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Resumo Executivo
O presente Projeto de Intervenção visa a adequar os processos de aquisição de bens e serviços e de
controle patrimonial ao sistema eletrônico eDoc da Câmara dos Deputados, com vistas ao ganho
de eficiência e de transparência nos processos de trabalho de forma a assegurar os benefícios do
novo sistema e de minimizar situações de risco que envolvam a migração proposta. Para tanto, o
escopo deste projeto pode ser delimitado da seguinte forma: pesquisa documental e em outros
órgãos da administração pública; adequação de fluxos de trabalho considerados de ação urgente;
modelagem e transformação dos processos em análise; instrumentalização das mudanças propostas
por meio de criação/alteração de formulários ou outros instrumentos; e plano de comunicação. Com
prazo de duração previsto de 15 meses, o presente Projeto estará ancorado na metodologia BPM
(Gerenciamento de Processos de Negócio, em português) com a utilização do software Bizagi que
tem o BPMN (Notação de Modelagem de Processos de Negócio, em português) como padrão de
notação para o desenho de processos. Como produto principal, almeja-se a proposta de fluxos
transformados com ganhos de eficiência nos processos em análise, bem como a criação de
instrumentos que direcionem o usuário a participar do processo de forma adequada.
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 Evolução da Administração Pública Brasileira
1.1.1 Transição para a Administração Pública Gerencial
O estudo sobre a evolução da Administração Pública recai, invariavelmente, sobre três
fases com características próprias: a Patrimonialista, a Burocracia e a Gerencial. Esses modelos
evoluíram ao longo do histórico político-administrativo brasileiro. No entanto, pode-se considerar
que não houve a extinção total de qualquer um deles.
O modelo patrimonialista remonta dos tempos dos Estados absolutistas europeus do
século XVIII, época em que o Estado era a extensão do poder do soberano e os seus servidores
eram vistos como nobres que recebiam esse título por indicação do governante (SILVA, 2013).
Segundo Sanabio, Santos e David (2013), o patrimonialismo tem como características
principais o caráter personalista do poder, a lógica subjetiva e casuística do sistema jurídico, a
irracionalidade fiscal e a tendência à corrupção do quadro administrativo. Esses fatores impediam
a eficiência estatal.
A administração patrimonialista revelou-se incompatível com o ascendente capitalismo
industrial e as democracias parlamentares que surgiram no século XIX. É essencial para o
capitalismo a clara separação entre o Estado e o mercado; a democracia só pode existir quando a
sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo em que o controla.
Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração que partisse não apenas da clara
distinção entre o público e o privado, mas também da separação entre o político e o administrador
público. Surge assim a administração burocrática moderna, racional-legal (BRESSER PEREIRA,
1996).
Com características antagônicas em relação ao modelo anterior, a administração
burocrática tem por princípios a impessoalidade, a hierarquia funcional, a ideia de carreira pública
e a profissionalização do servidor. Os controles são rígidos e prévios em todos os processos, como
na contratação de servidores, nas contratações de produtos e serviços e em todo o atendimento da
população (SILVA, 2013).
Apesar dos avanços proporcionados pela burocracia, diversos problemas do modelo foram
observados ao longo dos anos.
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Segundo Merton (1970) apud Sanabio, Santos e David (2013), podemos citar a
supervalorização de regulamentos, a despersonalização das relações humanas, os exageros de
autoridade, a resistência à mudança, a limitação das interações organização-beneficiário, a
formalidade excessiva, a hierarquização das decisões e outros desvios como disfunções da
burocracia.
O pressuposto de eficiência do modelo burocrático não foi alcançado. No momento em
que o pequeno Estado liberal do século XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e
econômico do século XX, verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa qualidade nem custo
baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara,
autorreferida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos (BRESSER
PEREIRA, 1996).
O modelo empresarial passou a ser apontado como exemplo a ser seguido. As bases da
reforma administrativa do setor público, também denominada nova administração pública ou
administração pública gerencial, contemplam o foco em resultados, a orientação para o cidadãoconsumidor e a capacitação de recursos humanos. As inovações introduzidas por ela no aparato
estatal foram a descentralização de processos e a delegação de poder (SANABIO; SANTOS;
DAVID, 2013)
O novo modelo gerencial direciona a ênfase para os resultados, o que despertou a
necessidade de avaliações de desempenho que exigiram: a delimitação das áreas de atuação do
Estado, o estabelecimento de metas para agências governamentais, a determinação de objetivos
para gestores de programas, a aferição da produção (confronto entre desempenho e objetivos) e a
mensuração de resultados (SANABIO; SANTOS; DAVID, 2013).
Outra característica relevante é o foco no cidadão-consumidor. Busca-se direcionar a
atenção dos provedores de serviços públicos para as necessidades dos beneficiários, em detrimento
dos interesses da própria burocracia. Essa orientação implica em tratá-los como contribuintes e
como participantes de políticas públicas, que esperam da gestão eficiência e responsabilização
política (SANABIO; SANTOS; DAVID, 2013).
As alterações propostas pelo paradigma gerencial estenderam-se para a organização do
aparelho de Estado e promoveram seu redimensionamento por meio da redução de níveis
hierárquicos, da transferência de autonomia para escalões inferiores e da descentralização de
operações. Os mecanismos de controle burocrático também foram revistos para viabilizar a
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delegação de poder, cujo propósito fundamental era alinhar autonomia e autoridade (SANABIO;
SANTOS; DAVID, 2013).
Importante destacar que o modelo gerencial não é antagônico em relação ao modelo
anterior. Premissas do modelo burocrático foram preservadas, como a impessoalidade, a
meritocracia e a fidelidade às prescrições de cargos e regulamentos. Como resultado, melhorias
estruturais, gerenciais e orçamentárias foram obtidas. Todavia, descompassos entre o discurso e a
prática foram observados, principalmente em relação à participação popular e ao controle social
democrático (SANABIO; SANTOS; DAVID, 2013).
1.1.2 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
Segundo Sanabio, Santos e David (2013), no Brasil, a reforma administrativa do setor
público iniciou-se de fato com a criação do MARE – Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado. Em 1995, o MARE concluiu o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado, documento que defendeu a redução das atribuições estatais e a implementação dos
princípios da administração pública gerencial.
O Plano apresentou o objetivo principal da reforma nos seguintes termos:
O objetivo da reforma é permitir que a administração pública se torne mais
eficiente e ofereça ao cidadão mais serviços, com maior qualidade. Ou seja, fazer
mais e melhor com os recursos disponíveis. A redução de custos será perseguida
ao mesmo tempo em que se promove a contínua revisão e aperfeiçoamento das
rotinas e processos de trabalho, simplificando procedimentos, desburocratizando
e estabelecendo metas e indicadores de desempenho e de satisfação do cidadão
(BRASIL, 1997, p. 7).

A proposta de reforma envolvia algumas alterações na Constituição, na legislação
infraconstitucional, nas normas e nos instrumentos de gestão da administração pública. Sem ter a
pretensão de esgotar o tema, destaca-se algumas propostas principais constantes do Plano:
•

criação de novas carreiras na administração pública voltadas para a formulação de
políticas públicas;

•

revisão das estruturas e competências dos órgãos e entidades da administração federal,
com o intuito de realizar redução de níveis hierárquicos, modelos organizacionais mais
leves e flexíveis e descentralização de competência para estados e municípios;
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•

estímulo ao planejamento estratégico em todos os órgãos e entidades, contendo o
estabelecimento de missão, objetivos e metas, conjugada à implantação de indicadores
de desempenho e de processos contínuos de melhoria da gestão;

•

fortalecimento da capacidade regulatória do Estado por meio da criação de agências
reguladoras, especificamente em relação aos setores produtivos objeto de privatização
de empresas estatais;

•

revisão da legislação que rege as compras e contratações, com vistas à obtenção dos
melhores preços e agilização dos procedimentos necessários;

•

aplicação de tecnologias da informática para a melhoria da gestão, de modo a
possibilitar a disseminação do trânsito de documentos por meio eletrônico e
proporcionar aos gerentes o acesso ágil à informação no formato adequado às
necessidades do processo decisório.

Importante destacar que, já naquela época, vislumbrava-se a oportunidade proporcionada
pelo uso da tecnologia da informação para possibilitar o trâmite de documentos eletrônicos com o
intuito de facilitar o processo decisório.
1.1.3 Eficiência e Economicidade
Carneiro (2015) destaca que no contexto da Reforma do Aparelho do Estado houve a
inserção do princípio da eficiência no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, por meio
da Emenda n. 19 de 1998.
O termo eficiência se refere ao uso racional dos meios dos quais se dispõe para alcançar
um objetivo previamente determinado. Trata-se, portanto, da capacidade de alcançar os objetivos
e as metas programadas com o mínimo de recursos disponíveis e de tempo.
Nesse sentido, Meirelles (2002) apud Carneiro (2015) apresenta o seguinte entendimento
sobre o princípio da eficiência:
O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros (MEIRELLES,
2002, p. 94).
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Outro importante princípio da administração pública é o da economicidade. Segundo
Carneiro (2013), tendo em vista esse princípio, o agente público deve sempre escolher a alternativa
que apresente a melhor relação entre custo e benefício.
Conforme salientado por Carneiro (2013), a economicidade também é um princípio
constitucional pois está expresso na Constituição Federal em seu no artigo 70, que trata da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta.
1.2 Governança
1.2.1 Conceitos de Governança
Uma importante distinção a ser feita para o entendimento do conceito de governança é a
sua divergência em relação ao termo governabilidade.
Bresser Pereira (1998) apud Araújo (2002) faz a distinção da seguinte forma:
A governabilidade e a governança são conceitos mal definidos, frequentemente
confundidos. Para mim, governabilidade é uma capacidade política de governar
derivada da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade;
governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um
governo implementar políticas.

Seguindo a mesma linha de entendimento, Diniz (1997) apud Araújo (2002) define a
governabilidade como o conjunto de condições sistêmicas de exercício do poder por parte do
Estado. As principais características da governabilidade seriam a forma de governo, a relação
Executivo-Legislativo, a dinâmica do sistema partidário, o sistema de intermediação de interesses
e o conjunto das relações entre o Estado e a sociedade – movimentos organizados, associações.
Já a governança se refere à capacidade do governo de Estado de implementação das
políticas e consecução das metas coletivas. Podemos entendê-la como o conjunto dos
mecanismos/procedimentos que se relacionam com a dimensão participativa e plural da sociedade,
incorporando visões dos seus vários segmentos.
Matias-Pereira (2010) destaca que governança corporativa pode ser entendida como o
conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira
como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. O termo compreende também o estudo
das relações entre os diversos atores envolvidos no negócio da organização (stakeholders) e os
objetivos pelos quais a organização se orienta.
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Bhatta (2003) apud Matias-Pereira (2010) apresenta outra importante distinção. Para o
autor, o termo governança trata da aquisição e distribuição de poder na sociedade, enquanto que a
governança corporativa no setor público, por sua vez, refere-se à administração das agências do
setor público, por meio dos princípios de governança corporativa do setor privado, que são
totalmente aplicáveis no setor geral do Estado.
Apesar de a governança corporativa ter surgido nas empresas de capital aberto, a literatura
evidencia que as boas práticas de governança também podem ser aplicadas em qualquer tipo de
administração que tenha por objetivo o sucesso do negócio (MATIAS-PEREIRA, 2010).
O Tribunal de Conta da União – TCU – apresenta um conceito que destaca a interligação
com a gestão. O órgão de controle define o conceito de governança no setor público da seguinte
forma:
Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse da sociedade (BRASIL, 2014, p. 49).

Com um foco maior sobre as relações de poder que envolvem o ambiente interno e externo
de uma organização pública, Matias-Pereira (2010) conceitua governança pública como um sistema
que determina o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos em uma organização pública –
governo, gestores, servidores, cidadãos – com o intuito de garantir que o bem comum prevaleça
sobre os interesses particulares de pessoas ou grupos. O desenvolvimento da organização permite
o alcance dos seus objetivos, que resultam em satisfação para todos os stakeholders. Esse elenco
de requisitos para fomentar a boa governança permite que uma organização se torne confiável para
os cidadãos, e dessa forma se legitimando perante à sociedade.
1.2.2 Governança e Accountability
Após o estudo do conceito de governança, considera-se relevante analisar a relação
existente com a accountability, termo sem tradução precisa para o nosso idioma.
As normas de auditoria da Intosai – Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores – conceituam accountability como a obrigação que têm as pessoas ou
entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de
assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas,
e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades (BRASIL, 2014).
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O termo, portanto, possui um viés primordial de prestação de contas. O ordenamento
jurídico brasileiro, por meio do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988,
estabelece as situações em que um agente estará obrigado a prestar contas: “prestará contas
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
Posteriormente surge a Lei 12.527/2011 – Lei de acesso a informações públicas - como
um mecanismo democrático que tem o intuito de estimular a aproximação do cidadão com o seu
direito de acessar informações de interesse particular, coletivo ou geral, produzidas por órgãos
públicos.
No âmbito das aquisições públicas, observa-se um movimento crescente com vistas à
ampla disponibilização das ações da administração pública à sociedade. Um exemplo desse
movimento é o Acórdão n. 2622/2015, expedido pelo TCU, que reafirma a importância da
transparência como uma boa prática em termos de governança das aquisições, nos termos do trecho
reproduzido abaixo:
9.2.1.8. publicar todos os documentos que integram os processos de aquisição
(e.g., solicitação de aquisição, estudos técnicos preliminares, estimativas de
preços, pareceres técnicos e jurídicos etc.) na internet, a menos dos considerados
sigilosos nos termos da lei, em atenção aos arts. 3°, I a V, 5º, 7º, VI e 8º, §1º, IV
e §2º, da Lei 12.527/2011.

1.2.3 Governança e o ciclo PDCA
O nome do ciclo PDCA advém das palavras em inglês Plan, Do, Check, Act (em
Português: planejar, executar, verificar e atuar).
Trata-se de um método de melhoria contínua de processos que reúne conceitos básicos da
administração. Apresenta-se como um ciclo com uma estrutura simples e clara de ser compreendida
e gerenciada por qualquer organização (NASCIMENTO, 2011).
O método foi originalmente desenvolvido na década de 1930 pelo estatístico Walter A.
Shewhart, definido como um ciclo estatístico de controle dos processos que pode ser aplicado para
qualquer tipo de processo ou problema. Entretanto, o método somente foi popularizado a partir de
1950 pelo especialista em qualidade W. Ewards Deming, que aplicou o método nos conceitos de
qualidade em trabalhos desenvolvidos no Japão. (NASCIMENTO, 2011).
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O ciclo PDCA pode ser utilizado em diversas ocasiões. Como exemplo, para o
estabelecimento de metas de melhoria advindas da alta administração ou de áreas ligadas
diretamente ao setor operacional, com o objetivo de coordenar esforços de melhoria contínua.
Outra aplicação do método é com foco na resolução de problemas crônicos ou críticos, que
prejudicam o desempenho de um projeto ou serviço qualquer (ANDRADE, 2003).
Basicamente, o objetivo da fase de planejamento do Ciclo é assegurar o alinhamento do
contexto de processos de negócio e do desenho de processos com os objetivos estratégicos da
organização. Em sequência, a fase de execução objetiva implementar o processo de acordo com as
especificações desenvolvidas na fase de planejamento (ABPMP, 2013).
O objetivo da fase de verificação do ciclo PDCA é medir o desempenho real do processo
em comparação ao desempenho esperado. Como será detalhado no decorrer do trabalho, processo
de negócio é um conjunto de atividades que produz saídas específicas de valor (produto ou serviço).
Essa definição, portanto, tem tanto um aspecto interno (conjunto de atividades) como um aspecto
externo (valor para o cliente) e, assim, o desempenho do processo é mais bem monitorado a partir
dessas duas perspectivas (ABPMP, 2013).
A fase de ação se refere às ações a serem tomada de acordo com os dados de desempenho
do processo coletados na fase de verificação. Essa fase visa a manter a integridade do processo e a
assegurar que ele possa ser melhorado continuamente para atender novas metas de desempenho ao
longo do tempo (ABPMP, 2013).
Nesse ponto destaca-se a relação existente entre governança e gestão. Enquanto a gestão
é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento,
execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à disposição de
órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos, a governança provê direcionamento,
monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e
expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas. O TCU apresenta essa relação por meio da
Figura 1 abaixo:
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Figura 1 – Relação entre governança e gestão

Fonte: (BRASIL, 2014, página 48)
Portanto, enquanto a governança possui um foco maior na qualidade do processo decisório
da organização e da sua efetividade, a gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um
direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja executado da melhor
maneira possível em termos de eficiência.
1.2.4 Governança em aquisições públicas
O Relatório de Auditoria do TCU que resultou no Acórdão n. 1.545/16 apresenta o
seguinte conceito de governança nas aquisições:
Governança das aquisições consiste no conjunto de mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão das aquisições, com objetivo que as aquisições agreguem valor
ao negócio da organização, com riscos aceitáveis.

O documento detalha um pouco mais o conceito, destacando que a governança de
aquisições possui os seguintes objetivos:
a) alinhar as políticas e as estratégias de gestão das aquisições com as prioridades
do negócio da organização em prol de resultados;
b) assegurar a utilização eficiente de recursos;
c) otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos;
d) mitigar riscos;
e) auxiliar a tomada de decisão;
f) assegurar o cumprimento dos papéis e das responsabilidades e a transparência
dos resultados.

O tema governança em aquisições públicas tem sido alvo de diversos trabalhos
capitaneados pelo TCU nos últimos anos.
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O foco da atuação do TCU sobre a governança representa uma mudança de
direcionamento dos trabalhos do órgão, pois possui um caráter mais preventivo e orientativo do
que o viés punitivo dos trabalhos tradicionais de fiscalização. Tem como objetivo contribuir para
a melhoria do desempenho das organizações públicas federais.
Um exemplo de iniciativa nesse campo é o trabalho “Levantamento de governança”, que
resultou em diversas recomendações direcionadas a órgão específicos, como por meio do Acórdão
n. 2622/2015 – TCU Plenário. Trata-se de trabalho realizado com o objetivo de obter e sistematizar
informações sobre governança e gestão das aquisições nas organizações públicas das esferas
Federal, Estadual e Municipal, e sobre governança pública em âmbito nacional (BRASIL, 2017).
A execução do trabalho envolveu o preenchimento de questionários eletrônicos por parte
de diversos tribunais de contas estaduais e municipais e buscou informações sobre boas práticas de
governança pública e governança e gestão de aquisições que, em princípio, refletiriam a capacidade
de uma organização do setor público ser adequadamente governada e gerida em prol do interesse
da sociedade.
1.3 Fundamentos da Gestão de Projetos

1.3.1 Conceitos fundamentais
Como o objetivo do presente trabalho é a proposição de um projeto de intervenção, buscase estudar conceitos fundamentais da gestão de projetos no Guia PMBOK (Project Management
Body of Knowledge, em português, Corpo de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos).

Para o PMBOK, projeto é:
... um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um
término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são
atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou
não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.
(PMI, 2013, p. 3).

Os projetos são frequentemente utilizados para viabilizar os objetivos estabelecidos no
planejamento estratégico da organização, razão pela qual devem estar alinhados à estratégia
organizacional.
Para o desenvolvimento desse esforço, um ator importante é o gerente de projeto. Tratase de pessoa designada pela organização para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos
do projeto (PMI, 2013).
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Outro ator importante em qualquer projeto é o patrocinador. Constitui-se em uma pessoa
ou grupo que fornece recursos e suporte para o projeto e é responsável pelo seu sucesso. O
patrocinador promove o projeto desde a sua concepção inicial até o seu encerramento. Isso inclui
servir como porta-voz para os níveis mais altos de gerenciamento para angariar o suporte em toda
a organização e promover os benefícios que o projeto proporciona (PMI, 2013).
Uma informação de relevância é a identificação das partes interessadas (stakeholders) do
projeto. Trata-se de indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado ou sentir-se
afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar
ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou negativamente
influenciados pelo desempenho ou término do projeto (PMI, 2013).
1.3.2 Gerenciamento de projetos
Um projeto qualquer envolve uma série de processos que devem ser executados para a sua
realização. A aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto para atender aos seus requisitos denomina-se gerenciamento de projetos (PMI, 2013).
O Guia PMBOK destaca que o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação
e integração de 47 processos de gerenciamento, que são agrupados de forma lógica em 5 etapas
denominadas iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; e encerramento (PMI,
2013).

O grupo de processos de iniciação representa os procedimentos executados para definição
do novo projeto por meio da obtenção de autorização para iniciar os trabalhos. Essa fase envolve
o desenvolvimento e a formalização do documento intitulado Termo de Abertura do Projeto (TAP).
Trata-se de documento emitido pelo responsável inicial ou patrocinador do projeto que autoriza
formalmente a sua existência e concede ao gerente a autoridade para aplicar os recursos
organizacionais nas atividades do projeto. Ele documenta as necessidades do negócio, as premissas,
restrições, o entendimento das necessidades e requisitos de alto nível do cliente, e o novo produto,
serviço ou resultado que pretende satisfazer (PMI, 2013).
Outro componente do processo de iniciação é o Business Case. Trata-se de documento
que descreve as informações necessárias do ponto de vista de negócios, para determinar se o projeto
justifica ou não o seu investimento. Ele é comumente desenvolvido na fase de iniciação e tem
utilidade no processo decisório pelos gerentes ou executivos acima do nível do projeto.
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Normalmente, a necessidade de negócios e a análise de custo benefício estão contidas no Business
Case para justificar o projeto e estabelecer os seus limites, e tal análise é normalmente executada

por um analista de negócios usando diversas informações das partes interessadas. O patrocinador
necessita concordar com o escopo e as limitações do Business Case (PMI, 2013).
O grupo de processos de planejamento se refere, normalmente, à definição do escopo,
refino dos objetivos e definição da linha de ação para alcance dos objetivos do projeto criado (PMI,
2013).
A criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) faz parte da fase de planejamento. A
EAP é a subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e de
gerenciamento mais fácil. O principal benefício deste processo é o fornecimento de uma visão
estruturada do que deve ser entregue (PMI, 2013).
Nos processos de execução deverão ser executados os trabalhos estabelecidos no plano de
gerenciamento para satisfazer as especificações do projeto. O desempenho durante a execução
deverá ser monitorado e controlado com o intuito de se identificar eventuais necessidades de
mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes. Tais ações fazem parte do grupo de
processos de monitoramento e controle (PMI, 2013).
Finalizando, destaca-se o grupo de processos de encerramento, necessário para finalizar
todas as atividades dos demais grupos com o intuito de formalizar o encerramento do projeto (PMI,
2013).
1.4 Gestão de Processos

1.4.1 O BPM CBOK
O BPM CBOK, principal fonte deste trabalho, é uma publicação que consolida o conjunto
das melhores práticas desenvolvidas pelo mundo corporativo sobre gestão de processos. A sigla
BPM CBOK abrevia o nome Business Process Management Commom Body of Knowledge – Corpo
Comum de Conhecimentos em Gerenciamento de Processos de Negócio, em Português.
Essa publicação é desenvolvida e atualizada pela associação internacional ABPMP –
Association of Business Process Management Professionals – e contém uma visão sobre todas as

fases para a realização de um projeto de BPM.
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1.4.2 Conceitos fundamentais de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)
Para o BPM CBOK (2013, p 432), processo é “um conjunto de atividades interdependentes,
ordenadas no tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que
possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos”.
O conceito de processo também foi explicitado pela Câmara dos Deputados, como bem
observou Carneiro (2015). A Portaria n. 233, da Diretoria-Geral, de 2009, estabelece o modelo de
gestão estratégica da Casa e apresenta o seguinte conceito:
Processo é o conjunto de atividades ordenadas e interativas, realizadas
sistematicamente, que fazem uso dos recursos da organização, definindo
responsabilidades dos agentes. Os processos são constituídos de entradas,
agregam valor na execução de suas atividades e geram, na saída, um resultado
concreto (produto ou serviço) para um cliente interno ou externo (BRASIL, 2009).

No contexto de BPM, processo de negócio é conceituado como um trabalho para produzir
e entregar um resultado, produto ou serviço, independentemente de onde as atividades são
realizadas. Pode ser interfuncional ou intrafuncional (ABPMP, 2013).
No BPM, o termo “negócio” pode inadequadamente sugerir tratar-se de um tema afeito
exclusivamente às empresas privadas. Porém, o próprio Guia esclarece:
O termo “negócio”, conforme utilizado no BPM CBOK, refere-se a pessoas que
interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os
clientes e gerar retorno às partes interessadas. Negócio abrange todos os tipos de
organizações com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, de qualquer porte
e segmento de negócio.

Uma vez consolidados os conceitos fundamentais sobre a gestão de projetos, apresenta-se
o conceito de projeto de processo de negócio:
Esforço temporário empreendido para criar um novo processo de negócio por
meio de melhoria, redesenho, reengenharia, mudança de paradigma, uso de
tecnologia emergente, reestruturação, terceirização e afins. Possui início e fim
definidos, escopo, equipe de trabalho, gerente de projeto e recursos humanos,
materiais e financeiros alocados. (ABPMP, 2013, p. 433).

Portanto, o propósito do presente trabalho se refere a um projeto de processo de negócio,
pois objetiva a transformação de processos já existentes.
Por fim, Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) representa:
... uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das
estruturas funcionais tradicionais. Essa visão compreende todo o trabalho
executado para entregar o produto ou serviço do processo, independente de quais
áreas funcionais ou localizações estejam envolvidas. Começa em um nível mais
alto do que o nível que realmente executa o trabalho e, então, subdivide-se em
subprocessos que devem ser realizados por uma ou mais atividades (fluxos de
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trabalho) dentro de funções de negócio (áreas funcionais). As atividades, por sua
vez, podem ser decompostas em tarefas e, adiante, em cenários de realização da
tarefa e respectivos passos. (ABPMP, 2013, p. 33).

O conceito acima apresenta a decomposição do processo de negócio, o que permite ao
profissional de BPM trabalhar em um nível de detalhamento de acordo com o objetivo de sua
intervenção.
A Figura 2 abaixo ilustra a decomposição do processo de negócio:
Figura 2 – Processos orquestrando atividades

Fonte: ABPMP, (2013, p.33).
Os processos são iniciados por eventos específicos e têm uma ou mais saídas que podem
resultar na conclusão do processo ou handoff para outro processo.
O conceito de handoff é qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação
passa de uma função para outra, ou seja, gera uma saída que servirá de entrada para o processo em
outro órgão. Handoffs podem resultar em desconexões de processos e devem ser analisados com
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cuidado. Tipicamente, quanto menor for o número de handoffs, menor será sua vulnerabilidade a
desconexões (ABPMP, 2013).
No contexto de BPM, um processo de negócio pode cruzar fronteiras e encontrar o seu
caminho por diversas áreas funcionais necessárias para entregar um produto ou serviço por
completo. Assim, qualquer desenho de processos deve considerar o trabalho em nível de processo
(interfuncional) e as atividades (intrafuncional) que são executadas em diferentes áreas funcionais
e por várias pessoas (ABPMP, 2013).
A arquitetura de processos define quais são os processos primários, de suporte e de
gerenciamento de uma organização. Apresenta também a correlação desses processos aos fluxos
de trabalho e atividades necessários para a entrega de um produto ou serviço. Além disso, define a
ligação entre os processos e o relacionamento com clientes e partes interessadas - stakeholders
(ABPMP, 2013).
Os processos primários são tipicamente interfuncionais ponta a ponta. Normalmente são
definidos como finalísticos, pois representam as atividades essenciais que uma organização executa
para cumprir a sua missão. Por sua característica, os processos primários influenciam
significativamente a percepção de valor por parte do cliente (ABPMP, 2013).
Já os processos de suporte possuem como característica o provimento de suporte aos
primários, ou até a outros processos de suporte (de segundo nível, de terceiro, e assim
sucessivamente). Enquanto que os processos primários agregam valor diretamente ao cliente, os de
suporte agregam valor a outros processos. Apesar de estarem associados a áreas funcionais,
frequentemente são interfuncionais. O fato de os processos de suporte não gerarem diretamente
valor para os clientes não significa que não sejam importantes para a organização, pois podem ser
fundamentais e estratégicos para a organização na medida em que aumentam sua capacidade de
efetivamente realizar os processos primários (ABPMP, 2013).
Por fim, os processos de gerenciamento possuem o propósito de medir, monitorar,
controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Assim como os processos de
suporte, não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para assegurar que a
organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho. Podem estar associados
a áreas funcionais ou serem interfuncionais (ABPMP, 2013).
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1.4.3

Modelagem de processos
O termo “modelagem” vem de modelo, que é uma representação simplificada de alguma

coisa, um conceito ou uma atividade.
O propósito da modelagem é criar uma representação, de maneira precisa e completa, do
processo em análise. Nesse sentido, o nível de detalhamento do modelo depende do objetivo a ser
alcançado pela iniciativa. (ABPMP, 2013).
É importante destacar que em um trabalho de modelagem deverá ser considerado o nível
de fluxo do processo (visão interfuncional) e o de fluxo de trabalho (visão intrafuncional). Isso
porque é possível maximizar a eficácia do fluxo de processo e seriamente comprometer a eficiência
de fluxos de trabalho, podendo ocorrer também o inverso. Portanto, a consideração do impacto de
mudanças nos níveis de fluxo de processo e de trabalho deve ser analisada cuidadosamente a fim
de evitar problemas (ABPMP, 2013).
O BPM CBOK (2013) apresenta o conceito de fluxo de trabalho, que auxilia na
compreensão sobre a modelagem de processos:
Fluxo de trabalho é uma agregação de atividades em uma área funcional com foco
em eficiência e a modelagem mostrará o trabalho como um fluxo que descreve o
relacionamento de cada atividade com as demais atividades executadas na área
funcional (ABPMP, 2013, p. 143).

A Figura 3 a seguir ilustra a relação entre fluxo de trabalho e de processo. Observa-se que
o trabalho realizado em uma determinada área funcional gera uma saída que servirá como entrada
para o fluxo de trabalho de outra área funcional.
Figura 3 – Fluxo de processo e fluxo de trabalho
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Fonte: ABPMP, (2013, p.155).
A modelagem pode ser realizada por meio de abordagens diferentes. Abordagens de
modelagem de processos podem ser de cima para baixo (top-down), do meio para fora (middleout) ou de baixo para cima (bottom-up). Alguns métodos de desenvolvimento de modelos de
processos exigem uma abordagem iterativa de processo que requer várias passagens sucessivas
para o desenvolvimento do modelo. A abordagem adotada varia de acordo com o propósito e
escopo do trabalho. (ABPMP, 2013).
Abordagens de baixo para cima parte de fluxos de trabalho e de tarefas. Apresentam um
melhor resultado quando se almeja a modelagem de áreas funcionais (ABPMP, 2013).
Porém, se o objetivo principal é a ampla transformação do processo com base no
desenvolvimento de um modelo de estado futuro (“TO BE”), a abordagem mais indicada será a de
cima para baixo (ABPMP, 2013).
Aagesen e Krogstie (2013) destacam que existe uma ampla quantidade de notações de
modelagem, que podem atender a diversas aplicações. Entretanto, a maioria das linguagens de
modelagem de processos adota a abordagem transformacional (entrada-processo-saída). Dessa
forma, processos são divididos em atividades, que, por sua vez, podem ser divididas em
subatividades. Como todas as atividades recebem entradas e as transformam em saídas, essa relação
de entradas e saídas define a sequência do trabalho.
Para o trabalho de modelagem de processos a ser desenvolvido no âmbito do presente
projeto de intervenção, será utilizada a notação BPMN (Business Process Modeling Notation, que,
traduzido para o Português, significa Notação de Modelagem de Processos de Negócio).
A notação BPMN foi apresentada em 2004 como uma linguagem de modelagem de
processos de negócio padrão. Seu desenvolvimento foi considerado um avanço importante na
diminuição da fragmentação que havia sido constatada entre as ferramentas e notações de
modelagem de processo existentes. Com o principal objetivo de oferecer uma notação que pudesse
ser compreendida de imediato por todos os usuários, passou a ser amplamente respaldada pelo setor
corporativo (Aagesen e Krogstie 2013).
Em um modelo representativo de um processo de negócio criado com a notação BPMN,
existem raias que dividem o modelo em várias linhas paralelas. Cada uma dessas raias é definida
como um papel desempenhado por um ator na realização do trabalho. O trabalho se move de
atividade para atividade seguindo o caminho do fluxo de papel a papel. A forma como os modelos
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em BPMN são elaborados deve ser guiada por padrões corporativos, caso a visão de longo prazo
seja a construção de um modelo integrado de negócio da organização. Esses padrões devem reger
quando e como as raias são definidas, como as atividades são decompostas, que dados são coletados
na modelagem, entre outros (ABPMP, 2013).
De forma a contextualizar a linguagem BPMN, apresenta-se no Anexo A as notações
principais apresentadas no Guia Básico BPMN 2.0 – Como mapear um processo –, documento
produzido pela Assessoria de Projetos e Gestão – Aproge – da Câmara dos Deputados.
1.4.4

Análise de processos
O principal benefício de analisar o estado atual ("AS-IS") é o entendimento comum de

como o trabalho é feito. Com a criação de uma avaliação inicial baseada em fatos documentados e
validados, a análise do "AS-IS" pode ajudar na transformação de processos e melhor atender os
objetivos de negócio. Pode ser realizada com o uso de diversas técnicas, tais como modelagem,
entrevistas, simulações, entre outras (ABPMP, 2013).
O BPM CBOK (2013) destaca que poucas pessoas realmente conhecem como o trabalho
de fato é executado na totalidade de um processo ou mesmo de uma área funcional. Gestores
obviamente têm uma boa ideia, mas o fato de que muitas regras são criadas para atender "espaços
em branco" de trabalho não automatizados e que a maioria das regras existentes é interpretativa,
significa que ninguém realmente pode assegurar que qualquer atividade será executada da mesma
forma duas vezes.
Essa lacuna de conhecimento tende a ser mais latente em processos complexos e
transversais, características do processo de aquisição de bens e serviços da Câmara dos Deputados.
O BPM CBOK (2013) apresenta algumas razões que possam motivar a realização do
trabalho de análise de processo dentro da organização. Nesse ponto, destacam-se as alterações na
estratégia organizacional, problemas de desempenho, mudanças tecnológicas e mudanças em
regulamentações.
No caso deste trabalho, a mudança tecnológica – implantação do sistema de processo
eletrônico eDoc – é o principal motivador para a realização do projeto. Porém, não é o único, pois
podemos destacar questões relacionadas ao problema de desempenho e às recentes mudanças
estruturais provenientes de alterações estratégicas como outros fatores impulsionadores do projeto.
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O estabelecimento do escopo dos processos a serem incluídos na análise é uma etapa
importante nos trabalhos de BPM. Nesse sentido, é fundamental decidir até que ponto a análise
avançará e quanto será envolvido das funções de negócio. A seleção do escopo deve considerar os
objetivos e resultados desejados da análise (ABPMP, 2013).
Uma vez estabelecido o escopo, deve-se considerar a profundidade da análise. Quanto
mais funções de negócio e respectivas atividades estiverem incluídas na análise, mais complicada
e demorada ela será (ABPMP, 2013).
Quanto à formação da equipe, o BPM CBOK (2013) destaca que a análise de processos
até pode ser realizada por um único indivíduo, mas isso poderá resultar em uma análise enviesada
da realidade. A melhor prática é aquela em que a análise é feita por uma equipe interfuncional.
Essa equipe interfuncional irá oferecer uma variedade de experiências e pontos de vista do processo
"AS-IS" que resultará em uma melhor compreensão do processo e da organização, com benefício
adicional de estabelecer uma ampla propriedade e melhor aceitação para futuras mudanças.
1.4.5

Transformação de processos
O conceito de transformação de processos é mais abrangente do que o conceito de

melhoria de processos, ou de fluxos de trabalho em áreas funcionais, pois inclui o redesenho, a
reengenharia e a mudança de paradigma em uma visão integral do trabalho de um processo, além
da maneira como esse opera e pode ser modificado (ABPMP, 2013).
A melhoria de processos de negócio (BPI - Business Process Improvement) é uma
iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento e o desempenho de processos com
a estratégia organizacional e as expectativas do cliente. O redesenho de processos almeja repensar
ponta a ponta sobre o que o processo em análise está realizando atualmente. Embora possa
proporcionar mudanças significativas, essas mudanças estão ancoradas a conceitos fundamentais
do processo existente (ABPMP, 2013).
Por sua vez, a reengenharia de processo (BPR – Business Process Reengineering) tem
como norte o repensar fundamental e o redesenho radical de processos com o intuito de obter
melhorias drásticas no negócio. O objetivo é a aplicação criativa de novas abordagens de negócio,
modelos de gestão, técnicas e tecnologias. Nesse repensar fundamental de negócio, nenhuma ideia
está descartada (ABPMP, 2013).
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A mudança de paradigma em uma organização pode ser obtida por meio da inovação, de
forma que, em vez de competir, a coisa mais razoável a se fazer é não competir. Em vez de otimizar
processos para competir melhor, a mudança de paradigma em processos posiciona a organização
como a única opção, sem concorrentes, como um monopólio temporário. É o que ocorre, por
exemplo, quando uma empresa cria um produto ou serviço sem precedente no mercado (ABPMP,
2013).
Portanto, a amplitude da transformação organizacional vai depender do escopo do trabalho
a ser desenvolvido. O Quadro 1 abaixo sintetiza as principais características dessas ações nas
organizações:
Quadro 1 – Melhoria e redesenho em comparação a reengenharia e mudança de paradigma

Fonte: ABPMP, (2013, p.246).
Mudanças devem ser iniciadas com o entendimento do estado atual. Compreender a
história e a operação atual é a base para qualquer novo desenho, independentemente do escopo de
transformação. O novo desenho deve resolver problemas existentes ou aproveitar oportunidades,
possibilitando que a organização se beneficie (ABPMP, 2013).
1.5 Panorama do processo eletrônico na administração pública brasileira

1.5.1 Conceitos básicos relacionados ao processo eletrônico
Preliminarmente à apresentação de iniciativas observadas no âmbito da administração
pública, importante destacar alguns conceitos relacionados ao processo eletrônico.
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O tema é relativamente recente e são poucos os trabalhos sobre o assunto. De um dos
textos identificados na pesquisa, extrai-se a seguinte conceituação acerca do termo processo
eletrônico:
Total informatização de um conjunto mínimo e significativo de ações e, por
consequência, de documentos organizados em uma forma determinada e
diversificada de fluxos que garantisse a esses documentos, individual e em
conjunto, autenticidade, integridade e temporalidade” (Rover, 2008).

A autenticidade é uma característica que permite identificar a autoria ou titularidade do
documento, a integridade se refere à proteção do seu conteúdo e a temporalidade diz respeito à
verificação e certificação dos momentos em que os documentos foram criados ou alterados. Essas
três características garantem a segurança de documentos (Rover, 2008).
Outra definição relevante está presente na publicação “e-ARQ Brasil”. Trata-se de
documento publicado pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq - e que estabelece requisitos
mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – Sigad.
O documento conceitua um Sigad da seguinte forma:
É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema
de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode
compreender um software particular, um determinado número de softwares
integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação
destes. (Arquivo Nacional, 2011)

Apresenta-se a seguir, alguns Sigads identificados neste trabalho de pesquisa e em
utilização por parte da administração pública. O Sigad da Câmara dos Deputados, o sistema eDoc,
será objeto de detalhamento no Capítulo 2 – Business Case.
1.5.2. O Processo Judicial Eletrônico (PJe)
O foco principal dos trabalhos acadêmicos relacionados ao processo eletrônico recai sobre
a implementação do processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário.
Pode-se considerar como um marco propulsor a edição da Lei n. 11.419/2006, que dispõe
sobre a informatização do processo judicial. Segundo Cintra (2009), essa Lei foi um grande avanço
da legislação positiva brasileira em termos de modernização do processo judicial.
A disseminação efetiva do processo em meio eletrônico ocorreu após o desenvolvimento
do software denominado Processo Judicial Eletrônico (PJe). Trata-se de um sistema para a
automação do processo judiciário disponibilizado oficialmente em 21 de junho de 2011 e
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desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais e com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O objetivo do sistema desenvolvido pelo CNJ, segundo consta em seu sítio eletrônico é o
seguinte:
O objetivo principal é manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de
permitir a prática de atos processuais, assim como o acompanhamento desse
processo judicial, independentemente de o processo tramitar na Justiça Federal,
na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho
(BRASIL, 2017).

Como o Poder Judiciário envolve uma grande quantidade de órgãos judicantes, nas
diversas esferas políticas do País, o que representa uma multiplicidade de sistemas próprios,
certamente constitui-se em um grande desafio a uniformização do sistema entre os tribunais,
conforme observa-se em seu sítio eletrônico:
O CNJ pretende convergir os esforços dos tribunais brasileiros para a adoção de
uma solução única, gratuita para os próprios tribunais e atenta para requisitos
importantes de segurança e de interoperabilidade, racionalizando gastos com
elaboração e aquisição de softwares e permitindo o emprego desses valores
financeiros e de pessoal em atividades mais dirigidas à finalidade do Judiciário:
resolver os conflitos (BRASIL, 2017).

A despeito do considerável desafio de implantação, o sistema tem sido disseminado com
rapidez. Segundo o CNJ, por meio da edição do documento intitulado Caderno PJe (2016), até o
ano de 2016, foram tramitados cerca de 8,5 mil processos no sistema PJe, o qual está implantado
em 54 tribunais (BRASIL, 2017).
1.5.3 O Processo Eletrônico Nacional (PEN)
Outra iniciativa que merece destaque é o projeto denominado Processo Eletrônico
Nacional (PEN). O Portal de Compras do Governo Federal define a ação como “iniciativa conjunta
de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública para a construção de uma
infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico” (BRASIL, 2017).
O PEN é coordenado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e tem
como principal entrega o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Trata-se de sistema
desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido de forma gratuita a
diversos órgãos públicos.
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O sistema possui o foco direcionado à área administrativa. Assim, tomando como exemplo
os tribunais jurisdicionais que aderiram ao sistema eletrônico, as atividades finalísticas (processos
judiciais) são geradas e tramitadas mediante o PJe e os processos da área meio (administrativos)
são gerados e tramitados por meio do SEI.
A disseminação desse sistema entre os órgãos da administração pública, além de
proporcionar os benefícios inerentes ao processo eletrônico, permite também uma maior
integração, tendo em vista se tratar de uma ferramenta comum. O Portal apresenta esse benefício
da seguinte forma:
Entre os serviços disponibilizados estará, por exemplo, o trâmite totalmente
eletrônico de processos e documentos administrativos entre diferentes órgãos e
entidades. Dessa forma, pretende-se que o envio de um processo para outro órgão
será, na essência, tão prático quanto tramitar um processo para outra área do
mesmo órgão. Esse trâmite será possível ainda que as organizações públicas sejam
usuárias de diferentes softwares de processo eletrônico, devido à definição e ao
estabelecimento de um protocolo comum de trâmite de processos eletrônicos
(BRASIL, 2017).

1.5.4 O sistema de processo eletrônico do Senado Federal
O Senado Federal implantou o seu Sigad em 4 de maio de 2015. O sistema possui foco
direcionado aos processos administrativos do órgão.
Por meio da Portaria da Diretoria-Geral n. 1631, de 24 de abril de 2013, o Senado
constituiu Comissão Especial para dar encaminhamento ao seu Projeto de Implantação do Processo
Eletrônico.
A Comissão de Implantação foi composta pelo Escritório de Governança, pela Advocacia,
pela Secretaria de Tecnologia da Informação e pela Coordenação de Arquivo/Serviço de Processo
Eletrônico.
A estratégia de implantação da nova ferramenta consistiu nas seguintes ações: aquisição
de Storage (aparelho dedicado ao armazenamento compartilhado de dados), treinamento de
usuários, programa de comunicação, projetos-piloto, normatização e suporte ao usuário pósimplantação.
Importante destacar que, no caso do Senado, foi estabelecida a data a partir da qual todos
os processos deveriam ser tramitados exclusivamente em meio eletrônico. Os processos físicos já
existentes nessa data e que ainda não haviam sido finalizados passaram a transcorrer em meio
digital dando sequência ao fluxo de trabalho em que se encontravam.
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2. BUSINESS CASE
2.1 Contextualização do projeto corporativo eDoc

O projeto de implantação do sistema eletrônico eDoc em toda a Casa faz parte do portfólio
de projetos corporativos e está descrito na página da Gestão Estratégica do órgão, na Intranet, da
seguinte forma: “Projeto que dará fim às "pastas rosas" (processos em papel) da Câmara. Prevê
como produto uma solução corporativa para gestão de documentos, possibilitando sua guarda e
tramitação eletrônica entre as unidades administrativas. ”
Nos termos do documento Declaração de Escopo, versão 16, emitido em 7 de maio de
2014, o objetivo do projeto foi descrito da seguinte forma:
Garantir a gestão de conteúdos digitais e convencionais, observando princípios,
objetivos, diretrizes e requisitos da Política de Gestão de Conteúdos
Informacionais, por meio da implantação de um sistema informatizado de gestão
arquivística de documentos integrado com uma suíte de Enterprise Content
Management – ECM. O conjunto dessa solução completa denomina-se eDoc.

Outra informação importante constante da Declaração de Escopo é o item denominado
“Não escopo”. Na metodologia de projetos, esse item tem como objetivo tornar explícitas ações
que não fazem parte do trabalho a ser desenvolvido.
No caso do projeto corporativo eDoc, o “Não escopo” é “A modelagem de processos será
restrita ao fluxo de trabalho de licença-capacitação”. Portanto, apenas o fluxo de licençacapacitação foi modelado para adequação ao eDoc, a título de teste do sistema. Depreende-se que
os demais processos de trabalho deverão ser adaptados pelos respectivos responsáveis, ou seja,
aqueles órgãos que, em virtude de suas competências organizacionais, estão incumbidos de sua
realização.
A utilização do sistema tornou-se obrigatória em toda a Casa a partir de 20 de setembro
de 2017.
2.2. Justificativas e avaliação estratégica da importância do projeto

A implantação do eDoc na Câmara dos Deputados representa um marco que
potencialmente resultará em mudança significativa no trato dos processos administrativos da Casa.
Porém, os ganhos potenciais provenientes da mudança de paradigma oriunda da
implantação do processo eletrônico deverão ser impulsionados por outras iniciativas para a sua
efetividade. Ou seja, faz-se necessário adaptar os processos para a nova forma de trabalho. Nesse
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cenário, justifica-se o presente projeto de intervenção com vistas ao ganho de eficiência e de
transparência por meio da transformação dos fluxos de trabalho, da disponibilização de
mecanismos ao usuário (formulários e outros instrumentos) e da maior facilidade de acesso à
informação.
Com relação à adequação do projeto à estratégia da Câmara dos Deputados, informa-se
que o órgão formalizou o seu Planejamento Estratégico para o período de 2012 a 2023. Uma das
diretrizes desse plano visa o aperfeiçoamento da gestão da Câmara dos Deputados. Dentro dessa
diretriz, o projeto se enquadra em algumas das diversas linhas de ação, em especial à linha que diz
respeito à melhoria da eficiência administrativa e da utilização dos recursos (BRASIL, 2012).
Ademais, gerar a documentação em meio eletrônico facilita sobremaneira a
disponibilização de informações à sociedade. Conforme apresentado no referencial teórico, o TCU,
por meio do Acórdão n. 2.622/2015, destacou a importância da transparência como uma boa prática
em termos de governança das aquisições.
Observa-se que o TCU se referiu à publicação de todos os documentos que integram os
processos de aquisição. Importante destacar que aquela Corte de Contas já disponibiliza em seu
site a íntegra dos processos de aquisição realizados pelo órgão. Trata-se de uma evolução em
termos de transparência que pode vir a ser adotada pela Câmara dos Deputados, futuramente, com
auxílio das informações contidas em processo eletrônico.

2.3 Método de abordagem

Será utilizado como base para os trabalhos o arcabouço conceitual do BPM CBOK e o
software livre Bizagi que tem o BPMN como padrão de notação para a modelagem de processos.
O diagnóstico referente aos processos sob análise foi realizado com base no levantamento
de arquivos e informações disponíveis, na pesquisa de iniciativas anteriores, na observação e no
contato direto com profissionais do Departamento de Material e Patrimônio - Demap.
Conforme estudado no referencial teórico, um trabalho de BPM pode ter amplitude
variável conforme o objetivo proposto. Se a iniciativa busca uma mudança de incremental a
holística, partindo de uma modelagem já existente, apresentando resultados de risco baixo ou
moderado, então o trabalho é caracterizado como uma melhoria ou redesenho de processo. Destacase que, segundo o BPM CBOK, a ação de melhoria de processos não faz parte do conceito de
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transformação de processos que, por sua vez, envolve ações como redesenho, reengenharia e
mudança de paradigma.
Por outro lado, se a iniciativa objetiva mudanças radicais sem precedentes, sem utilização
de um modelo anterior (“quadro em branco”), apresentando resultados de risco alto, nesse caso
assemelha-se a uma ação de reengenharia ou de mudança de paradigma.
Uma ação de reengenharia ou de mudança de paradigma pode questionar, inclusive, a
necessidade da existência do processo em análise para organização. Essa análise não faz parte do
escopo do presente trabalho pois ambos processos estão ancorados a determinações legais. Assim,
parte-se da premissa de que tanto o processo de aquisição de bens e serviços como o de controle
patrimonial são necessários para a Câmara dos Deputados.
Considerando o escopo deste projeto de intervenção, faz-se importante analisar alguns
aspectos para que os objetivos do presente trabalho se tornem mais claros à luz do referencial
teórico estudado.
O projeto de intervenção se assemelha, em grande parte, à proposta de redesenho. A ideia
é partir de um modelo existente (“AS-IS”), proporcionando melhorias ponta a ponta nos processos
em análise com risco moderado de implementação.
Por outro lado, o projeto de intervenção está ancorado em uma mudança de paradigma,
que é a transição do processo com suporte físico para o meio eletrônico, o que pode permitir
alterações de maior amplitude no decorrer dos trabalhos. Importante a equipe ter em mente essa
oportunidade de mudanças de maior vulto decorrentes desse novo paradigma.
No intuito de obter ganhos em todas as etapas de atividade que percorrem o Demap, a
equipe do projeto deverá possuir ao menos um representante de cada Coordenação do
Departamento.
A equipe deverá se reunir regularmente para promover uma maior integração dos
trabalhos de modelagem dos processos e de criação e alteração de formulários e outros
instrumentos que serão disponibilizados aos usuários dos processos de aquisição e de controle
patrimonial.
A abordagem de modelagem a ser utilizada nos trabalhos deverá ser primordialmente de
baixo para cima. Isso porque, com a implementação do sistema eDoc, muitas tarefas deixarão de
ser realizadas na forma tradicional, ou até perderão o sentido no novo cenário. Ou seja, entende-se
que o impacto maior da mudança será no nível de tarefa, e não da concepção do processo em si.
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Dessa forma, os fluxos deverão apresentar ao menos três níveis de processo. Partindo-se
do nível macro (processo ou subprocesso), intermediário (função de negócio) e detalhado
(atividade ou tarefa).
2.4 Registro das observações e análises
2.4.1. Arquitetura de processos da Câmara dos Deputados
Apresenta-se a seguir a Figura 4 que representa a atual arquitetura de processos da Câmara
dos Deputados:
Figura 4 – Arquitetura de Processos da Câmara dos Deputados.

Fonte: intranet da Câmara dos Deputados
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Observa-se que os processos do órgão estão organizados nos grupos: Finalísticos,
Governança e Gestão, Relacionamento, Processo Legislativo, Pessoas e Infraestrutura.
Como o escopo deste projeto de intervenção se refere aos processos inerentes à
competência organizacional do Departamento de Material e Patrimônio – aquisição de bens e
serviços e controle patrimonial –, a análise será focada no macroprocesso “Prover bens e serviços”,
um dos processos responsáveis pela infraestrutura da Casa.
Nesse ponto cabe uma ressalva, enquanto na Figura 4 o macroprocesso em análise foi
nomeado como “Promover bens e serviços”, na versão constante do Anexo B (adaptado, contém
apenas os processos do Demap), documento que proporciona um detalhamento maior da
arquitetura de processos da Casa, o termo utilizado foi “Prover bens e serviços”.
Neste trabalho será adotado o termo “prover” no sentido de “fornecer”, de “providenciar”.
O processo Prover Bens e Serviços é tipicamente de suporte, pois agrega valor a outros
processos finalísticos e de suporte. Nesse sentido, é correto afirmar que o Demap tem como clientes
imediatos, predominantemente, outras áreas da Casa, sejam elas finalísticas ou de suporte.
Essa compreensão é importante, pois o cliente participa do processo e, desse modo, devese criar mecanismos que facilitem a sua participação e que promovam a adequada divulgação
desses mecanismos ao público alvo.
2.4.2. O processo de aquisição de bens e serviços
Com o intuito de destacar a representatividade do processo de aquisição de bens e serviços,
componente principal do processo “prover bens e serviços”, nos trabalhos administrativos da
Câmara dos Deputados, insere-se a Figura 5 a seguir, que apresenta o quantitativo de aquisições e
contratações por modalidade de licitação e por ano de realização.

34

Figura 5 – Quantidade de aquisições e contratações por modalidade

Fonte: sistema de informação da Câmara dos Deputados
O tempo médio para a conclusão de um processo de aquisição é um parâmetro importante
para o diagnóstico. A Figura 6 a seguir apresenta um panorama anual desse tipo de processo de
acordo com a modalidade licitatória.
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Figura 6 – Tempo médio de aquisição e contratação por modalidade e ano

Fonte: sistema de informação da Câmara dos Deputados
Com base nessas informações, depreende-se que o processo de aquisição representa uma
quantidade vultosa de esforços por parte da administração da Câmara dos Deputados, pois, além
da grande quantidade de processos que tramitam para essa finalidade, o tempo médio de tramitação
é longo.
Não à toa, o processo de aquisição tem sido alvo de diversas iniciativas de melhoria por
parte da administração da Casa. O ganho em termos de eficiência tem sido o principal objetivo dos
esforços, especialmente por meio da redução do tempo da tramitação do processo e do dispêndio
em termos de material e de recursos humanos.
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O projeto corporativo denominado “Gestão Administrativa – Aquisição Ágil” foi um dos
esforços realizados com essa finalidade e contou com uma equipe composta de servidores de
diversas áreas da Casa.
O projeto foi desenvolvido em 2010 e apresentou diversas propostas de mudança com
foco no processo de aquisição. O Quadro 2 abaixo resume o teor das propostas elencadas pelo
projeto.
Quadro 2 – Propostas do projeto corporativo “Gestão Administrativa – Aquisição Ágil”
Proposta

Descrição

1

Solicitar ao CEFOR a inclusão de treinamentos sobre o processo de aquisição em sua grade de
cursos regulares

2
3
4

Alterar a tramitação processual de forma que a autorização e a declaração de adequação
orçamentária possam acontecer simultaneamente e após o parecer jurídico
Revisar as alçadas decisórias
Criar jurisprudência interna e súmulas

5

Disseminar as informações orçamentárias, por meio de relatórios de execução orçamentária do
órgão, com frequência semanal

6

Promover uma reforma normativa

7
8

Elaborar documentos padronizados; instituir a pré-aprovação e o pré-chancelamento
Criar uma estrutura administrativa para a gestão do sistema de registro de preços

9

Integrar o SIGMAS e o SIASG, de maneira que seja possível utilizar o COMPRASNET e os módulos
associados (SIDEC, CATMAT, CATSER, SISRP, SISPP e SICAF)

10
11
12
13

Adotar o catálogo de materiais e serviços do SIASG e o de especificações do SIGMAS,
aperfeiçoando sua gestão
Planejar as Aquisições por meio de calendário
Promover acordos de nível de serviço entre as áreas envolvidas no processo
Criar uma assessoria junto à Diretoria do Demap

14

Disponibilizar à Mesa Diretora informações gerenciais sobre o processo de aquisições, tornando
dispensáveis a tramitação pela 1ª. Secretaria bem como a dupla autorização

15
16
17

Garantir ao CENIN infraestrutura de recursos humanos e remuneratória para o pleno atendimento
às demandas do Programa Gestão Administrativa
Desenvolver um sistema eletrônico de Suprimento de Fundos
Definir metodologia para a elaboração de estimativas de preços

18

Desenvolver ou adquirir sistema de gestão de materiais e serviços que seja ferramenta única para
o processo de aquisições, com a consequente automação da fase interna

19

Observar os requisitos obrigatórios de gestão documental na produção ou captura dos
documentos arquivísticos digitais desse sistema – adaptado como um Work Flow do processo de
aquisições

Fonte: elaboração própria
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Não faz parte do escopo deste trabalho a análise pormenorizada das propostas
apresentadas. Cabe mencionar que algumas delas foram efetivamente implementadas total, ou
parcialmente.
Importante destacar que uma das entregas desse projeto será especialmente útil para o
desenvolvimento dos trabalhos deste projeto de intervenção. Trata-se do trabalho de modelagem
realizado pela equipe que resultou em 28 fluxos modelados do processo de aquisição, em níveis
diversos de detalhamento, por meio do software Bizagi. Esses fluxos poderão servir como um ponto
de início para a realização da iniciativa de modelagem.
Além desse projeto, a formação de grupo de trabalho por meio da Portaria n. 125, de 21
de julho de 2015 é um outro exemplo de iniciativa. O documento constituiu o grupo com a
incumbência de elaborar propostas que pudessem promover a eficiência dos processos
administrativos no âmbito da Diretoria Administrativa – DIRAD. Conforme o art. 1º da Portaria nº
125, alterado pela Portaria nº 128 , de 28 de julho de 2015, as propostas deveriam ter por objetivo
“auferir ganhos de gestão, conferindo celeridade e governança às instâncias decisórias superiores,
sem prejuízo do controle e da transparência”.
Conforme apresentado no documento intitulado “Relatório do Grupo de Trabalho
Instituído Pela Portaria Dirad n. 125/2015”, o escopo foi delimitado para duas propostas principais:
a criação de uma central de compras e o planejamento das contratações.
A convergência nessas propostas foi justificada em razão do “alto potencial de aprimorar
a eficiência dos processos administrativos no âmbito da DIRAD”. O documento destaca, ainda,
que “as propostas poderão melhorar a qualidade dos bens e dos serviços consumidos pela Câmara,
economizar recursos públicos nas aquisições e nas contratações, e reduzir o tempo de tramitação
dos processos’.
Além desses objetivos principais, outras propostas foram realizadas pelo grupo de
trabalho. O Quadro 3 abaixo promove uma compilação das propostas.
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Quadro 3 – Propostas do grupo de trabalho instituído pela Portaria Dirad n. 125, de 21 de julho
de 2015
Proposta
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3

Descrição
Instituição da central de compras e do calendário de compras
Planejamento das contratações
Agrupamento de contratos de mão de obra residente
Agrupamento e extensão da vigência dos contratos de serviços públicos essenciais
Capacitação dos servidores em licitações e em contratos administrativos
Priorização de processos administrativos urgentes
Aperfeiçoamento da gestão de contratos
Monitoramento das solicitações pelas instâncias decisórias superiores
Sugestões a órgãos não subordinados à DIRAD
Revisão das competências delegadas pela DG para a DIRAD
Contratações de serviços de treinamento
Ementário de orientações jurídicas

Fonte: elaboração própria
Após as diversas iniciativas realizadas, especialmente em decorrência das duas
supracitadas, algumas mudanças significativas ocorreram no âmbito da Casa ao longo dos anos em
relação ao processo de aquisição.
Neste sentido, cumpre destacar a implantação da Central de Compras – CCOMP. Tratase de órgão componente da estrutura do Demap responsável pelo planejamento, elaboração,
execução e controle do Plano de Compras e Contratações da Câmara dos Deputados, o inovador
instrumento de planejamento das aquisições implementado na Casa e que foi alvo de proposição
nos dois trabalhos apresentados.
Outra importante mudança foi a criação do Comitê Diretivo de Gestão Orçamentária e
Financeira da Câmara dos Deputados – CDGOF, instituído por meio da Portaria da Diretoria-Geral
n. 16, de 25 de janeiro de 2017, composto por diretores das principais áreas ligadas ao processo de
aquisição, tem como responsabilidade discutir e supervisionar o planejamento e o monitoramento
de aquisição de bens e serviços, além da gestão orçamentária e financeira e a elaboração das peças
integrantes do processo de tomada de contas anual (BRASIL, 2017).
Primordialmente, a criação do CDGOF buscou suprir uma lacuna decisória sobre o
direcionamento das aquisições em relação ao orçamento da Câmara dos Deputados, sobretudo das
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mais vultosas, em consonância com as boas práticas de governança em aquisições públicas. Tal
planejamento se tornou ainda mais relevante em decorrência do cenário atual de redução de gastos
por parte da administração pública brasileira, que conta com recursos orçamentários cada vez
menores, imposto pela Emenda Constitucional 95/16 que instituiu o Novo Regime Fiscal
(BRASIL, 2017).
As alterações estruturais promovidas foram acompanhadas de mudanças significativas em
todas as fases do ciclo PDCA do processo de aquisição, principalmente nas fases de planejamento
e de verificação.
No intuito de ilustrar e disseminar o conhecimento sobre as mudanças do processo de
aquisição, a Central de Compras inseriu na intranet da Casa um fluxo simplificado que corresponde
à parte inicial do processo, desde a requisição do demandante até a deliberação inicial sobre a
viabilidade da aquisição. O Anexo C deste trabalho é a reprodução do supracitado fluxo.
Sobre o aspecto da modelagem dos processos de aquisição, a pesquisa identificou que,
além do trabalho de modelagem realizado por meio do projeto corporativo Gestão Administrativa
– Aquisição Ágil, outras iniciativas também foram realizadas no âmbito do Demap com o objetivo
de atualizar os fluxos de trabalho e desenhá-los utilizando-se da notação BPMN. É o caso da
Central de Compras que possui alguns fluxos do processo de aquisição em consonância com as
modificações mais recentes.
A Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação também dispõe de iniciativa
nesse sentido, direcionado ao fluxo interno dos trabalhos de elaboração e revisão de editais dos
procedimentos licitatórios da Casa.
Outras iniciativas de modelagem também foram observadas no âmbito da Coordenação
de Almoxarifados e da Coordenação de Contratos.
Porém, as iniciativas individuais por parte das Coordenações tendem a ficar restritas às
suas respectivas participações no processo. Levando-se em consideração que o processo de
aquisição é extremamente transversal, considera-se relevante a realização de trabalho em conjunto
entre as áreas, com ganhos em termos de sinergia e de visão sistêmica, proporcionando a elaboração
do fluxo completo do processo de aquisição em diversos níveis de detalhamento.
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Com relação à adaptação do processo de aquisição ao sistema eletrônico eDoc, observase que deverão ser feitas diversas modificações. Um exemplo torna premente essa necessidade: o
processo que envolve o recebimento, liquidação e pagamento de notas fiscais oriundas dos
fornecedores previamente contratados pela Casa. Trata-se de fluxo processual fortemente arraigado
ao documento físico, no caso, à nota fiscal impressa. O fiscal do contrato atesta a prestação
adequada dos serviços no verso da nota fiscal por meio de um carimbo próprio. Com a tendência
de se exigir cada vez mais a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte dos fornecedores, e tendo
em vista a obrigatoriedade do eDoc, faz-se necessário revisar e alterar os procedimentos realizados
nesse processo.
2.4.3. O processo de controle patrimonial
A Câmara dos Deputados é um órgão que dispõe de uma grande estrutura, especialmente
em termos de ativos imóveis e móveis necessários para viabilizar os trabalhos necessários ao
atingimento da sua missão institucional.
Nesse aspecto, o órgão gestor do processo de controle patrimonial é o Demap,
competência exercida especificamente pela Coordenação de Patrimônio - Copat - com auxílio da
Coordenação de Almoxarifado.
Atualmente, a Casa possui mais de 150 mil bens permanentes que são controlados pelo
órgão competente com base no pressuposto constitucional ínsito no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal de 1988, que prescreve a obrigação de prestação de contas por parte de agente
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Caracteriza-se como bem permanente aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde
a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos (BRASIL, 2002).
No âmbito do processo de controle patrimonial de bens permanentes, a Copat exerce
diversas atividades, tais como o registro dos bens (móveis e imóveis), controle da movimentação
dos bens (inclusive inventário anual), instrução para cessão temporária e doação de bens, instrução
para apuração de responsabilidade sobre danos patrimoniais causados à Casa, além de outras
atividades relacionadas.
Comparativamente ao processo de aquisição, os processos referentes ao controle
patrimonial normalmente possuem um menor número de tramitações e de atores envolvidos. Além
disso, são finalizados mais rapidamente.
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Apesar da maior simplicidade do processo de controle patrimonial, por ter como foco o
zelo pelo patrimônio público e, muitas vezes, resultar em cobrança administrativa de servidores e
deputados, o impacto institucional desse processo é significativo.
Para fazer frente aos trabalhos relativos ao processo de controle patrimonial da
significativa quantidade de bens da Casa, observa-se uma composição de 8 servidores efetivos
alocados na Copat, que contam com o auxílio de colaboradores terceirizados.
A despeito da ausência de dados estatísticos sobre o assunto na presente pesquisa, inferese a importância da eficiência nos trabalhos da Copat para realizar o controle dos bens com a
diminuta equipe disponível.
Levando-se em consideração o escopo desta pesquisa, observa-se que não foram
identificados trabalhos anteriores relacionados à modelagem de processos.
Nesse ponto, o trabalho de modelagem dos processos de trabalho pode proporcionar a
visualização dos esforços atualmente desenvolvidos. Posteriormente, o órgão poderá trabalhar a
transformação dos fluxos processuais tornando-os mais eficientes.
Ademais, identificou-se a existência de formulários que facilitam a intervenção do
participante interessado no processo de controle patrimonial. Alguns já adaptados para a utilização
no eDoc, tais como os formulários “Instalação de equipamento de terceiros ou de linha telefônica
particular”, em que o usuário solicita autorização à Administração Superior para instalar um
equipamento particular dentro da Casa, e “Autorização de saída”, por meio do qual o usuário
solicita autorização para retirar um bem qualquer das dependências da Casa.
Porém, identificou-se ao menos um formulário que carece de adaptação para a sua
utilização no eDoc. Trata-se do formulário “Requerimento para substituição de equipamento
coberto por garantia contratual”. Nesse caso, o formulário foi desenvolvido para ser utilizado em
papel e não foi alvo de adaptação para o uso no eDoc.
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3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Neste tópico será apresentado com mais detalhes o escopo, o cronograma de atividades,
custos e demais características do presente Projeto de Intervenção.
3.1 Escopo
O escopo do projeto será delimitado da seguinte forma: pesquisa bibliográfica (atividade
com foco na elaboração deste trabalho acadêmico); pesquisa quanto às iniciativas de processo
eletrônico em outros órgãos da administração pública (benchmarking); adequação de fluxos
considerados emergenciais; constituição de equipe; modelagem dos processos de aquisição de bens
e serviços e de controle patrimonial; análise dos processos; transformação dos processos; e
instrumentalização das alterações propostas por meio de formulários e de fluxos transformados à
disposição do usuário.
Foi escolhido o subprocesso que envolve o recebimento, a liquidação e o pagamento de
notas fiscais como o fluxo a ser adequado de forma emergencial ao eDoc. A seleção se deu de
comum acordo entre o gerente do projeto corporativo eDoc e o gerente deste projeto. A escolha
levou em consideração questões de risco operacional observadas pelos gerentes.
3.1.1 Objetivo
O objetivo principal do projeto é adequar os processos de aquisição de bens e serviços e
de controle patrimonial ao sistema eDoc com o intuito de obter ganhos em termos de eficiência e
de transparência, de forma a assegurar os benefícios do novo sistema e de minimizar situações
críticas e de risco que envolvam a migração proposta.
3.1.2 Estrutura Analítica do Projeto
A Figura 7 a seguir representa a EAP do projeto:
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Figura 7 - Estrutura Analítica do Projeto – EAP

Fonte: elaboração própria
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3.2 Cronograma de Entregas
Apresenta-se a seguir o Cronograma de Entregas da proposta de projeto:
Quadro 4 – Cronograma de Entregas
Entrega
1. Benchmarking

Prazo de
execução

Execução

Detalhamento

1 mês

%

Visita ao Senado para conhecer o Sigad
Acesso ao SEI para conhecer as funcionalidades do
sistema

2. Adequações de fluxos
(situações
emergenciais)

4 meses

%

Processo escolhido: Recebimento, liquidação e
pagamento de nota fiscal
- Modelo de ateste
- Transformação do fluxo do processo
- Elaboração de tutorial para fiscais e Serad’s
- Validação dos novos procedimentos com as áreas
envolvidas

3. Constituição de equipe

1 mês

%

- Reunião com os diretores do Demap
- Indicação dos membros da equipe
- Reunião de Kick off

4. Modelagem e
transformação do fluxo
dos processos de
aquisição

9 meses

%

- Pesquisa sobre iniciativas anteriores
- Modelagem dos processos atuais
- Transformação dos processos

5. Criação /alteração de
instrumentos para
operacionalizar as
mudanças propostas

9 meses (em
paralelo com a
entrega 4)

%

6. Plano de comunicação

15 meses
(divulgações
pontuais ao
longo do
projeto)

%

- Modificação de formulários existentes
- Criação de novos formulários
- Apresentação do projeto aos patrocinadores
- Apresentação do projeto aos servidores do Demap
- Divulgação de procedimentos na véspera da “virada
de chave”
- Divulgação dos novos procedimentos de pagamento
de notas fiscais
- Divulgação dos trabalhos de mapeamento e
transformação de fluxos
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- Disponibilização dos fluxos e procedimentos
remodelados no ambiente adequado
- Divulgação dos novos instrumentos (formulários)
aos usuários

Fonte: elaboração própria
3.3 Custos
Seguindo a metodologia atualmente adotada pela Câmara dos Deputados para o
planejamento dos projetos da Casa, a composição dos custos para este projeto envolve,
basicamente, o custo dos servidores componentes da equipe.
Após os devidos cálculos1, considera-se para efeito de levantamento de custo do presente
projeto o valor de R$ 202.800,00.
3.4 Qualidade
As entregas deverão ser apresentadas à Diretoria do Demap e, uma vez aprovadas,
submetidas à Diretoria da Dirad, na qualidade de patrocinador oficial.
Ademais, de acordo com a metodologia adotada pela Casa em relação aos projetos, deverá
ser apresentado aos patrocinadores, mensalmente, o documento Relatório de Situação, que aborda
as ocorrências relevantes ocorridas no mês de referência.
3.5 Recursos humanos
Inicialmente, o projeto conta com o trabalho do gerente com apoio do subgerente.
Posteriormente deverá ser constituída da equipe composta por servidores do Demap para a
realização dos trabalhos de modelagem e de transformação dos processos.
Para a etapa de formação da equipe, cada diretor de Coordenação do Demap deverá indicar
um servidor titular e um substituto, com exceção da Central de Compras que deverá indicar dois
servidores titulares, tendo em vista a participação em maior grau daquele órgão no processo de
aquisição.

1
Considerando: - duração de 15 meses;
- cada membro/gerente trabalhando 4 horas por semana;
- equipe formal constituída apenas a partir do 8º mês – um gerente e sete membros;
- antes dessa data considera-se o trabalho do gerente;
- custo médio unitário por servidor de R$ 162,50

46

Assim, a equipe deverá contar com gerente, 2 servidores da Central de Compras e 1
servidor das áreas Coordenação de Contratos, Coordenação de Patrimônio, Coordenação de
Almoxarifado, Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação e Seção de Controle,
além dos respectivos substitutos. Totaliza-se, portanto, o quantitativo de 7 membros titulares e 7
substitutos.
3.6 Comunicações
A comunicação interna – no âmbito da equipe – deverá ser realizada durantes as reuniões
gerais, reuniões específicas e por email corporativo.
Com relação às reuniões, a periodicidade de realização deverá ser quinzenal, podendo ser
modificada de acordo com o andamento dos trabalhos.
Quanto à comunicação externa junto aos demais stakeholders, o Plano de Comunicação
está representado na EAP como uma das entregas. Nesse ponto, deverão ser desenvolvidas ações
junto com o gerente do projeto corporativo eDoc para a divulgação de procedimentos e ações
relevantes perante a Casa, tendo em vista que tanto o processo de aquisição de bens e serviços
quanto o de controle patrimonial é de interesse geral.
Além disso, deverão ser efetuadas as comunicações ordinárias de acordo com a
metodologia de projetos da Casa, de forma a manter sempre os patrocinadores atualizados sobre os
trabalhos desenvolvidos.
3.7 Riscos
Os principais riscos identificados que possam ocorrer durante a migração para o processo
eletrônico e em relação à execução dos trabalhos do projeto são apresentados conforme o quadro
5.
Quadro 5 – Riscos associados à transição para o meio eletrônico
Risco

Mau desempenho
do sistema

Gravidade

Descrição

Ações propostas

Baixa

Durante os trabalhos a equipe
poderá
identificar
alguns
problemas técnicos e também
algumas lacunas do sistema de
de ferramentas que seriam úteis
para a realização dos trabalhos.

Em ambos os casos, a equipe poderá
ajudar reportando essas dificuldades
ou sugestões de melhoria ao Centro
de Informática - Cenin.
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Falta de
sincronização
com o Protocolo
Geral

Transição em um
momento de
novas iniciativas

Formalização de
contratos
dependente de
ação de terceiros

Atraso nos
trabalhos de
modelagem

Riscos de
tramitação do
processo
eletrônico em
setores críticos
(ex: 1ª Secretaria,
DG)

Grande parte dos documentos
externos chegam à Casa por
meio do Protocolo-Geral, órgão
Moderada
que pode não estar adaptado
devidamente ao trabalho com
processo eletrônico.

As propostas de modelagem de fluxo
que envolvam esse tipo de
documento deverão ser acordadas
com esse órgão, tendo em vista sua
característica de “porta de entrada”
do processo.

Alta

Em um período de 2 anos o
processo de aquisição da Casa
passou
por
alterações
significativas. Houve a criação
da Central de Compras no
âmbito do Demap e do Comitê
Diretivo de Gestão Orçamentária
e Financeira – CDGOF.

Tais iniciativas, que agregaram valor
considerável ao processo de
aquisição, não podem sofrer
impactos negativos advindos da
migração para o processo eletrônico.
Portanto, a transformação deverá
levar em consideração essas novas
iniciativas.

Alta

Risco de documento não
formalizado e, por essa razão,
não inserido no processo
eletrônico dentro de sua data
limite.

Deverá ser discutido junto ao gerente
do projeto corporativo eDoc a melhor
forma de inclusão posterior do
documento
sem
prejuízo
da
transparência
da
instrução
processual.

Alta

O Demap atravessa um cenário
de expressivo déficit em termos
de pessoal. O trabalho de
modelagem e transformação vai
exigir um grande esforço dos
membros da equipe que
acumularão os trabalhos com
suas atividades normais podendo
gerar atrasos no cronograma.

Alta

A despeito de o escopo deste projeto
ser direcionado aos fluxos dentro do
Demap, tanto o processo de aquisição
Deverá ser dedicada atenção como o de controle patrimonial
especial a setores ordenadores de perpassam por diversas áreas, razão
despesa, em especial à 1ª pela qual acertos deverão ser feitos
Secretaria e Diretoria-Geral.
junto ao gerente do projeto
corporativo eDoc para que o uso do
sistema não ocasione “gargalo”
nessas áreas críticas.
Fonte: elaboração própria.

O gerente deverá levar em
consideração
sazonalidades
e
potenciais indisponibilidades de
pessoal para equilibrar os trabalhos.
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3.8 Aquisições
Para a execução do presente projeto não se vislumbra a necessidade de aquisições. Porém,
ressalta-se que podem ser observados necessidades específicas de capacitação de membros da
equipe ou aquisição de licença para software específico. Nesses casos, provavelmente serão
aquisições de baixo custo a serem apresentados para deliberação prévia do patrocinador.
3.9 Partes interessadas
Tanto o processo de aquisição de bens e serviços quanto o de controle patrimonial são de
interesse de todos os órgãos da Câmara, em maior ou menor grau. No entanto, com o intuito de
delimitar, serão considerados como principais interessados – stakeholders – ligados diretamente ao
projeto: Departamento de Material e Patrimônio (Demap), Diretoria Administrativa (Dirad),
órgãos supridores, gerente do projeto corporativo eDoc e Aproge.
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4. CONCLUSÃO
O cenário atual político-administrativo brasileiro apresenta diversos desafios ao gestor
público. Tornaram-se comuns as notícias de corrupção e de mau uso dos recursos públicos. Além
disso, o país enfrenta uma crise fiscal de grande proporção. Esse cenário adverso torna ainda maior
a importância da governança e da gestão na administração pública.
O aumento de transparência por meio da disponibilização de informações em meio
adequado ao cidadão é uma das formas de fortalecimento da governança. No mesmo sentido, o
ganho de eficiência, eficácia e efetividade nos trabalhos da administração pública deve ser uma
premissa constante do gestor público, com vistas a otimizar o recurso dos contribuintes.
Ao longo do tempo, foram realizadas diversas iniciativas no âmbito das Coordenações do
Demap com o intuito de aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Porém, são poucas as
iniciativas que proporcionaram um ganho de sinergia por meio da participação em conjunto dessas
áreas.
A mudança de paradigma proporcionada pela inovação tecnológica permitiu o uso do
processo eletrônico na Casa. Diversos órgãos públicos já trabalham dessa forma. A adequação dos
processos de trabalho a essa nova plataforma deve ser trabalhada não só como uma necessidade,
mas também como uma oportunidade.
Seguindo essa lógica, em consonância com o Planejamento Estratégico da Casa e
ancorada no arcabouço teórico sobre o tema, o presente projeto de intervenção apresenta-se como
uma ideia relevante de esforço cooperativo que poderá contribuir para a governança e a gestão da
Câmara dos Deputados através da proposição de fluxos de trabalho mais eficientes por estarem
adaptados ao processo eletrônico, da disponibilização de mecanismos ao usuário (formulários e
outros instrumentos) e da maior facilidade de acesso à informação.
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ANEXO A – NOTAÇÕES BÁSICAS DO BPMN

Fonte: intranet da Câmara dos Deputados

55

ANEXO B: Arquitetura de processos da Câmara dos Deputados – adaptado

Fonte: intranet da Câmara dos Deputados
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ANEXO C: Novo fluxo do processo de aquisição

Fonte: intranet da Câmara dos Deputados

