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Desburocratizando processos impressos com automação 
de processos digitais 

As organizações governamentais possuem um catálogo extenso de serviços que devem ser 
disponibilizados para a população. Para cada cidadão que solicita um novo serviço, há um 
procedimento que deve ser seguido para cumprir a legislação vigente. Falta de transparência, 
tempo elevado de atendimento, ausência de padronização das análises processuais são 
problemas comuns que cidadãos enfrentam quando necessitam desses serviços. A automação 
inteligente de processos elimina custos e tempo com transporte de documentos entre os 
setores, viabiliza o controle e rastreabilidade dos processos, sendo possível acompanhar a 
execução de tarefas em tempo real, evita que a operação seja paralisada caso um funcionário 
precise se ausentar e permite a formalização do conhecimento, dificultando que se tenha mais 
de uma interpretação do funcionamento do processo. 

 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS SEM SAIR DE CASA 

Filas enormes, cidadãos insatisfeitos, tempo elevado de atendimento são pontos que 
podem ser facilmente evitados com a utilização de um portal de acesso externo para seu 
público. Com a automação de processos, é possível disponibilizar todos os seus serviços 
online e 24h por dia para a população, que pode acompanhar seu processo em tempo 
real. As interações entre governo e cidadão ficam mais transparentes, sendo possível a 
utilização de e-mails, SMS, entre outros. Todo o atendimento pode ser feito 
eletronicamente.   
 

INDICADORES ATUALIZADOS EM TEMPO REAL 

Defina e acompanhe suas metas de governo e monitore seus indicadores de desempenho 
em tempo real. Com a automação de processos, todos os dados utilizados podem ser 
utilizados para geração de indicadores relevantes. Tempo de atendimento, valor total de 
imposto arrecadado, seja qual for seu indicador, ele pode ser monitorado.  
 

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS 

Trabalhar dentro do orçamento significa que nem sempre é possível atualizar aplicações 
e soluções. Adicione a necessidade legal de utilizar determinado sistema e será fácil 
entender o motivo pelo qual tantos órgãos governamentais dependem fortemente de 
sistemas legados. Quando você conecta a plataforma com a sua infraestrutura existente, 
você pode manter as soluções antigas, ao mesmo tempo em que a plataforma construirá 
fluxos de trabalho que permitirão automatizar seus novos processos. Além disso, você 
moderniza a interface do usuário com um apelo amigável e aderente a sua identidade 
visual. 
 

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS 

Além da importância de atender os cidadãos que necessitam de serviços de órgãos 
governamentais, é muito importante automatizar processos internos, que serão 
utilizados pelos servidores, contratados e prestadores de serviços. Gerenciar 
fornecedores, desde o cadastro, passando pelo processo de contratação e até a execução 
contratual são processos que podem ser facilmente automatizados com agilidade. 
 

GESTÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS 
Encontrar um processo impresso nem sempre é uma tarefa fácil. Quando o controle do 
processo é manual, muitas vezes a informação reportada sobre a localização de um 
arquivo não reflete a realidade. A rastreabilidade de documentos fica comprometida, 
bem como o risco de perda ou até mesmo de dano aos arquivos impressos. Com a 
automação do processo, seus documentos ficam armazenados digitalmente e todas as 
ações são registradas automaticamente. É possível gerenciar os acessos, tornar 
documentos sigilosos, personalizar a forma de busca com a total indexação de textos dos 
arquivos, ou seja, os documentos podem ser pesquisados com base no conteúdo do 
arquivo e seus resultados exibidos com um resumo e classificação de relevância. Além 
disso, você pode garantir autenticidade e integridade do conteúdo com as assinaturas 
digitais, que seguem as especificações da ICP Brasil, mantendo a validade legal dos 
documentos em conformidade com a CVM 531. 
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