
Guia de Simplificação e 

Desburocratização  
 

 

para os Serviços Públicos Brasileiros 



JORNADA DO USUÁRIO 
As soluções estão estruturadas de acordo com os momentos comuns aos diferentes 
serviços públicos 

Jornada do Cidadão 
Serviço Pós-Serviço Pré-Serviço 

identificação pesquisa Agendamento/ 

inscrição 
preparação atendimento Encerramento/ 

integração 

feedback 

recurso 



Como utilizar esse Guia? 

Identifique as 
etapas da Jornada 
do Cidadão que 
podem ser 
Simplificadas / 
Desburocratizada e 
faça o diagnóstico 
do Serviço Público 

Escolha as 
soluções mais 
adequadas para 
o Serviço Público 

Descubra as 
melhores 
maneiras de 
implementar as 
soluções 
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Jornada do Cidadão 

A Jornada do Cidadão inicia antes mesmo do 

serviço, no momento em que ele identifica a 

necessidade de utilizar algum serviço público. 

 

É muito comum o usuário não ter consciência de 

quando precisa de um serviço. E assim ele acaba 

sendo pego de surpresa, e isso costuma gerar 

uma experiência desagradável.  

IDENTIFICAÇÃO 

Crie uma sistemática de notificação prévia em 

caso de situação-problema identificada 

Para melhorar a experiência do Usuário 



Jornada do Cidadão 

Após descobrir que necessita de um Serviço 

Público, a primeira reação do usuário é pesquisar 

onde e como resolver sua necessidade 

 

É muito comum o usuário não descobrir 

facilmente a quem recorrer, fazendo com que o 

mesmo perambule por vários órgãos até ter sua 

pendência atendida. 

PESQUISA 

Faça um FAQ (Perguntas Frequentes) empático 

Para melhorar a experiência do Usuário 

Reveja a página inicial do site do órgão 

Construa Vídeos Explicativos 



Jornada do Cidadão 

Uma vez que o usuário descobre onde acessar , 

para maioria dos serviços é necessário fazer um 

agendamento / solicitação para atendimento da 

demanda 

 

É muito comum o usuário não descobrir 

facilmente a quem recorrer, fazendo com que o 

mesmo perambule por vários órgãos até ter sua 

pendência atendida. 

INSCRIÇÃO 

Estruture  um Agendamento Eletrônico 

Para melhorar a experiência do Usuário 

Estruture uma regra de priorização de 

atendimento de acordo com o perfil da 

demanda 



Jornada do Cidadão 

Para que o usuário tenha acesso ao serviço, é 

comum o preenchimento de um formulário de 

acesso e a apresentação de documentos 

 

Para os casos onde há muitos problemas de 

devolução da demanda 

PREPARAÇÃO 

Reveja os formulários baseado no 

comportamento dos usuários 

Para melhorar a experiência do Usuário 

Revisa as documentações solicitadas 

Faça o catálogo de serviços prestados 



Jornada do Cidadão 

A parte mais sensível de um serviço público está 

no seu atendimento. Realizar um atendimento 

rápido, efetivo e de qualidade é vital para 

satisfação dos usuários. Nessa etapa os detalhes 

fazem a diferença 

ATENDIMENTO 

Dê transparência sobre o status do serviço 

Para melhorar a experiência do Usuário 

Defina trilhas de atendimento 

Faça força-tarefa para finalizar legados 

Definir equipes de atendimento especialista 

Capacitação de pessoal de atendimento 



Jornada do Cidadão 

Os dois momentos mais marcantes para o usuário 

estão primeiro contato e no encerramento. 

 

Os dois problemas mais comuns nessa fase são: a 

dispensa do usuário sem a conferência de que 

todas etapas foram cumpridas e o retorno do 

usuário pela não efetividade do serviço prestado 

ENCERRAMENTO 

Estruture um Checklist de encerramento 

Para melhorar a experiência do Usuário 

Encaminhe o usuário para os serviços 

complementares ou preventivas 



Jornada do Cidadão 

Alguns serviços apresentam a possibilidade de 

reiniciar o processo caso o usuário não tenha a 

demanda atendida. 

 

Na existência dessa possibilidade a falta de 

informações costuma ser um dos principais pontos 

de complicação 

RECURSO 

Estruture um folder com as informações básicas 

do processo 

Para melhorar a experiência do Usuário 



Jornada do Cidadão 

Um dos principais fatores que alavancam a 

produtividade e também o empenho dos 

servidores é a transparência. 

 

Dar visibilidade para os clientes de informações 

chaves da qualidade e da eficiência do serviço é 

fundamental para garantir a melhoria contínua 

dos processos de trabalho 

FEEDBACK 

Uso de redes sociais como veículo de 

comunicação  

Para melhorar a experiência do Usuário 
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Pré-Serviço Serviço Pós-Serviço 

Checklist de 
encerramento 
 
Direcionamento 
para serviços 
preventivos ou 
complementares 
 

Notificação 
prévia em 
caso de 
situação-
problema 
identificada 
(criação de 
alertas) 

Uso constante 
de redes 
sociais como 
informativo e 
canal de 
comunicação; 

Vídeos 
explicativos  
sobre o passo-
a-passo do 
serviço. 
 
Site de 
interface 
amigável, 
intuitiva e 
simples; 
 
FAQ empático 
ao cidadão; 

Estruture uma 
regra de 
priorização de 
atendimento de 
acordo com o 
perfil da 
demanda 
 
Agendamento 
Eletrônico; 

Simplificação 
dos formulários; 
 
Eliminação de 
documentos 
desnecessários 
(revisão da 
burocracia); 
 
Catálogo de 
Serviços 
Prestados 

Treinamento dos 
atendentes (“art of 
hosting”); 
 
Transparência sobre 
o status do serviço - 
Previsão de 
atendimento; 
 
Força-Tarefas para 
finalizar legados 
 
Especialização de 
núcleos temáticos 
para tratamento das 
demandas com maior 
incidência; 
 
Trilhas de 
Atendimento 

Folder com 
informações 
claras e 
precisas sobre o 
processo de 
recurso; 
 

IDENTIFICAÇÃO PESQUISA AGENDAMENTO PREPARAÇÃO ATENDIMENTO RECURSO ENCERRAMENTO FEEDBACK 

Banco de Soluções 
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OBRIGADO! 
 

Pedro Lemos 

pedro.lemos@elogroup.com.br 


