronização de 

procedimentos e o desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho que possibilite o 

monitoramento do andamento do processo. Em seguida, proceder-se-á à capacitação dos envolvidos no 

novo processo de trabalho e à comunicação eficaz para a correta implementação. 

Podemos definir as macrofases do processo de simplificação administrativa como: 

I - Planejamento: nesta fase, elabora-se um plano de trabalho para o mapeamento do processo, 

destacando-se: cronogramas, requisitos e metas a serem atingidas.  

II - Mapeamento do Processo: trata do início do trabalho de simplificação, em que serão levantadas as 

atividades e normas e desenhado o atual fluxo do processo.  

III - Análise e Melhoria dos Processos: trata da análise do fluxo atual e de outras condições que o 

influenciam para identificar possíveis soluções. Ao mesmo tempo, será ainda trabalhada a formatação do 

novo fluxo e dos indicadores que servirão para monitorar o desempenho do processo.  

IV - Implementação das Melhorias: trata da etapa final da simplificação, que consiste em dispor as 

condições necessárias para a efetiva implementação do novo processo. 

V - Monitoramento do Processo Implantado: Promover o monitoramento e a avaliação de desempenho 

dos processos organizacionais, de forma contínua, mediante a construção de indicadores apropriados. 

VI - Refinamento do Processo: Implantar melhorias que refinem os processos, visando alcançar maior 

eficiência, eficácia e efetividade no seu desempenho. 

Especificamente na ADASA, os macroprocessos priorizados para serem inicialmente trabalhados foram: 

regulação, outorga, fiscalização, mediação, junto com os processos de aquisições e contratos e gestão de 

projetos. Tais processos caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros processos 

internos, gerando o produto/serviço para o cliente interno ou usuário. Os processos organizacionais 

enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados ao objetivo maior das organizações. 
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CATEGORIA DE PROCESSOS 

Toda organização desenvolve, no seu cotidiano, inúmeras atividades rotineiras, que levam à produção dos 

mais variados resultados na forma de produtos e serviços. Tais atividades, devido à sua natureza e à dos 

resultados gerados, podem ser enquadradas na forma de processos organizacionais que, de forma 

integrada, trabalham no sentido de promover a consecução dos objetivos principais da organização, 

diretamente relacionados à sua missão.  

Processos representam um instrumento que permite aproximar as diretrizes estratégicas daqueles que 

executam o trabalho nas instituições públicas, permitindo o alcance de objetivos.  

 

Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias:  

Os processos finalísticos são ligados à essência do funcionamento da organização. São aqueles que 

caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros processos. Os processos 

organizacionais enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados ao objetivo maior da 

organização. Os seus produtos e serviços se caracterizam por terem, como clientes, principalmente, 

elementos pertinentes ao ecossistema da organização.  

Os processos de apoio geralmente produzem resultados imperceptíveis ao cliente externo, mas são 

essenciais para a gestão efetiva do negócio. Esses processos centralizados na organização viabilizam o 

funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca do melhor desempenho, 

garantindo o suporte adequado aos processos de negócio. Estão diretamente relacionados à gestão dos 

recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da instituição.  

Os processos gerenciais são processos de informação e decisão. Focalizados na atuação dos gerentes e 

suas relações, incluem as ações de medição e ajuste do desempenho organizacional. Os processos 

organizacionais enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados à formulação de políticas e 

diretrizes para o estabelecimento e consecução de metas; bem como ao estabelecimento de métricas 

(indicadores de desempenho) e formas de avaliação dos resultados alcançados interna e externamente à 

organização.  

 

PRINCÍPIOS PARA A GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

A Gestão de Processos Organizacionais se baseia em alguns princípios que norteiam o desenvolvimento 

das ações e encontram-se representados a seguir: 

 Satisfação dos clientes: um processo projetado corretamente considera as necessidades, 

perspectivas e requisitos dos clientes internos e externos. É preciso conhecê-los para que o 

processo seja projetado de modo a produzir resultados que satisfaçam as necessidades do cliente.  

 Gerência participativa: a liderança de uma organização deve procurar conhecer e avaliar a 

opinião dos seus colaboradores envolvidos no assunto em questão. Esse aspecto é importante 

para que as ideias sejam discutidas e o melhor desempenho seja alcançado para um processo.  

 Desenvolvimento humano: é com base no conhecimento, nas habilidades, na criatividade, na 

motivação e na competência das pessoas que se pode chegar à melhor eficiência, eficácia e 

efetividade da organização. O sucesso das pessoas, por sua vez, depende cada vez mais de 

oportunidades para aprender e de um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

 Metodologia padronizada: é importante ser fiel aos padrões e à metodologia definida, que poderá 

ser constantemente melhorada, e persistir na sua aplicação, para evitar desvios de interpretação e 

alcançar os resultados esperados. 

 Melhoria contínua: o comprometimento com o aperfeiçoamento contínuo é o principal objetivo 

da gestão de processos organizacionais. A melhoria do desempenho dos processos com foco no 

resultado deve ser um dos objetivos permanentes da organização.  

 Informação e comunicação: disseminar a cultura, divulgar os resultados e compartilhar a 

informação internamente é fundamental para o sucesso da gestão de processos. 
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FLUXO DE GESTÃO DE PROCESSOS – SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Gestão de Processos Organizacionais da ADASA tem como objetivo a implementação de rotinas que 

promovam a sistematização, o monitoramento, a avaliação e a implantação de melhorias nos diferentes 

processos organizacionais desenvolvidos pela Agência, no cumprimento de sua missão institucional. O 

Fluxo de Gestão de Processos aqui apresentado pode ser resumido conforme mostrado na Figura I. 

FIGURA I: Fluxo – Gestão de Processos 

 

FLUXO – GESTÃO DE PROCESSOS 
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A seguir, são apresentadas resumidamente as fases explicitadas no fluxo. 

 PRÉ-REQUISITOS 

 

São as condições necessárias que devem ser criadas para que se possa iniciar o processo de Simplificação 

Administrativa. Para o sucesso da Simplificação Administrativa, é importante que se atente para o 

cumprimento de tais condições, sem as quais inviabiliza-se todo o processo, são elas: composição da 

Equipe, verificação da vinculação entre o processo a ser simplificado e a estratégia da Agência, 

identificação das demandas estratégicas do processo, identificação do principal problema a ser sanado; e 

identificação do resultado que o processo pretende alcançar. 

 

 ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

O Plano de Trabalho deve conter objetivo, justificativa, cronograma de ação, propostas no guia e 

estimativa de custo. 

 

 LEVANTAMENTO DE NORMAS 

 

O levantamento consiste na identificação das etapas que compõem o processo organizacional priorizado, 

bem como das normas utilizadas em seu desenvolvimento, culminando na identificação dos subprocessos 

que compõem o processo de trabalho em estudo. 

 

 AGRUPAMENTO DAS ETAPAS 

 

Consiste em agrupar as etapas levantadas em conjuntos de etapas que sejam similares, de forma a 

possibilitar a identificação dos subprocessos de trabalho que integram o processo organizacional 

priorizado. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROCESSO 

 

Esta etapa consiste na identificação e na visualização dos 4 (quatro) elementos essenciais dos processos 

de trabalho (fornecedor, entrada, saída e cliente/usuário) que são encadeados sequencialmente como 

mostra a figura que segue. 

 

 DESENHO DO FLUXOGRAMA  

 

Nesta etapa desenha-se o fluxograma. Para isto existe uma infinidade de modelos que podem ser 

utilizados para o desenho dos fluxogramas de processo de trabalho. 

 ÁRVORE DE SOLUÇÕES 

A Árvore de Soluções consiste na identificação dos principais problemas que afetam um determinado 

processo de trabalho, com o respectivo encaminhamento para sua solução. 

 MODELAGEM DE PROCESSO 

É o momento de examinar os diversos aspectos do processo de trabalho de maneira que possibilite a 

implementação de melhorias. 

 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

É a denominação que se dá à atividade sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência e a eficácia 

dos processos, por meio da aplicação de indicadores previamente formulados. Indicadores são definidos e 

escritos com o uso da linguagem matemática e servem de parâmetros de referência para medir a eficiência 

e a eficácia dos subprocessos. 

 PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO 

É o documento que apresenta a síntese do Novo Desenho do Processo de trabalho e tem como objetivo 

sua submissão à apreciação da autoridade competente para que seja aprovada e implementada. 
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 IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PROCESSO 

Compreende as ações necessárias para que o novo funcionamento do processo de trabalho seja 

introduzido na rotina organizacional. 

 AJUSTE DE RECURSOS 

Busca nesta etapa adequar os recursos utilizados no desenrolar do processo para que não haja uso 

inadequado, ou seja, ajustam-se os recursos às reais necessidades da execução de cada atividade.  

 GESTÃO DE RISCOS 

O objetivo desta etapa é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma 

organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível. 

 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

Nesta etapa analisa-se o desempenho através de mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e medir o 

desempenho dos processos na organização. 

 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS 

É a atuação ou efeito implementado para eliminar as causas de uma não-conformidade, defeito ou 

situação indesejável detectada, de forma a evitar a sua repetição. 

 GESTÃO DE MUDANÇAS 

Atua no sentido de engajar as pessoas e fazê-las cooperar com a execução dos novos processos. 

 MELHORIA CONTÍNUA E OTIMIZAÇÃO 

É o conjunto de atividades planejadas através das quais todas as partes da organização objetivam 

aumentar a satisfação do cliente, tanto para os clientes internos quanto externos. 

 

RESULTADOS 

Com a simplificação dos processos administrativos, busca-se uma crescente e significativa melhora na 

gestão dos processos dos órgãos, o que traz inúmeros benefícios para a organização, como também para 

os cidadãos/clientes. 

Além disso, espera-se também uma maior conscientização de que é preciso o envolvimento de todos os 

colaboradores com os objetivos da organização e o consequente alcance de resultados. Os servidores e 

demais colaboradores precisam se envolver e participar do processo para que eles estabeleçam um 

vínculo, um compromisso com os objetivos a serem atingidos e de como fazê-lo. 

Este modelo desenvolvido tem o potencial de aumentar a eficiência na administração pública, agilizando 

a execução do trabalho, além de permitir que a execução seja passada de forma mais concreta para as 

novas forças de trabalho que a organização for adquirindo ao longo do tempo. 

Na área de regulação, é esperado que este instrumento contribua para a melhoria da eficiência regulatória, 

contribuindo para aumentar o grau de eficiência e eficácia da agência reguladora no uso de recursos 

administrativos, orçamentários e financeiros. 

 

CONCLUSÕES 

Os serviços prestados pelas organizações de alguma forma sempre envolvem processos, que são 

atividades que envolvem pessoas, procedimentos, tecnologia e a maneira particular de se realizar um 
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determinado conjunto de tarefas. Há que se levar em consideração o número de pessoas envolvidas, como 

é feita a distribuição das tarefas entre eles, a tecnologia disponível e a avaliação dos resultados obtidos 

dentro desta estrutura. Os processos diferem de uma organização para outra, pois são próprios da 

organização. 

Por meio da simplificação dos processos administrativos busca eliminar atividades que não estão 

agregando valor no atual desenho e introduzir, de maneira gradual, um redesenho do fluxo de atividades. 

Eliminando as atividades que não agregam valor ao serviço prestado, a Administração terá condições de 

fazer a gestão de processos de trabalho com maior eficiência o que trará aos clientes interno e externo 

uma melhor qualidade nos serviços e o alcance dos resultados pretendidos pela organização.  

A simplificação de processos leva à introdução gradual de mudanças de uma forma que não compromete 

o processo de introdução de novas práticas administrativas que, naturalmente, encontraria certa 

resistência, caso fosse imposto de maneira brusca e sem metodologia apropriada. 

Para COULSON (1996), simplificar um processo leva a melhorias significativas sem mudar a estrutura 

básica, introduz mudanças graduais, mantendo a estrutura existente, com uso de mais tecnologia, dando 

maior ênfase ao processo e mantendo atitudes e comportamentos vigentes. 

É importante que a organização esteja sempre atenta avaliando e aperfeiçoando seus processos com a 

finalidade de buscar sempre uma maior eficiência no seu desempenho. É necessária uma monitoração 

constante para aferir se os processos estão sendo executados de forma satisfatória e consequentemente 

estão produzindo os resultados pretendidos. 
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