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Sobre o Projeto

▪ Inovar no atendimento ao público externo
▪ Desafio da solução
▪ Coprodução das ferramentas

▪ Facilidade para usuários externos

▪ Melhoria na prestação de informações e de orientações
técnicas



Canais de atendimento

Como o cidadão se comunica com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina?

E-mail

E-mails das 
Unidades no Portal 
www.tcesc.tc.br

Telefone

Telefones das 
Unidades no Portal 
www.tcesc.tc.br

Presencial

Ordem de chegada

Suporte N1

Dúvidas e chamados 
sobre Sistemas do 
TCE/SC

Atendimento Virtual
Agendamento Virtual e 
Balcão Virtual

http://www.tcesc.tc.br/
http://www.tcesc.tc.br/


Atendimento Virtual
Soluções

Solução 1 Solução 2

Agendamento 
Virtual

Balcão Virtual

Atendimento agendado

Nenhuma ligação necessária

Opção de reagendamento

Self-service (Cidadão)

Atendimento em tempo real

Totalmente online

Ordem de chegada

Entrada com autorização



Agendamento Virtual

Implementação da ferramenta Microsoft Bookings



Principais características
Bookings

O Microsoft Bookings é um aplicativo do
Office 365 que facilita o agendamento e o
gerenciamento dos atendimentos.

Integrado com o Novo PortalCalendários Personalizados

RelatóriosTotalmente Online

Os calendários podem ser
inseridos dinamicamente no novo
Portal www.tcesc.tc.br

Politicas de agendamentos
(serviços, datas, horários e equipes)
definidas, individualmente, por
Unidades do TCE/SC.

O Bookings disponibiliza relatórios
com as reservas feitas nos últimos
120 dias.

Serviço online.
Basta acessar o aplicativo na web
(cidadãos e equipe de
atendimento).

Integrado ao Outlook e ao Teams,
disponibiliza PÁGINAS DE RESERVAS
para a realização de videoconferência.

Possibilita ao cidadão flexibilidade para
reservar um horário que funcione melhor
para ele.



Serviços

Atividades prestadas 

pela Unidade com 

vistas à satisfação de 

necessidades 

essenciais e 

secundárias dos 

cidadãos.

01

Equipe

Servidores 

capacitados a prestar 

atendimento nos 

serviços designados.

02

Disponibilidade

Dias e horários de 

atendimento de 

acordo com o serviço 

prestado e com a 

disponibilidade do 

servidor (definido 

pela Unidade).

03

Informações

Dados que o 

solicitante do serviço 

deve informar ao 

agendar um 

atendimento.

04

Criação de Páginas de Reservas

Bookings



As cinco etapas do processo de Agendamento
Bookings na Prática

Bookings
▪ Processa a solicitação.
▪ Envia e-mail ao cidadão com os 

detalhes do agendamento.
▪ Notifica a Equipe de 

atendimento.

Cidadão
I. Portal www.tcesc.tc.br
II. Identifica a Unidade.
III. Realiza o agendamento.

Atendimento
▪ Por videoconferência  via

Teams.
▪ Será gravado.

Equipe de atendimento
▪ Recebe a solicitação de 

atendimento por e-mail.
▪ Verifica no Calendário da Unidade 

os atendimentos 
diários/semanais/mensais.

▪ Aceita ou cancela agendamentos.

Bookings
▪ Armazena as informações do 

agendamento para geração de 
relatórios.

http://www.tcesc.tc.br/


Bookings

Demonstração



Agendamento e lembretes pelo Smartphone
Responsividade

Lembrete na véspera do
atendimento.

Lembretes

Agendamento em qualquer lugar.

Agendamento

Avisos com antecedência.

Customização
Mensagem personalizada
de acordo com o serviço.

Facilidade
Interface simplificada.

Mobilidade
Agendamento disponível
24 horas por dia e 7 dias
por semana.

Personalização



Agendamento Virtual em números

49

57

8 Páginas de reservas:
DAE, DAP, DEC, DGE, DGO, DLC, DRR e SEG.

Serviços disponibilizados.

Servidores aptos a prestarem atendimento 
virtual.

Disponível a toda população.100%



Balcão Virtual

Uso do Teams para atendimento em tempo real.



Quem oferece o serviço de Balcão Virtual?



Principais Características
Balcão Virtual

Proporcionar agilidade nos atendimentos.

Utilizando a ferramenta Teams, presente
no Office 365, disponibilizar aos cidadãos
uma sala virtual aberta, sem necessidade
de agendamento, com horários pré
estabelecidos de atendimento.

Integrado com o Novo PortalAcesso remoto direto

CaracterísticasTotalmente Online

Link para atendimento
disponibilizado no novo Portal
www.tcesc.tc.br

Sem necessidade de agendamento.
Acesso via link para sala virtual no
Teams.

O Balcão Virtual tem as mesmas
“atribuições” de um atendimento no
balcão físico.

Serviço online, basta acessar o
aplicativo na web (cidadãos e
equipe de atendimento).



Balcão Virtual

Demonstração



Pontos de atenção

Como todo projeto, para sucesso, tanto interno quanto externo, algumas questões são essenciais e devem ser definidas
multidisciplinarmente.

Equipe

▪ Protocolo de atendimento:
▪ Guia de Videoconferência do TCE/SC

▪ Polidez
▪ Linguagem clara e acessível
▪ Pontualidade
▪ Servidor com conhecimento das regras de 

negócio.

Comunicação

▪ Criação de guias de uso:
▪ Imagens ou vídeos

▪ Notícias
▪ Media Training

Regulamentação

▪ Instrução Normativa que 
regulamenta o serviço no 
âmbito do TCE/SC

Chatbot

▪ Apoio ao atendimento no 
Portal do TCE/SC

▪ Assistente Virtual Catarina





Obrigado


