EMPREENDEDORISMO
E
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
NO SEGMENTO DE
REGULAÇÃO

AGENDA
10:00 | Abertura
10:05 | Principais desafios contextuais da Regulação
10:25 | Espiral de transformação pública
11:00 | Cases de empreendedorismo e transformação digital
11:30 | Perguntas
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DESAFIOS CONTEXTUAIS
DA REGULAÇÃO

CONTEXTO LEGAL

PL 6621/16 – LEI DAS AGÊNCIAS
Gestão, a organização, o processo decisório e o
controle social das agências reguladoras
Remetida ao senado em 05/dez/2018
• Individualização das Agências Federais como
órgãos setoriais nos Sistemas do Governo Federal
• Ampliação da autonomia de gestão
• Fortalecimento da AIR

• Ouvidorias sem subordinação hierárquica

CONTEXTO LEGAL

MP 844/18
Atualiza o marco legal do saneamento básico
PERDEU EFICÁCIA EM 19/NOV/2018
PL 10996/18, APRESENTADO EM 20/11
• Ampla reação de Estados, Municípios e Entidades
representativas
• Aparente perda de autonomia de Estados, DF e Municípios
para a gestão dos serviços
• Empoderamento do ANA para instituição de normas de

referência nacionais para a regulação da prestação dos
serviços públicos de saneamento básico
• Carência de diálogo com os segmentos envolvidos para

construir um modelo que refletisse o anseio geral.

CONTEXTO LEGAL

PL 6407/2013 – SUBSTITUTIVO DA
LEI DO GÁS
Medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural
Prazo de vista encerrado na CME da câmara
• Longa tramitação e amplas discussões
• Expectativa do mercado industrial brasileiro pelo

novo marco legal do setor de gás natural
• Desejado desenvolvimento do mercado livre de
gás natural

• Cuidados com possíveis pontos obscuros ou vagos

NORMAS REGULATÓRIAS

DESAFIOS PARA GESTÃO DO
SISTEMA DE NORMAS
REGULATÓRIAS
• Volume e complexidade
• Gestão do estoque de normas
• Dificuldade de gestão do impacto regulatório
(método e tecnologia)
• Mecanismos de participação social

CONTEXTO POLÍTICO E SOCIAL

REGULAÇÃO E O CONTEXTO DOS
ENTES FEDERATIVOS
• Diferentes níveis de maturidade das entidades
regulatórias nos estados e municípios: abordagem
das lideranças

•

Pessoas e estrutura

•

Ferramentas de gestão

•

Escopo de atuação

•

Arranjos locais

CONTEXTO POLÍTICO E SOCIAL

PAPEL DA REGULAÇÃO
Compreensão difusa da população sobre as
fronteiras de competências entre segmento de
regulação, defesa do consumidor, proteção da

concorrência e a própria atuação dos órgãos do
Sistema de Justiça.

CONTEXTO POLÍTICO E SOCIAL

PROFISSIONAL DA REGULAÇÃO
Limitados instrumentos para gestão dos quadros de
servidores das Agências, com risco de ocorrência
dos problemas clássicos do setor público:
envelhecimento, perda de motivação, estagnação
técnica, politização, perda de eficiência etc.

CONTEXTO ECONÔMICO

AJUSTE FISCAL
• Necessário ajuste das contas públicas e inevitável
restrições orçamentárias para Agências, que
compõem resultado fiscal do Governo.
•

Ineficiência do setor público e desequilíbrio fiscal
pressionando tributos e preços administrados.

DOMÍNIO ECONÔMICO
• Intervenções no domínio econômico, com
enfraquecimento do papel das Agências.

CONTEXTO TECNOLÓGICO

NOVAS TECNOLOGIAS E
SERVIÇOS

• Emergência de tecnologias disruptivas (ex.Uber,
whatsapp e netflix) e sua influência sobre
serviços sujeitos à regulação.

• Novos serviços.
• Emergência da discussão de transformação
digital de serviços públicos (reflexo de serviços
digitais no PIB, IDH, comércio internacional e taxa
de emprego).
• Assimetria de informações entre agentes
econômicos e Agências, motivada pelo uso de
novas tecnologias (modalidade de captura por
carência de recursos técnicos).

ESPIRAL DE
TRANSFORMAÇÃO
PÚBLICA

PRÁTICA
BAIXA
ENTREGA DE
SERVIÇOS

PARALISIA E
MEDO

CRISE FISCAL

Apenas 3% dos serviços públicos com
participação federal no Brasil funcionam bem.
Outros 58% não possuem condições mínimas
de qualidade, e 39% estão em estágio
intermediário. É o que revela um estudo
inédito do TCU (Tribunal de Contas da União)
em parceria com o Centro de Estudos
Avançados de Governo e Administração da
UnB (Universidade de Brasília) concluído no
início deste ano.

PRÁTICA
BAIXA
ENTREGA DE
SERVIÇOS

PARALISIA E
MEDO

CRISE FISCAL

FONTE: CORREIO BRAZILIENSE

A governabilidade da administração em jogo
Francisco Gaetani

“Não encontrarão na sociedade e no serviço público
pessoas dispostas a assumir os riscos associados ao
exercício das atividades executivas. O motivo é simples:
a percepção dominante é a de que não vale a pena”

PRÁTICA
BAIXA
ENTREGA DE
SERVIÇOS

PARALISIA E
MEDO

CRISE FISCAL

O que fizemos na última década
enquanto esse cenário se formava?

Projetos/Iniciativas
Estratégicas

Projetos de Melhoria de
Processos

Projetos de Tecnologia/
Desenvolvimento de
soluções

Projetos de Inovação/Design
de Serviços

Projetos de Reestruturação
organizacional

Projetos de Redução de
Gastos e Desperdícios

Muitas vezes já ouvimos e vivenciamos a mesma história.
Começamos um projeto com grandes expectativas de
resultados…

Valor entregue à
sociedade
Resultado
Esperado

Tempo

… e acabamos o projeto com a sensação de que poderíamos
ter entregue melhores resultados!

Valor entregue à
sociedade
Resultado
Esperado

Lacuna

Resultado
Entregue

Tempo

Muitas boas ideias e soluções
simplesmente não foram implementadas
ou incorporadas ao dia-a-dia.

Como
esta lacuna
é materializada
no nosso dia-a-dia !

Questões estruturantes não foram
devidamente pacificadas entre as áreas
envolvidas e não houve uma construção
real de concordância.
O projeto não trouxe efetivamente um
novo “brilho nos olhos dos envolvidos”.
Resultados não foram medidos,
comprovados, comunicados e divulgados.
Lideranças não incorporaram o projeto
nas suas agendas do dia-a-dia.
Sentimento geral de que “não foi criada
capacidade”... ou seja... passado um
momentum inicial o processo vai retornando ao
seu status original.

Como explicamos isto ao longo da nossa
jornada no serviço público?

“Insanidade é continuar fazendo sempre
a mesma coisa e esperar resultados
diferentes”.
Albert Einstein

Licenciamento ambiental

MAPA DE
ALAVANCAS
FISCALIZAÇÃO

GERIR DEMANDAS

Chegam muitas demandas
desalinhadas à SUFAM

Otimizar triagem de demandas

PLANEJAR OPERAÇÕES FISCAIS

Muitas vezes não planejamos as
ações e operações fiscais

Criar processo de planejamento
integrado da fiscalização

A ação fiscal não alcança parte dos
resultados esperados

Aprimorar fluxos de trabalho das ações
fiscais

A população não é suficientemente
informada

Conscientizar a população por meio de
educação ambiental

Existe excesso e descentralização
de ferramentas de gestão

Automatizar e integrar ferramentas de
gestão

O tempo de julgamento é
excessivamente elevado

Agilizar processo de julgamento e
diminuir casos de prescrição de multas

O IBRAM não arrecada todo o
potencial de multas inscritas

Otimizar processo de cobrança de
multas

EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

COMO MOVER UM TRANSATLÂNTICO
CHAMADO GOVERNO EM ÁGUAS
TURBULENTAS ?

AGENDA

1 mês

IMERSÃO

2

2 meses
PROJETO TITANIC

Valor entregue à sociedade

1

Resultado
Entregue

Tempo

1 mês

SOLUÇÃO

3

MAPA DE
ALAVANCAS
FISCALIZAÇÃO

GERIR DEMANDAS

Chegam muitas demandas
desalinhadas à SUFAM

Otimizar triagem de demandas

PLANEJAR OPERAÇÕES FISCAIS
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ações e operações fiscais
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A população não é suficientemente
informada

Conscientizar a população por meio de
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Existe excesso e descentralização
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Automatizar e integrar ferramentas de
gestão

O tempo de julgamento é
excessivamente elevado

Agilizar processo de julgamento e
diminuir casos de prescrição de multas

O IBRAM não arrecada todo o
potencial de multas inscritas
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multas

EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

AGORA É SÓ IMPLANTAR E
ENGAJAR!

1

AGENDA

1 mês

IMERSÃO

2

2 meses

Valor entregue à sociedade

PROJETO TITANIC

Resultado
Entregue

Tempo

1 mês

4

SÓ IMPLANTAR E ADOTAR!

SOLUÇÃO

3

Muitas boas ideias e soluções
simplesmente não foram implementadas
ou incorporadas ao dia-a-dia.

Como
esta lacuna
é materializada
no nosso dia-a-dia !

Questões estruturantes não foram
devidamente pacificadas entre as áreas
envolvidas e não houve uma construção
real de concordância.
O projeto não trouxe efetivamente um
novo “brilho nos olhos dos envolvidos”.
Resultados não foram medidos,
comprovados, comunicados e divulgados.
Lideranças não incorporaram o projeto
nas suas agendas do dia-a-dia.
Sentimento geral de que “não foi criada
capacidade”... ou seja... passado um
momentum inicial o processo vai retornando ao
seu status original.

Doing too much
too soon
You could build a paper-mache bridge. Done well, this could look a lot
like a real bridge, perhaps even a beautiful bridge. But if one became
confused and tried to drive heavy traffic across the bridge, the bridge
would soon reveal itself as not robust to pressure and will fail—quickly,
spectacularly, and tragically. To cross a chasm sometimes one can use an
arrow to shoot a thread across the span. With the thread pull a string,
with a string pull a small rope, with a rope pull a larger rope, with a large
rope pull a steel cable. Once the steel cable is fixed on both sides one
can send across very heavy loads. Sending those loads on the string
would have thwarted the whole process. These are examples of
premature load bearing—putting too much weight on a structure before
it is able to support it not only does not accomplish the task at hand, it
sets progress back

O que o governo realmente
consegue fazer?
Como entregar resultado nos
próximos 100 dias?
Dada uma visão, qual o próximo
passo a ser executado?

Não faça ciclos curtos de transformação assim…

1

2

3

4

3

4

Faça assim!

1

2

Ou assim! Aproveite seus recursos e aprendizagens

1

2

3

4

MAPA DE
ALAVANCAS
FISCALIZAÇÃO

GERIR DEMANDAS

Chegam muitas demandas
desalinhadas à SUFAM

Otimizar triagem de demandas

PLANEJAR OPERAÇÕES FISCAIS

Muitas vezes não planejamos as
ações e operações fiscais

Criar processo de planejamento
integrado da fiscalização

A ação fiscal não alcança parte dos
resultados esperados

Aprimorar fluxos de trabalho das ações
fiscais

A população não é suficientemente
informada

Conscientizar a população por meio de
educação ambiental

Existe excesso e descentralização
de ferramentas de gestão

Automatizar e integrar ferramentas de
gestão

O tempo de julgamento é
excessivamente elevado

Agilizar processo de julgamento e
diminuir casos de prescrição de multas

O IBRAM não arrecada todo o
potencial de multas inscritas

Otimizar processo de cobrança de
multas

EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

1

AGENDA

IMERSÃO

2

PROJETO EM ESPIRAL

Sem. 1

Sem. 2 a 5

Valor entregue à sociedade

Resultado
Entregue

Resultado
Entregue

Sem. 7 a 12

Sem. 5 a 6
Tempo

Valor Entregue + Capacidade Institucional

4

ACELERAÇÃO

SOLUÇÃO

3
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EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

1

AGENDA

IMERSÃO

2

PROJETO EM ESPIRAL

Sem. 1

Sem. 2 a 5

Sem. 7

Sem. 8 a 11

Sem. 13 a 18

Sem. 11 a 12

Valor entregue à sociedade

Resultado
Entregue

Resultado
Entregue

Sem. 7 a 12

Sem. 5 a 6
Tempo

Valor Entregue + Capacidade Institucional

4

ACELERAÇÃO

SOLUÇÃO

3
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EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

1

AGENDA

IMERSÃO

2

PROJETO EM ESPIRAL

Valor entregue à sociedade

Resultado
Entregue

Resultado
Entregue

Tempo

Valor Entregue + Capacidade Institucional

4

ACELERAÇÃO

SOLUÇÃO

3
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1

AGENDA

IMERSÃO

2

PROJETO EM ESPIRAL

Valor entregue à sociedade

Resultado
Entregue

Resultado
Entregue
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Valor Entregue + Capacidade Institucional

4

ACELERAÇÃO

SOLUÇÃO
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EXECUTAR OPERAÇÕES FISCAIS

GERIR PROCEDIMENTOS PÓSOPERACIONAIS

CONDUZIR JULGAMENTO DE AI’S

OBJETIVO

PROCESSOS

PROBLEMAS

ALAVANCAS

Foco no Plano!
Legitimidade/Capacidades são resultantes de
um planejamento sólido, diagnóstico exaustivo e
uma especificação detalhada de solução.

Aprender e engajar na prática!
Legitimidade/capacidade são resultantes de
múltiplos ciclos de entrega de valor
Agenda

Agenda

Implantação

Imersão

Imersão

Solução

Implantação

Solução

Valor Entregue
à Sociedade

Valor Entregue
à Sociedade

Valor
Entregue

Valor
Entregue

+

Capacidade
Institucional

CASE DE
EMPREENDEDORISMO E
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

ESPIRAL DE TRANSFORMAÇÃO
PÚBLICA NA REGULAÇÃO
1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3

CASES E SOLUÇÕES DE REGULAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
REGULAMENTAÇÃO

Preservar e promover
o interesse público e
cumprir os objetivos
legítimos do estado

REGULARIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SEVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Desburocratização dos
processos de outorga,
registro e
autorizações.

Fiscalização/supervisão
baseada em risco

Automação dos
serviços públicos
como mecanismo
fundamental para o
desenvolvimento do
país.

CASES E SOLUÇÕES DE REGULAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
REGULAMENTAÇÃO

Preservar e promover
o interesse público e
cumprir os objetivos
legítimos do estado

REGULARIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SEVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Desburocratização dos
processos de outorga,
registro e
autorizações.

Fiscalização/supervisão
baseada em risco

Automação dos
serviços públicos
como mecanismo
fundamental para o
desenvolvimento do
país.

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES

EMPRESA
Medicamento

A. PETICIONAMENTO PARA REGISTRO DE:
Produtos para
saúde

Alimento

Cosmético

Saneante

Agrotóxico

Tabaco

ANVISA

B. ANÁLISE
PRELIMINAR

C. ANÁLISE
TÉCNICA

D. EXIGÊNCIA

E. DECISÃO

F. RECURSO

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
1| AGENDA:
1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3

▪ Previsão do projeto de aperfeiçoamento dos
procedimentos de registro na carteira de projetos do
planejamento estratégico 2016-2019;
▪ Publicação da Lei 13.411/2016 que estabelece os prazos
de registro.

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
2| IMERSÃO:

Análise do contexto e da
perspectiva de conclusão
do passivo

Levantamento das
soluções e projeções dos
resultados

Definição da nova lógica
de distribuição das
petições

Descumprimento
dos prazos legais de
análise
+
Perspectiva de
conclusão do
passivo em abril de
2021

Análise
quantitativa dos
ganhos de cada
solução levantada

Definição de novos
critérios de
distribuição

1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3
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N° de petições para análise

FILA DE REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES EM AGO/17
Passivo de antes de 29.03:
713

Prazo para zerar o passivo:
JULHO 2021

Média de saída:
21 petições/mês

500

400

300

Média de entrada:
6 petições/mês

200

100

0

Passivo antes de 29/03
Entrada depois de 29/03
Passivo total

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
Mercado de medicamentos
Faturamento

Comercialização 2016:

40%

Quantidade

33%

32%

2016
21%

17%
11%

14%

6%

4%
Biológicos

23%

Específicos

2014

Genéricos

Novos

Similares

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fontes: SAMMED

Faturamento de R$ 63,5 bi
4,5 bi de embalagens
12.798 apresentações comercializadas
25.664 medicamentos autorizados para
comercialização
Desses, 12.795 foram comercializados em
2016
1.803 princípios ativos/associações com
comercialização em 2016
458 classes terapêuticas
239 detentores de registro sanitário

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
3| SOLUÇÃO

Análise do contexto e da
perspectiva de conclusão
do passivo

Levantamento das
soluções e projeções dos
resultados

Definição da nova lógica
de distribuição das
petições

Descumprimento
dos prazos legais de
análise
+
Perspectiva de
conclusão do
passivo em abril de
2021

Análise
quantitativa dos
ganhos de cada
solução levantada

Definição de novos
critérios de
distribuição

1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
3| SOLUÇÃO:
Foram implementadas ações de 3 naturezas:

Ações de
aumento de
produtividade

A. Reorganização da fila a
partir do agrupamento de
petições com similaridades
de análise

B. Implementação do
teletrabalho com aumento
de 20% da produtividade

Ações de
aumento
temporário de
pessoal

A. Publicação de edital de
remoção temporária de
servidores

B. Ampliação de
consultores
Ad hoc

A. Implementação de
check list para triagem
anterior à análise técnica

B. Publicação de edital de
chamamento para
desistência de petições
que a empresa havia
perdido o interesse

Ações de
redução da
demanda

1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3

MAPA DE ALAVANCAS | REGISTRO DE PRODUTOS

1. QUALIFICAR ANÁLISE TÉCNICA

2. REDUZIR O TEMPO TOTAL DO PROCESSO

3. PROVER SEGURANÇA, CONSISTÊNCIA E
TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES

1.1. Levantamento dos conceitos de análise
e revisão técnica nos padrões internacionais

1.2. Harmonização do entendimento
normativo

1.3. Utilização das informações de
monitoramento e fiscalização para análise
do registro

1.1.1 Entender/rever o conceito de “análise de
registro” (exemplo OMS: Book Guideline Review OMS)

1.1.1. Implementação da metodologia de risco e
benefício potenciais
1.2.2. CK de análise para harmonização do uso das
exigências

1.3.1. Implementação de sistema integrado de
vigilância sanitária que considere as informações do
licenciamento, AFE, CBPF, registro, monitoramento
vigipós e fiscalizações
1.3.2. Responsabilização das empresas pelo envio das
informações

OBJETIVO

ALAVANCAS

SOLUÇÕES

MAPA DE ALAVANCAS | REGISTRO DE PRODUTOS
1. QUALIFICAR ANÁLISE TÉCNICA

2.1. Implementação de estratégias de
aumento de produtividade

2.1.1. Racionalização da análise do passivo
2.1.2. Utilização de estudos de outras agências
2.1.3. Implementação da avaliação preliminar
2.1.4. CK de análise para redução do uso das
exigências

2. REDUZIR O TEMPO TOTAL DO PROCESSO

2.1.5. Revisão do modelo de distribuição de petições
2.1.6. Inteligência artificial
2.1.7. Automatização de atividades manuais que
oneram o processo
2.1.8. Implementação de dashboard de
acompanhamento da produtividade

3. PROVER SEGURANÇA, CONSISTÊNCIA E
TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES

2.2. Implementação de estratégias de
redução da demanda

2.2.1. Isenção de categorias
2.3.2. Publicação de edital de desistência

2.3. Revisão normativa para a convergência
regulatória

OBJETIVO

ALAVANCAS

2.3.1. Normas e iniciativas de simplificação

SOLUÇÕES

MAPA DE ALAVANCAS | REGISTRO DE PRODUTOS
3.1. Implementação do novo peticionamento
eletrônico

3.1.1. Acompanhamento do processo de licitação,
edital e pregão para contratação do novo sistema

1. QUALIFICAR ANÁLISE TÉCNICA

3.1.2. Definição de cronograma de implementação

2. REDUZIR O TEMPO TOTAL DO PROCESSO

3. PROVER SEGURANÇA, CONSISTÊNCIA E
TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES

OBJETIVO

3.2. Implementação de novo modelo de
gerenciamento e desenvolvimento de
demandas de TI

3.2.1. Implementação da CGVISA
3.2.2. Acompanhamento das demandas

3.3. Implementação de estratégias para
maior visibilidade da situação dos processos
para o setor regulado

3.3.1. Desenho do processo com as regras de
negócio com as áreas envolvidas

3.4. Implementação de estratégias para
maior visibilidade da situação dos processos
para o setor regulado

3.3.1. Desenho do processo com as regras de
negócio com as áreas envolvidas

ALAVANCAS

SOLUÇÕES

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
3| IMPLANTAR:
1 AGENDA

IMERSÃO 2

4 IMPLANTAR E ADOTAR

SOLUÇÃO 3

Monitoramento contínuo dos resultados:
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

MENSURAÇÃO DOS
INDICADORES DO
MÊS ANTERIOR

REUNIÃO MENSAL
COM O GESTOR DA
ÁREA

REUNIÃO MENSAL
COM A ASSESSORIA /
DIRETORIA

REUNIÃO COMITÊ
GESTOR DA
ESTRATÉGIA

ANVISA| REGISTRO DE GENÉRICOS E SIMILARES
3| IMPLANTAR:
Evolução da fila de registro de genéricos e similares
900
800
700
600
500

763
647
495

400
300

200
100

330
240

120

93

0

0

0

Projeção da fila sem implementação das estratégias
Fonte: Portal Anvisa

Total de processos na fila

CASES E SOLUÇÕES DE REGULAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
REGULAMENTAÇÃO

Preservar e promover
o interesse público e
cumprir os objetivos
legítimos do estado

REGULARIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SEVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Desburocratização dos
processos de outorga,
registro e
autorizações.

Fiscalização/supervisão
baseada em risco

Automação dos
serviços públicos
como mecanismo
fundamental para o
desenvolvimento do
país.

+
+
+

CONHECENDO
A
PLATAFORMA
DE
+
AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
+

+

DESAFIO

Empresas
Cidadãos
Setor público

Outras entidades

_ X

63,90%

54,06%

1.811 serviços
84 órgãos
Objetivo
Conhecer os serviços públicos da APF
Conferir transparência
Melhorar, simplificar e digitalizar
Quem?
Órgãos e entidades da APF direta e
indireta

35,58%

27,12%

Não-digitais

Parcialment
e digitais

100% Digitais

33%

25%

41%

Plataforma de Cidadania Digital
Decreto nº 8.936/2016

O que é?

O que oferece?

Canal único para
o cidadão ter
acesso às
informações e à
prestação de
serviços digitais

Conjunto de
metodologias e
soluções para apoiar
os órgãos públicos na
aceleração da
transformação digital
de serviços

Portal de Serviços (www.servicos.gov.br) centraliza
as informações e o acesso aos serviços do Governo
Federal.
Login único para o usuário.
Solicitação eletrônica e acompanhamento de
serviços.
Avaliação da satisfação dos usuários.
Monitoramento dos serviços (volume de
atendimento, tempo, satisfação).

Serviços Transformados

_ X

Certificado Internacional de Vacinação
+
2 mil
solicitações
por dia

Economia anual
89,3 mi para a
sociedade
30,7 mi para o
governo

_ X

Sociedade
Antes
1 ida presencial ao aeroporto
R$ 277,68 com documentação
15 horas para atendimento

Depois
100% digital
R$ 157,81 com documentação (- 43%)
8 horas atendimento

Governo
Antes
950 profissionais
Em 80 locais no Brasil

Depois

285 profissionais (-70%)
Em 10 locais no Brasil

Eficiência da Automação de Serviços

Duração do
Processo de
Automação
Custos da
Automação
Custo do
Atendimento

_ X

Maior duração

Menor duração
Duração média

12
1,8
5

Automação: R$ 18.710,00
Usuários ano: R$ 6.930,00

Primeiro ano: R$ 8,08
Próximos anos: R$ 1,14

Eficiência da Automação de Serviços

_ X

R$250.000.000,00

R$227.409.500,00
R$200.000.000,00

R$181.927.600,00
R$150.000.000,00

R$136.445.700,00
R$100.000.000,00

R$90.963.800,00
R$50.000.000,00

R$45.481.900,00
R$0,00

R$1.560.094,49

R$1.665.430,49

R$1.770.766,49

R$1.876.102,49

R$1.981.438,49

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Economia Órgão

Investimento acumulado

Investimento para 8 serviços

_
X
Eficiência da Automação de Serviços

_ X

36 serviços medidos

sociedade

R$ 313M R$ 331M
R$ 644M (ano)
4 dias
payback

governo

Prestação do serviço
SOCIEDADE

Cidadão

Minhas solicitações

_
X

ÓRGÃO PÚBLICO

Atendente

Painel de atendimento

Primeiros passos...

1

2

X

3

Automação do serviço

Login único
Avaliação
Modelo de custos
Redesenho do serviço

✓ Publicar os serviços no Portal de Serviços
(www.servicos.gov.br).

✓ Identificar os serviços passíveis de
transformação.

✓ Manter as informações dos serviços
atualizadas.

✓ Escolher as soluções que deseja utilizar.

✓ Elaborar Plano de Integração (identificação dos
responsáveis, escolha de soluções e
cronograma).
✓ Assinar (“dono” do serviço e representante da
SE ou equivalente).

Como vai acontecer?

Plano de
Integração

Diagnóstico

Transformação
digital

_ X

Capacitação

Implantação!

+
+

+

+
+

+

CIVP Digital – ANVISA
Jornadas do Usuário e de
Desenvolvimento

JORNADA DO
USUÁRIO ANTES DA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

03

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

AGUARDAR ATENDIMENTO

05
SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA

04

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

03

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

AGUARDAR ATENDIMENTO

05
SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA

04

SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

03

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

AGUARDAR ATENDIMENTO

05
SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA NO BALCÃO

04

PORTO ALEGRE 2018

03

AGUARDAR ATENDIMENTO

MANAUS 2018

03

AGUARDAR ATENDIMENTO

SÃO PAULO 2018

03

AGUARDAR ATENDIMENTO

03

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

AGUARDAR ATENDIMENTO

05
SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA

04

BRASÍLIA 2018

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA
E DOCUMENTOS NO BALCÃO

04

03

01

REALIZAR PRÉ CADASTRO
NO CIVNET

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

AGUARDAR ATENDIMENTO

05
SE DESLOCAR ATÉ UMA
UNIDADE EMISSORA

02

APRESENTAR
CARTÃO DE VACINA

04

RECEBER CERTIFICADO
INTERNACIONAL
DE VACINAÇÃO

05

JORNADA DO
USUÁRIO APÓS DA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO
Agora, Será demonstrado o funcionamento do serviço. São abordados o mapeamento do fluxo do serviço,
e principais regras de negócio. Finalizamos com a realização de algumas simulações e testes na
ferramenta.

Após identificar qual o serviço ele deseja fazer a
solicitação, basta clicar em “Solicitar”.

No menu Processos | Pesquisar, o atendente pode
preencher os filtros desejados, e com isso pesquisar
um determinado processo, ou um conjunto de
processos, com as características desejadas.
Além dos resultados em tela, ainda é possível
exportar os dados para alguns formatos de arquivos
(xls, txt, csv, xml e pdf).
Sobre os status do processo, estes podem ser:
• Em andamento: processos em andamento, dentro
do prazo estipulado.
• Atrasado: processos em andamento, cujos prazos
já foram ultrapassados.
• Aprovado: processos finalizados, que foram
aprovados.
• Rejeitado: processos finalizados, que foram
rejeitados.
• Cancelado: processos que foram cancelados.
• Em hibernação: processos que estão em estado de
hibernação.
• Em aberto: processos em andamento, dentro ou
fora do prazo estipulado.
• Finalizado: processos finalizados, aprovados,
rejeitados ou cancelados.

Como resultado da pesquisa são listados todos os
processos que atendem o critério de seleção.
Ao clicarmos em um determinado processo, exibido
todo o histórico de execução desse processo.
A partir do histórico, podemos verificar a situação do
processo desde o momento em que ele foi criado.

A visualização desta área está vinculada à permissão do
usuário logado.
Personalizados: São criados pelos usuários.
Pré-Definidos: Gráficos prontos para análise de gargalo
nos processos.
Específicos: São aqueles criados através de programação
específica e flexível.
Meus Gráficos: São gráficos criados a partir da importação
de um arquivo .xls, .xlsx disponibilizado pelo usuário.
Estilo do gráfico que será gerado.
Filtros de período: Permite a escolha de data fixa ou
dinâmica, conforme necessidade do usuário.
Filtros de processos:
•
Permite a escolha da “Etapa parada em”, “Status
do processo”, “Situação do usuário” e a opção
“Múltiplos: Aberto por e Parado em”.
•
Campos
do
modelo
configurados
como
pesquisáveis, serão exibidos somente após a
seleção de um “Modelo” que possua essa
configuração.

BARREIRAS E CAMINHOS
▪

A insurgência de uma nova fonte de poder na explanada e sua influência na queda de braço entre órgãos
▪

▪

O marco regulatório para compra em especial em casos de inovação
▪

▪

▪

Qual o caminho: “credenciamento” ou “lei da inovação”?

A criação de capacidade institucional e principalmente mão de obra qualificada
▪

▪

Qual o caminho: adesão a uma ideia ou obrigação jurídica?

Qual o caminho: treinar ou trazer de fora? Automatizar “menos”?

Aceleração do processo de digitalização de serviços públicos
▪

Como lidar com o backoffice? Fluxos estruturados ou tramitação livre?

▪

Redesenhar o processo antes de automatizar ou após automatizar de forma a usar os dados gerados?

Finalmente, o desafio do que fazer com pessoas que tem grande dificuldade com tecnologia ou com as pessoas que serão
substituídas por ela?

CUIDADOS
▪

Digitalização da Burocracia; Um único Governo, independentemente da divisão que se faz de entidades/unidades/funções;
Experiência/Jornada do cidadão

▪

Perfil social pode acarretar aumento da desigualdade; Inclusão digital; Acesso e educação digital;

▪

Dado útil para geração de informação; Dado tempestivo; dado aberto; Sincronismos de dados entre as esferas;

▪

Governo como habilitador do ecossistema; Pouca interação público e privado; desconexão da academia como mercado de
trabalho; falta de fomento de novas tecnologias e inovações; terceiro setor fragilizado; população sem coparticipação na
política pública como um todo;

▪

Visão de longo prazo; Transição política; Agenda poderosa e inspiradora; Clareza das responsabilidades; Forte patrocínio em
toda as instâncias

▪

Digitalizando a burocracia; Exemplo: Criou-se o e-título de eleitor, e-CPF, e-Carteira de trabalho, e-CNH e, em breve, a CNI
(Certidão Nacional de Identidade, que não unifica nenhum dos outros documentos

▪

Privacidade de dados e a ética na era digital; Contratação de tecnologia e de inovação; Penalização do servidor público;
Contratação de serviços inovadores que não possuem jurisprudência; Experimentação em governo é mal vista; Equilibrar a
viabilização de contratar inovação com a proteção do servidor público com a responsabilização pelo mau uso;

▪

Tecnologia evolui em velocidade exponencial; Trabalhar dentro das incertezas; Empreendedorismo como janela de
oportunidade; tolerância ao risco; segurança para experimentar’; colaboração; transpar6encia; cabeça de dono;
protagonismo; abertura ao novo

CASES E SOLUÇÕES DE REGULAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
REGULAMENTAÇÃO

Preservar e promover
o interesse público e
cumprir os objetivos
legítimos do estado

REGULARIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SEVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Desburocratização dos
processos de outorga,
registro e
autorizações.

Fiscalização/supervisão
baseada em risco

Automação dos
serviços públicos
como mecanismo
fundamental para o
desenvolvimento do
país.

SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO
Para que seja possível preservar e promover o interesse público e cumprir os objetivos legítimos do estado algumas práticas podem ser
adotadas:
1| GESTÃO DA AGENDA REGULATÓRIA

3| AVALIAÇÃO DO RESULTADO REGULATÓRIO

1. Agenda regulatória que considere as diferentes
perspectivas dos agentes envolvidos;
2. Monitoramento periódico do cumprimento de
execução da agenda em reuniões de Diretoria;
3. Definição dos extraordinários de inclusão de
temas fora de hora na agenda.

1. Definição de critérios para priorização das
normas que deverão ter o ARR;
2. Sistemática e plataforma de monitoramento dos
indicadores definida acordada com as áreas;
3. Definição de canal para detecção de fatores
imprevisíveis, alterações de contexto, ou de
adaptações no comportamento dos agentes
oriundos inclusive dos processos de fiscalização
e monitoramento.

2| CONCEPÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS
1. Utilização de estudos técnicos e de dados gerados internamente para levantamento e análise de evidência dos problemas;
2. Introdução de mecanismos de participação social que contribua para a correta identificação dos problemas prioritários e a cocriação
com os usuários finais do serviço;
3. Definição de modelos padrão de documentos que facilite a condução da Análise de Impacto Regulatório;
4. Estímulo à utilização de mecanismos não-normativos;
5. Planejamento da implementação na norma;
6. Definição dos padrões comportais que se deseja alterar e de métricas que avaliem o resultado.

CASES E SOLUÇÕES DE REGULAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
REGULAMENTAÇÃO

Preservar e promover
o interesse público e
cumprir os objetivos
legítimos do estado

REGULARIZAÇÃO DE
PRODUTOS E SEVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Desburocratização dos
processos de outorga,
registro e
autorizações.

Fiscalização baseada em
risco

Automação dos
serviços públicos
como mecanismo
fundamental para o
desenvolvimento do
país.

FISCALIZAÇÃO BASEADA EM RISCO
Vivemos em um contexto de escassez de recursos humanos, financeiros e maior exigência da efetividade da ação fiscalizatória.

ESFORÇO
• Fiscalização de todas as regras não importa
o contexto;

1. Contexto regulatório mais complexo

• Todos os agentes devem ser fiscalizados
periodicamente;

3. Ônus excessivo para o Regulador e

• Sanção como o principal instrumento para
aplicar regras;

• Severidade das sanções desproporcionais ao
dano e/ou risco.

2. Maior cobrança da sociedade
regulados
4. Falta de resultados significantes
5. Insatisfação interna e externa

FISCALIZAÇÃO BASEADA EM RISCO
MODELO DE EXPANSÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

1

HOJE

Pessoas

Expansão e melhoria dos serviços públicos se dá
quase exclusivamente pelo aumento do número
de pessoas, e de processos/estruturas
responsáveis.

Hoje

Amanhã

3 Tecnologia

2

Serviços

FONTE: GARTNER (2015) – Matrz de enquadramento
adotada pelo governo do estado do Ceará

AMANHÃ
A expansão e melhoria dos serviços públicos será
viabilizada pela melhor alocação e qualificação
dos recursos humanos, racionalização de
processos/estruturas

FISCALIZAÇÃO BASEADA EM RISCO
Vivemos em um contexto de escassez de recursos humanos, financeiros e maior exigência da efetividade da ação fiscalizatória.

ESFORÇO
• Sanção como o principal instrumento para
aplicar regras;
• Fiscalização de todas as regras não importa
o contexto;
• Todos os agentes devem ser fiscalizados
periodicamente;
• Severidade das sanções desproporcionais ao
dano e/ou risco.

RESULTADO
• Adoção de formas alternativas de
prevenção e promoção, como o behavior
design;
• Detecção baseada evidências;
• Recursos devem ser alocados onde há
evidências de problemas;
• Frequência de fiscalização proporcionais ao
risco;
• Severidade das sanções proporcionais ao
risco.

FISCALIZAÇÃO BASEADA EM RISCO
Etapas para fiscalização focada em resultado:
1| ANÁLISE DO ESCOPO DE ATUAÇÃO E ALOCAÇÃO
DOS ESFORÇOS

1. Entendimento das expectativas não atendidas
do cidadão e setor regulado;
2. Análise da estrutura de governança das
unidades de fiscalização;
3. Análise da alocação de pessoal e cálculo da
força de trabalho atual;
4. Análise do custo de manutenção da estrutura
atual.

3| REDEFINIÇÃO DO PAPEL DAS UNIDADES DE
FISCALIZAÇÃO

1. Projeção da demanda conforme nova
categorização do risco;
2. Construção dos cenários de restruturação das
unidades de fiscalização;
3. Análise do custo de manutenção das estruturas
propostas;
4. Priorização das ondas de implantação;
5. Monitoramento da implantação e dos resultados.
2| CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

1.
2.
3.
4.

Preparação para mudança cultural interna e externa;
Revisão e/ou elaboração dos critérios para classificação do risco;
Construção da matriz de risco para todas as categorias;
Discussões com o corpo técnico da agência, com a alta gestão para
validação da matriz de risco e com os atores externos.
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