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Resumo Executivo 
 

O Objetivo do projeto é analisar, mapear e sugerir melhorias a um dos processos de afastamento 

para capacitação de servidores da Câmara dos Deputados. Trata-se de um processo complexo 

com muitas interfaces e tramitação demorada, gerando insatisfação dos clientes. O processo 

perpassa vários órgãos da Câmara e é importante para a instituição como um todo. Durante o 

projeto serão desenvolvidos os temas de gestão de projetos e gestão de processos. O prazo para a 

conclusão do projeto tem previsão de onze meses, com entregas intermediárias. As entregas são: 

mapa do processo To Be, metas de desempenho, indicadores para medir o novo processo, minuta 

do documento de delegação de competência, fluxo do processo de trabalho implantado em meio 

eletrônico, processo novo implementado e em funcionamento e divulgação do novo processo. O 

orçamento do projeto limita-se ao custo de pessoal, servidores da Casa, uma vez que não há 

previsão de aquisição de recursos materiais ou tecnológicos, serão utilizados os de propriedade da 

Câmara. As vantagens da proposta de melhoria são a redução de instâncias, redução do tempo de 

tramitação, redução do pessoal envolvido, redução de custo e eliminação do uso do papel. O 

produto do projeto é o processo novo implementado e funcionando eletronicamente. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Introdução 

 

Desde o início do século XX, a Administração traz abordagens das possibilidades de 

melhoria dos processos de trabalho de empresas.  Inicialmente, com Taylor e Ford, o foco era 

gerar lucro. Por meio da especialização e padronização do trabalho, simplificando as rotinas, 

tornou-se possível a produção em larga escala e a otimização dos custos, o que permitiu a 

redução dos preços dos produtos, proporcionando, inclusive, o aumento dos salários. (HARMON, 

2013) 

Depois de um tempo, percebeu-se que a quantidade ofertada e o preço acessível já não 

eram suficientes para os compradores, que exigiam, também, qualidade. O valor do produto deixa 

de ter um caráter unicamente monetário e começa a adquirir caráter personalizado. As 

preferências e as necessidades dos compradores passam a ser valorizadas para a entrega do 

produto. A qualidade passa ser o foco das empresas. 

“Um produto é tudo aquilo capaz de satisfazer a um desejo. (...) É importante que não 

limitemos nosso conceito de produto a objetos físicos. O ponto mais importante de um produto é 

o serviço que ele presta.” (KOTLER, 1990, p.31) 

O desenvolvimento da tecnologia traz consigo o fenômeno da globalização e com ela 

surge a facilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo com o “encurtamento” das 

distâncias, a necessidade de mudança na atuação dos funcionários antes especialistas em vendas 

agora especialistas em gestão, a terceirização dos processos, a inevitável participação do cliente 

que deixa de ser mero consumidor para ser parte essencial no processo (passa a “ter voz” e a ser 

ouvido).  

Com referência ao cliente, para Mirshawka (1993, p.33): 

Deve-se ter sempre em mente que:1 – Um cliente é a pessoa mais importante em 
qualquer negócio. (...) 7 – Um cliente é merecedor de toda a atenção e cortesia que se 
possa a ele dispensar. Ele é o sangue da vida desse e de qualquer outro negócio.(...) 
Manter os clientes felizes é a base que todo homem de negócios deve entender.  
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No serviço público, a necessidade de ouvir o cliente partiu da cobrança de melhoria de 

desempenho e do uso do dinheiro público, exigindo mais transparência em suas ações com 

avaliação dos resultados, devido a um maior interesse da população nos processos de execução, 

legislação e julgamento das políticas públicas e a uma maior interação do cidadão com as 

entidades prestadoras desses serviços.   

A mudança torna-se necessária. É preciso encontrar soluções para atender às exigências 

crescentes e diversas do mercado e da sociedade. 

Aumentar a qualidade dos produtos/serviços, com menor tempo e custo de produção, e 

aumentar a satisfação do cliente demandam o uso de estratégias gerenciais. Diversos processos de 

melhoria vêm sendo utilizados na busca da qualidade dos serviços para gerar produtos/serviços 

satisfatórios. Esses processos têm sido aplicados no serviço público com algum êxito, embora se 

encontrem, muitas vezes, ainda, em fase de implantação, sem a maturidade encontrada no setor 

privado. (BIAZZI, BIAZZI, MUSCAT 2006) 

Devem ser respeitadas as diferenças existentes entre o setor privado e o público. As 

organizações no setor público, em geral, podem ser classificadas como uma burocracia 

mecanizada, que enfatiza a hierarquia, a padronização dos processos, a divisão do trabalho e tem 

grande preocupação com as questões de controle. Não sofrem diretamente as influências do 

mercado, que exige atitude/posicionamento da organização relativa à competição, entretanto é 

latente a influência da sociedade quando passa a exigir seus direitos e cobrar os deveres da 

organização para com ela. (GUIMARÃES et al, 2012) Ante a falta de instrumentos e teorias 

próprias e a premente necessidade de uma reação adequada a essas demandas, os órgãos públicos 

vêm adequando as teorias administrativas existentes, com seus conceitos, ferramentas e práticas 

de sucesso tipicamente aplicados ao setor privado, à realidade que envolve o setor público, como 

identificado/salientado no exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

(GUIMARÃES et al, 2012 e 2013) e também na Câmara dos Deputados (GUIMARÃES et al, 

2013). 
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1.2 Governança e planejamento estratégico: mudança necessária 

 

O bom uso dos mecanismos de estratégia, liderança e controle para administrar os 

problemas existentes, produzindo resultados eficazes, traduz-se na prática da governança que 

adquiriu força, no setor público, devido à tendência de se tornar o serviço mais eficiente e ético. 

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. (TCU, 2014, p.33) 
 

Dentre as perspectivas da governança está a garantia de que cada órgão ou entidade 

cumpra seu papel, agregando valor com redução dos riscos e otimização dos resultados. Para 

tanto, avalia, direciona e monitora as ações da gestão organizacional que cuida do funcionamento 

da rotina de procedimentos e programas de órgãos e entidades valendo-se de planejamento, 

execução, controle e ação (PDCA). Dessa forma, a gestão deve seguir o caminho apontado pela 

governança com vistas ao pleno alcance dos objetivos, com menor custo e maior qualidade do 

produto/serviço. (TCU, 2014) 

Governança pública pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio de 
poder entre os envolvidos – cidadãos, representantes eleitos (governantes), alta 
administração, gestores e colaboradores – com vistas a permitir que o bem comum 
prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos. (MATIAS-PEREIRA apud TCU, 
2014, p.17) 
 

O planejamento é indispensável. É a etapa primordial. É a função essencial para que as 

outras três funções administrativas – organização, direção, controle – sejam bem desempenhadas. 

Com planejamento a organização elabora seu plano, por meio dele estabelece o caminho a ser 

seguido: define os objetivos – gerais e específicos, cria as condições para alcançá-los, 

estabelecendo as ações a serem adotadas, garantindo a continuidade, e correção quando 

necessário, com controle da utilização/evasão de recursos, da adequada aplicação do tempo e de 

esforços, evitando desperdício e retrabalho. Assim, quando bem definido, o plano se mostra um 

excelente instrumento de comunicação entre os gestores e operacionais, estendendo-se aos 

demais stakeholders – sociedade, mídia – visto que, além de funcionar como uma espécie de 
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manual, pode oferecer informações para acompanhamento e controle de ações e de gastos 

públicos. (PALUDO, 2014)  

Além de analisar o ambiente e os cenários em que se encontra a organização, é também 

imprescindível identificar os fatores críticos de sucesso, os pontos fracos e os pontos fortes. Esses 

são pontos-chave que, se ignorados, podem prejudicar o alcance dos objetivos, mas se bem 

aproveitados podem alavancar os resultados, portanto devem ser estabelecidas ações para 

intensificar esses pontos quando forem fortes e para eliminá-los, quando forem fracos. Como 

visto, diversos são os benefícios que podem ser obtidos pelo bom planejamento.(PALUDO, 

2014)1 

Dentro da esfera pública, para a Câmara dos Deputados, planejamento estratégico é o 

“processo gerencial contínuo e sistemático que objetiva definir a direção a ser seguida pela 

organização, visando a otimizar sua relação com o ambiente.” (Brasil, 2009)  

Alinhada à missão e à visão, a estratégia é a escolha do caminho para o alcance dos 

objetivos estabelecidos no planejamento, consiste no conjunto de decisões que orientam as ações 

da organização. (PALUDO, 2014) “Estratégia é um padrão, isto é, consistência em 

comportamento ao longo do tempo.” (MINTZBERG, 2000, p.17) 

Não basta projetar para o futuro com base no que foi ou não foi feito no passado. São 

necessárias novas ideias e soluções alternativas, que sejam devidamente pensadas e programadas 

para lidar com as constantes mudanças econômico-sociais e políticas, atribuídas especialmente à 

velocidade e à facilidade de acesso à informação no mundo atual. É preciso atenção às exigências 

feitas pelos agentes/setores externos, assim como perceber e considerar as respostas ou reações 

deles às ações da organização. (PALUDO, 2014) 

Na esfera pública, é preciso, ainda, preocupar-se com os impactos causados ou que ainda 

causarão na sociedade. Saber lidar com os diversos tipos de interesses sociais, influências 

                                                 
1 Paludo (2014 , p.17) cita vários benefícios, sem a intenção de esgotá-los: “limita ações arbitrárias, restringe o 

casuísmo, reduz ambiguidades, ajuda a organização a se adaptar ao ambiente, aumenta a capacidade de tratar com 
incertezas, aumenta as chances de acerto na tomada de decisão, permite selecionar a opção mais racionalmente 
adequada, aponta um rumo para a organização, orienta as funções de organizar, dirigir e controlar, ordena ações e 
integra esforços, define bases objetivas para diálogos e decisões, proporciona maior eficiência nas ações, permite 
economizar esforços e recursos, permite prever o tempo adequado para conclusão do trabalho, permite definir 
responsabilidades, define os alvos a atingir, demonstra como alcançar os objetivos, proporciona maior eficácia nos 
resultados, cria condições e facilita o controle, facilita a atividade de coordenação em geral, permite a constante 
leitura e releitura da organização.” 
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políticas, controle e pressão da mídia e da população por transparência nos atos públicos e 

eficácia das políticas públicas, e respeitar sempre as exigências legais e os compromissos 

financeiros.  

Buscar melhorar a interação com todos esses agentes externos, é uma necessidade dos 

gestores da atualidade e que pode ser alcançada pelo bom uso do planejamento estratégico que 

tem como características fundamentais, dentre outras, ser um “processo de construção de 

consenso”, capaz de atender da melhor forma aos diversos interesses e necessidades dos parceiros 

envolvidos, e ser uma “forma de aprendizagem organizacional”, que se “constitui uma tentativa 

constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e mutável”.(PALUDO, 

2014, p. 28) 

 

1.3 Mudança Organizacional 

 

Com relação à mudança, é importante para os gestores saber o que e quando mudar, saber 

equilibrar mudanças e continuidade, manter a aprendizagem enquanto desenvolve as estratégias 

que trazem resultados. “Pode haver (...) um tempo para plantar estratégias e um tempo para 

colhê-las.” (MINTZBERG, 2000, p.169) 

De acordo com o “Cubo da mudança” de Mintzberg, há duas dimensões importantes que 

precisam ser consideradas quando se pensar em mudança em uma organização: a estratégia –

direção para a qual está voltada, composta por visão, posições, programas e produtos, e a 

organização – o estado em que se encontra – subdividida em cultura, estrutura, sistemas e 

pessoas. Ambas as dimensões transitam entre altamente conceitual/abstrato e o concreto/tangível. 

Quanto mais conceitual, mais ampla e complexa será a mudança. Assim, para haver uma 

verdadeira mudança na visão estratégica e na cultura organizacional – níveis mais elevados 

conceitualmente – é preciso mudar todos os demais níveis abaixo, sob o risco de ser apenas “um 

gesto vazio”. “Não faz sentido mudar a estrutura sem mudar sistemas e pessoas, ou mudar a visão 

sem repensar posições estratégicas e também reprojetar programas e produtos.” (MINTZBERG, 

2000, p. 239) 
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Há, ainda, que se considerar a face da profundidade: formal – o que está explícito, o que é 

visto – e informal – implícito, o que fica no nível da percepção, concluindo que “as mudanças 

sérias em organizações incluem o cubo inteiro: estratégia e organização, do mais conceitual ao 

mais concreto, informal e formalmente.” (MINTZBERG, 2000, p. 239)  

Assim, pode-se crer que uma mudança na visão estratégica, que deve ser acompanhada de 

mudança na cultura organizacional para que seja efetiva, dependerá de mudança em todos os 

níveis das suas dimensões. 

Um bom exemplo é o trazido por Guimarães et al. (2013), acerca da aplicação da gestão 

estratégica na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Nesse artigo, os autores identificam três pontos de resistência para o uso da gestão estratégica na 

administração pública legislativa: prescindibilidade, impossibilidade e impraticabilidade, 

demonstrando que a existência desses antagonismos “(...) é importante para delineação dos 

contornos próprios do que seria uma gestão estratégica na administração pública legislativa (...)” 

(GUIMARÃES et al. 2013, p. 292)  e que, portanto, é possível a adoção desse modelo de gestão 

no âmbito de organizações públicas legislativas.  

Apesar da estrutura burocrática mecanizada, as duas instituições analisadas procuram uma 

mudança ao apresentarem propostas de diretrizes estratégicas e ao buscarem a gestão de projetos, 

como novo modelo de gestão. A implantação desse novo modelo de gestão exige uma 

transformação em suas estruturas,  

(...) traz de imediato a imprescindível necessidade de compatibilização entre a estrutura 
formal e a estrutura da gestão de projetos (...). A estrutura hierarquizada e verticalizada 
dos aparatos administrativos permanece, contudo passam a entrelaçar-se com 
movimentos de desburocratização, tornando-se possível a convivência da concentração 
de competências decisórias com a descentralização. (GUIMARÃES et al. 2013, p.300) 

Um passo dado para a adaptação dos modelos, foi criar estruturas vinculadas à gestão 

estratégica. Por exemplo, na Câmara dos Deputados foi criada a Assessoria de Projetos e Gestão, 

responsável pela implantação da gestão estratégica na Casa. E em 2009 foi publicada a Portaria 

233, do Diretor-Geral, que estabelece o modelo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados. 

Segundo essa portaria, Gestão Estratégica é: 

Processo de gerenciamento de ações, que pretende assegurar à organização senso de 
direção e continuidade, a médio e longo prazos, sem prejuízo de sua flexibilidade e 
agilidade nas atividades cotidianas. Tem como base o planejamento estratégico e o 
acompanhamento sistemático da sua implementação. (BRASIL, 2009) 
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Embora seja complexa a implantação e a manutenção de uma gestão estratégica em uma 

organização, especialmente em instituições públicas que são totalmente hierarquizadas e 

formalizadas, pois requer, além de constante conhecimento e habilidade do pessoal (gerentes e 

operacionais), uma estrutura administrativa mais flexível que possibilite o desenvolvimento do 

trabalho, tanto de decisão quanto de ação. Para Galindo (2004), independentemente da função 

que ocupa na empresa, qualquer pessoa pode aplicar os princípios do pensamento estratégico.  

Galindo (2004) elenca as etapas que compõem esse pensamento de uma forma simples e 

genérica, mas que poderão ser desenvolvidas, uma a uma, com maior ênfase de acordo com “a 

capacidade da empresa de mobilizar seus recursos – humano, material e financeiro – para a 

sistematização das atividades estratégicas: 1 – identificar uma visão de futuro; 2 – analisar 

oportunidades e ameaças (ambiente externo) e pontos fortes e fracos  (ambiente interno); 3 – 

estabelecer a missão, os objetivos e as estratégias para alcançá-los; 4 – traçar um plano de ação e 

agir conforme esse plano;  5 – avaliar os resultados e controlar os processos visando excelência.2 

Entretanto, é preciso que haja patrocínio, o envolvimento e o comprometimento da cúpula 

da organização, acompanhando todas as fases, para que os resultados sejam alcançados com 

sucesso. Difundir o pensamento estratégico, a fim de integrá-lo à cultura organizacional, é a 

responsabilidade principal dos componentes do topo da empresa. (GALINDO, 2004) 

O empenho deve ser coletivo, deve existir em todos os níveis, desde o gerencial até o 

operacional, porém, como o planejamento estratégico abrange toda a organização, 

comprometendo suas ações e recursos, e como estabelece o plano corporativo ao qual todos os 

demais planejamentos – tático e operacional – deverão estar alinhados, a participação da alta 

administração deve ser intensa e total em todas as fases do processo, mas essencialmente nas 

fases da elaboração e da implementação. (PALUDO, 2014)   

Conforme identificado pelos autores no exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, GUIMARÃES et al. (2012, p. 76), a existência de um corpo técnico permanente 

qualificado, capaz de absorver e produzir conhecimento foi considerado um fator facilitador para 

                                                 
2 A nomenclatura, os termos e a sequência das etapas utilizadas no desenvolvimento do planejamento estratégico 

diferem entre os autores, mas a essência do conteúdo é a mesma. Para Paludo (2004), por exemplo, as etapas são: 1 
– definição da missão, da visão e dos valores; 2 – diagnóstico institucional; 3 – definição de questões, objetivos e 
estratégias; 4 – desmembramento dos planos; 5 – implementação, e 6 – avaliação. 
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a implantação da gestão estratégica naquela instituição, uma vez que podem lidar com as 

dificuldades e empecilhos dos processos internos em  prol do sucesso do planejamento.  

De acordo com Galindo (2004, p. 180), da mesma forma que é necessário ter um quadro 

de pessoal qualificado e motivado para o desenvolvimento de uma organização, seus líderes 

devem dar-lhes oportunidades e demonstrar interesse em sua qualidade de vida e 

desenvolvimento da carreira profissional. “(...) os funcionários precisam confiar nas pessoas que 

dirigem a empresa onde trabalham, sabendo que esses dirigentes fazem o que falam. Se essa 

crença for ferida, inicia-se um processo de descrença que provocará redução dos níveis de coesão 

e comprometimento (...)” 

 “Quanto mais claramente articulada a estratégia, mais profundamente ela se internaliza 

nos hábitos da organização e nas mentes dos seus estrategistas.” (MINTZBERG, 2000, p. 36) 

 

1.4 Gestão de processos 

 

Processo, de forma geral, pode ser entendido como uma sequência de atividades, com 

início e fim, capazes de agregar valor à medida que se desenvolvem para obtenção de um 

resultado. Para Shrisvastava (apud CHIAVENATO, 2014, p.274), processo é: 

uma sequência de atividades estruturadas no sentido de resultar em um produto ou 
serviço específico para determinado cliente, seja ele interno ou externo. É, portanto, uma 
ordenação de ponta a ponta das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um 
começo, um fim, entradas e saídas claramente identificadas. 

 

O Guia BPM CBOK (2013, p.35) traz a definição de processo como sendo “uma 

agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar 

um ou mais resultados.” 

Qualquer produto ou serviço de uma organização é derivado de um processo, que, em 

geral, é fruto da interação entre departamentos e setores diversos, e que passa por vários níveis 

hierárquicos.  

Grande parte das organizações, em especial as públicas, são estruturadas linearmente, 

divididas em departamentos, com funções bem específicas e ênfase na divisão de tarefas, onde há 

grande hierarquia de autoridade e em consequência, as decisões são centralizadas. Em geral, o 
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foco do trabalho nos departamentos é voltado para seus próprios interesses sem a preocupação 

com as necessidades do cliente. É comum a falta de visão sistêmica. Os atores – agentes, 

gerentes, gestores – desconhecem o processo como um todo. São estruturas burocratizadas, que 

demandam maior número de pessoas para a execução do trabalho e maior número de níveis 

hierárquicos, podendo gerar dificuldades, devido a possíveis fronteiras internas, e lentidão nas 

comunicações entre departamentos.  (CHIAVENATO, 2014)  

Essas características típicas das estruturas funcionais dificultam o controle e a gestão 

processual, uma vez que compartimentam e isolam os processos de trabalho.  

Entretanto, Paim (2009, p.124) destaca que há um cenário de “gestão funcional para 

processos transversais” onde o foco da gestão está “na idéia (sic) de que os processos devem 

apoiar a coordenação do trabalho, mas preservar a divisão do trabalho centrada na especialização 

e não criar duas linhas de autoridade.” Há o reconhecimento da importância dos processos, sem 

contudo haver necessidade de mudança na estrutura organizacional.  

A gestão de processos, tendo por base a visão sistêmica, vem sendo utilizada como forma 

de flexibilizar o engessamento que a departamentalização pode causar ao desempenho dos 

processos organizacionais. 

Ao citar Spanyi (2003), Netto (2009, p.3) afirma que o gerenciamento de processos de 

negócios trata de definir, aperfeiçoar e administrar os processos da organização, em toda sua 

extensão, do começo ao fim, considerando todas as fases e setores envolvidos, com total 

participação da tecnologia, visando proporcionar à organização “clareza na direção estratégica”, 

“alinhamento dos recursos” e “crescente disciplina nas operações diárias”. 

Para Smith & Fingar, (apud Paim, 2009, p. 116) a gestão de processos está em evolução e 

não basta gerenciar e informatizar os processos é preciso, também, considerando a constante 

necessidade de mudança e adaptação, “haver uma integração e ‘agilização’ da lógica de melhorar 

e implementar processos”. Ainda, para eles, a gestão de processos consiste na identificação do 

que as organizações fazem, seguida do gerenciamento de melhoria e de otimização mais ágeis, 

aplicados diretamente na implementação e operação dos processos. O olhar dos autores parte da 

influência da tecnologia da informação. 

Netto (2009), ao citar Smith & Fingar (2005), diz, sucintamente, que, para os autores, a 

Gestão de Processos (Business Process Management – BPM) é: 
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uma espécie de convergência das teorias da administração - gestão da qualidade total, 
reengenharia, Six Sigma, gerenciamento de projetos – com tecnologias modernas – 
desenvolvimento de aplicativos, integração de sistemas de informação, arquitetura 
orientada ao serviço, workflow, XML e web services. (NETTO, 2009) 
 

Os diversos conceitos e definições criados por especialistas acerca da gestão de processos 

sofreram mudanças e adaptações com o passar do tempo. Devido a essas variações, criou-se a 

metodologia do BPM, que “provê o gerenciamento sistemático centrado no cliente, objetivando 

medição e melhoria de todos os processos da organização por meio de times multifuncionais, 

com autonomia sobre os processos – empowerment.” (DEBEVOISE, 2005 apud BRODBECK, 

2011, p. 4) 

No BPM a organização deve gerenciar seus processos de forma constante e contínua, num 

movimento cíclico, para garantir que permaneçam alinhados às diretrizes estratégicas e à 

necessidade do cliente. “Um ciclo de vida típico compreende planejamento, análise, desenho, 

implementação, monitoramento e controle e refinamento.” (ABPM. BPM CBOK, 2013, p. 52) 

Dentre os diversos estudos acerca dos ciclos de vida do processo, o modelo genérico mais 

completo segundo Brodbeck (2011) é o de Adesola e Baines (2005), que tem sete passos: 

compreensão da necessidade do negócio, identificação da arquitetura do processo, análise e 

modelagem do processo, redesenho do novo processo, implementação do novo processo, 

avaliação do novo processo e revisão do processo. 

Independente da quantidade ou do nome dado a esses ciclos ou fases, basicamente podem 

ser identificados com o ciclo de Deming, PDCA (Plan, Do, Check and Act), planejar, fazer, 

verificar e agir. O objetivo da fase Planejar (plan) é assegurar que os processos de negócio 

estejam alinhados aos objetivos estratégicos da organização; o objetivo da fase Fazer (do) é 

implementar o processo conforme as especificações feitas durante o planejamento; o objetivo da 

fase Verificar (check), é medir o desempenho do processo em relação ao que se esperava; o 

objetivo da fase Agir (act) consiste em definir as ações para atuar conforme o que foi avaliado, 

procedendo às correções necessárias, garantindo que o processo seja melhorado de forma 

contínua. (ABPM. BPM CBOK, 2013) 

Para Gonçalves (2000, p.10), os processos têm diversas dimensões que devem ser 

identificadas quando forem analisados: “fluxo (volume por unidade de tempo), sequência das 
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atividades, esperas e duração do ciclo, dados e informações, pessoas envolvidas, relações e 

dependências entre as partes comprometidas no funcionamento do processo.” 

Segundo Ostrenga et al.(1993 apud CORREIA 2002, p.2), análise de processo de negócio 

consiste em técnica fundamental para compreender e aperfeiçoar o desempenho da organização, 

definindo os problemas para identificar e combater as causas fundamentais. “Ela focaliza o fluxo 

de trabalho, em vez de enfatizar a estrutura organizacional usada para gerenciar o trabalho. Ela 

requer que se considere de forma explícita as necessidades dos clientes.” 

O mapeamento é ferramenta essencial para subsidiar a análise do processo, 

proporcionando maior segurança na identificação de oportunidades de melhoria na fase de 

modelagem. É a descrição de como acontece o processo por meio de apresentação das etapas, 

mapas ou diagramas, de forma a facilitar a compreensão do fluxo de trabalho. (MINAS GERAIS, 

2012) 

Mapear um processo é obter a visão sistêmica do processo. O mapeamento permite 

conhecer todas as atividades desenvolvidas no processo, em quais setores e por quem são 

executadas, quais recursos são utilizados, quanto tempo leva para concluir a tramitação. Esse 

conhecimento amplo acerca do processo possibilita identificar o que não agrega valor, o que não 

contribui para a entrega do resultado e que deve, portanto, ser avaliado se há motivo para 

continuar existindo no fluxo de trabalho. 

Ao citar Biazzo (2000), Correia (2002, p.03) afirma que “tentar entender um processo 

construindo um mapa significa realçar, graficamente, num modelo, a relação entre as atividades, 

pessoal, informações e objetos envolvidos.”, e relaciona três etapas básicas que o mapeamento 

segue:  

1) Definição das fronteiras e dos clientes do processo, dos principais inputs e outputs e 
dos atores envolvidos no fluxo de trabalho; 2) Entrevistas com os responsáveis pelas 
várias atividades dentro do processo e estudo dos documentos disponíveis; 3) Criação do 
modelo com base na informação adquirida e revisão passo a passo do modelo seguindo a 
lógica de “author-reader” (onde o “reader” podem ser tanto aqueles que participam do 
processo como potenciais usuários do modelo) (BIAZZO, 2000 apud CORREIA, 2002, 
p.03) 

 

É por meio da modelagem que se encontra uma nova forma de existência do processo. 

“Modelagem é o conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de 

negócio existentes ou propostos.” (ABPM. BPM CBOK, 2013, p.72) 
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O nível do detalhamento de informações que a modelagem vai produzir deve ser 

predeterminado pela organização conforme a expectativa que se tem do produto de forma que 

seja utilizada a metodologia mais adequada, considerando os objetivos da modelagem e o custo-

benefício do levantamento e registro de cada informação (PAIM, 2009).  

De acordo com o Guia BPM CBOK (2013, p.72), “modelo é uma representação 

simplificada de uma coisa, um conceito ou uma atividade.” E podem ser aplicados de maneiras 

diversas no ambiente organizacional, atendendo a propósitos variados.  

Essa metodologia sistêmica ajuda a identificar e entender os processos de trabalho 

essenciais para o negócio da organização - principais e de suporte. Assim, conhecendo bem cada 

etapa, cada atividade desempenhada ao longo do processo, é possível identificar os gargalos, bem 

como as tarefas e as interfaces problemáticas ou desnecessárias. Com essa análise podem ser 

propostas mudanças e estabelecidas melhorias, agilizando e otimizando o fluxo.  

Pode-se concluir que a Gestão de Processos é um instrumento de implantação da 

estratégia organizacional que propõe uma visão diferenciada, com foco no processo e no cliente, 

de revisão e padronização dos processos de trabalho, com vistas à otimização do 

desenvolvimento desses processos e de seus resultados. Essa melhoria dos processos de trabalho 

consiste em buscar reduzir custos, eliminar desperdícios e aumentar a qualidade, agregando valor 

ao produto para satisfazer as necessidades do cliente.  

As mudanças sugeridas podem ser radicais, exigindo total reestruturação do processo, ou 

incrementais, ações menos complexas que podem ser inseridas na rotina sem causar grande 

impacto, mas que são capazes de tornar o processo mais simples e rápido. Decidir por uma ou 

outra dependerá da quantidade de objetos a serem mudados e da expectativa de tempo de 

mudança. Assim, quanto maior for o número de itens a serem modificados e menor for o tempo 

para a mudança, mais radical ela será. A mudança radical pode ser associada à reengenharia, que 

tinha por base desconsiderar os processos existentes e começar do zero, de uma só vez, com uma 

mudança extrema e totalmente nova. (PAIM, 2009, p.158) 

Ainda segundo Paim (2009), a mudança incremental, por sua vez, está ligada à melhoria 

contínua (kaisen), cujas práticas foram utilizadas no Sistema Toyota de Produção, que visavam 

aprimorar as rotinas gradualmente.   
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As abordagens incrementais estão baseadas na introdução gradual de melhorias, pela 
atuação nos processos existentes com técnicas de controle de desempenho e controle 
estatístico do processo. Em geral, a melhoria contínua, se associada às operações, é 
associada a ações locais, com objetivos definidos de baixo para cima, em espaço de 
tempo curto e com pequenos ganhos contínuos de desempenho. Por tais características, 
possui risco moderado e traz mudanças culturais para a organização. (PAIM, 2009, 
p.158) 

De acordo com o Guia para Melhoria de Processos no Governo Minas,  

Os projetos de melhoria dos processos são esforços estruturados constituídos de etapas 
que visam entender o processo e planejar a implantação das melhorias e modificações 
necessárias percebidas, com a finalidade de elevar significativamente o patamar de 
desempenho do processo. (MINAS GERAIS, 2012, p.27) 
A gestão e melhoria de processos é apenas uma forma organizada de analisar o trabalho 
nas várias unidades organizacionais e estruturá-lo de maneira a otimizar a utilização de 
recursos, evitar retrabalhos e agregar mais valor para as entregas produzidas. É conferir 
aos processos caráter mais racional e analisar a organização de maneira mais sistêmica. 
(MINAS GERAIS, 2012, p. 82) 

O cliente já não é mais um simples observador. Ele quer ser atendido em suas 

necessidades e expectativas. Para o cliente, valor está relacionado à percepção dos benefícios que 

receberá em cada relação com a empresa. O valor será maior quanto mais conseguir atender às 

suas expectativas. A ideia de valor é relativa, não se limita ao preço. Para obter um 

produto/serviço, o cliente vai considerar também outras variáveis como qualidade, rapidez, 

conforto e oportunidade. “O cliente avalia cuidadosamente o que ele recebe em função do que 

paga e não enxerga aspectos internos da organização (...) com raras exceções, o cliente não se 

interessa por detalhes de como a empresa produz o que oferece (...)” (GONÇALVES, 2000, 

p.10). Por isso, além de conhecer bem o cliente e suas necessidades, a organização deve conhecer 

muito bem os seus processos, de forma que cada atividade executada agregue valor ao 

produto/serviço a ser entregue. A satisfação do cliente é um bom indicador para o resultado do 

processo. 

 

1.5 Gestão de Projetos 

 

Em termos gerais, projeto pode ser entendido por um esforço temporário para criar um 

produto, serviço ou resultado único. (PMI, apud PATAH, 2004) 

Outra definição, porém, mais completa, é a de Vargas (2005, p.05): 
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Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e 
lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 
definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, 
custo, recursos envolvidos e qualidade. 
 

De acordo com Patah (2004), para que o projeto alcance sucesso, são necessários dois 

componentes: eficiência e efetividade. Não basta ser somente eficiente, ou seja, ter sido bem 

planejado e desenvolvido, precisa ser também efetivo, atingindo os objetivos estratégicos da 

organização. 

Na Gestão de Projetos, o planejamento estratégico eficaz é tarefa constante, tendo como 

estratégias contínuas mais comuns a integração de oportunidades, que consiste em combinar a 

metodologia com as oportunidades de vários tipos de gestão que a organização esteja utilizando, 

como por exemplo a gestão da qualidade total e a gestão de riscos, criando um efeito sinérgico 

entre elas; e a melhoria de desempenho, que visa a aprimorar a metodologia em uso, inclusive 

descobrindo novas finalidades (KERZNER, 2009, p.164) 

 Para Valle (2014), é por meio dos projetos que as ações estratégicas são realizadas. O 

sucesso da organização depende do sucesso dos projetos, que por sua vez depende do alcance dos 

objetivos traçados. Uma forma de fazer acontecer essa cadeia de dependências, pode ser por meio 

da integração entre estratégia, projetos e processos, apresentada no sistema de gestão criado por 

Kaplan e Norton, 2009 (apud VALLE, 2014, p.44), que compreende a sequência de seis passos: 

1) desenvolvimento da estratégia, com a identificação da missão, visão e valores; análise do 

ambiente interno e externo, que pode ser feita com o auxílio da matriz SWOT – pondera pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças, e formulação da estratégia, estabelecendo a direção, 

com as possíveis mudanças, que a organização deve seguir; 2) planejamento da estratégia, que 

envolve estabelecer metas e objetivos, associados a programas e projetos, com orçamento 

definido; 3) alinhamento da organização, que consiste em ter os programas e projetos setoriais 

alinhados aos programas e projetos corporativos, que, por sua vez, devem ser pautados na missão 

e na visão organizacionais; 4) planejamento das operações, que consiste em traçar o plano de 

como serão as operações da organização; 5) monitoramento e aprendizagem, que é o momento de 

revisão dos projetos por meio de seus indicadores de desempenho para avaliar se estão atingindo 

as metas estabelecidas e adotar medidas corretivas se o resultado não estiver satisfatório,               
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e 6) adaptação da estratégia, que consiste em verificar se a estratégia está funcionando conforme 

o esperado e, se for preciso, atualizá-la, reiniciando o ciclo. 

 Projetos normalmente seguem a mesma sequência: é criado, planejado, executado e 

concluído. Esse ciclo de vida do projeto se divide em cinco fases características: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. Entretanto, não há uma 

interdependência obrigatória entre essas fases. Durante o desenvolvimento do projeto, serão 

realizadas quase que simultaneamente, em ciclo.  (VARGAS, 2005) 

O bom desempenho do gerente de projetos na execução dos diversos processos, que têm 

ferramentas e resultados específicos, exige uma série de habilidades emocionais e técnicas que 

foram decompostas em etapas, como uma metodologia de gestão, chamadas áreas do 

conhecimento que são gerenciamentos do escopo, de tempo, dos custos, da qualidade dos 

recursos humanos, dos riscos, das comunicações, das aquisições, da integração e dos 

stakeholders. (VALLE, 2014) 

Valle (2014, p.96) sugere que, para entender a integração existente entre essas áreas do 

conhecimento, seja analisado o conteúdo de um plano de projetos tradicional, composto por 

diversos documentos que demonstram como a equipe irá coordenar prazos, custos e recursos para 

a entrega dos produtos. Para tanto, apresenta um modelo mais simplificado, contendo as relações 

essenciais de um plano de projetos, denominado Project Model Canvas que “[...] é um 

instrumento de facilitação gráfica para reunir a equipe e criar o plano de projeto 

colaborativamente. Pelo fato de colocar todos os conceitos envolvidos nas áreas do conhecimento 

em um único plano, permite integrá-los, criando um plano consistente.” (VALLE, 2014, p.97) 

As informações no Canvas são reunidas em uma folha A1, em forma de um quadro 

dividido em blocos com os seguintes grupos fundamentais: justificativas, objetivo e benefícios, 

que dirão porque o projeto deve ser realizado; produto e requisitos, que apontarão o que o projeto 

produz; stakeholders e equipe, que dirão quem participará do projeto; premissas, entregas e 

restrições, estabelecerão como o trabalho será entregue; e riscos que deverão ser avaliados 

levando-se em conta o tempo – término – e o custo de cada entrega. (VALLE, 2014) 
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1.5.1 Gerenciamento de riscos 

Uma definição simples de riscos é dada por Valle (2014, p.105): “Riscos são eventos 

futuros e incertos que têm relevância para os objetivos do projeto.” 

O TCU (2014, p.56) considera que risco “é o efeito da incerteza sobre os objetivos da 

organização (ABNT). Abrange eventos positivos, como potencial de agregar valor, e negativos, 

com o potencial de destruir valor.” 

No setor público, é sempre um grande desafio delimitar a quantidade ou o tamanho do 

risco passível de aceitação quando se trata de entrega de serviços e produtos aos cidadãos na 

busca da qualidade do serviço de interesse público. Assim, considerando a existência de riscos 

inerentes ao projeto em níveis inaceitáveis pela organização, para redução desses riscos o TCU 

determina a implementação de controles internos. Para tanto, indica como práticas “estabelecer 

um sistema de gestão de riscos e controle interno” e “monitorar e avaliar o sistema de gestão de 

riscos e controle interno, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do 

desempenho organizacional”. (TCU, 2014, p.57) 

O gerenciamento de riscos envolve toda a equipe e favorece melhor conhecimento da 

natureza do projeto, à medida que devem ser identificadas as possíveis ameaças ou oportunidades 

ao projeto e encontradas soluções para esses eventos, que normalmente estão relacionados a 

tempo, qualidade e custo. São seis os processos que compõem o gerenciamento de riscos: 

planejamento, identificação de riscos, análise quantitativa de risco, análise qualitativa de riscos, 

planejamento de respostas a riscos e monitoramento e controle de riscos. (VARGAS, 2005) 

Para Kezner (2009, p. 329) os gerentes de projetos precisam ter conhecimento técnico, 

com capacidade de avaliar e gerenciar os riscos do projeto. Deverão estar aptos, não só a 

quantificar esses riscos, mas também a responder por eles. Necessário, ainda estabelecer ações 

como também manter registradas as lições aprendidas. 

O processo de gerenciamento de riscos deve conter passos de planejamento, identificação, 

análise, manejo e monitoramento e é importante que esses passos sejam implementados nessa 

sequência.  Devem ser interativos, obtendo um feedback  a cada passo; devem ser contínuos, 

realizados de forma cíclica e devem ser atualizados quando passar de fase, preparando-se para 

novas situações de risco ou situações não ressaltadas nas fases anteriores. (KERZNER, 2009, 

p.330) 
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Deve-se voltar o olhar para o futuro ao gerenciar riscos, antecipando as possibilidades de 

erro no projeto – ou mesmo de fracasso – para que sejam traçadas ações estratégicas capazes de 

lidar com esses riscos. (KERZNER, 2009, p.329) 

Para Kerzner (2009), o gerenciamento de riscos é parte da cadeia de valor agregado. A 

gestão de riscos pode agregar valor ao projeto quando, considerada a possibilidade de existência 

de risco desde a origem do projeto, existirem ações planejadas que busquem reduzir as 

consequências, minimizando prejuízos. “Mesmo o mais simples dos processos de gerenciamento 

de riscos é melhor do que nenhum.” (KERZNER, 2009, p.337) 
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2 BUSINESS CASE 

 

Este projeto tem a intenção de analisar, mapear e sugerir melhoria a um dos processos de 

afastamento para capacitação de servidores da Câmara dos Deputados.  

Os processos de afastamento para capacitação de servidores da Câmara mesmo sendo 

processos de apoio ou de suporte, adquirem grande importância dentro do planejamento 

estratégico corporativo, uma vez que fornecem e atualizam o conhecimento das pessoas, peças-

chave em todo e qualquer processo de trabalho.  

Pessoas são o recurso mais complexo e imprescindível da organização. São o meio 

essencial para o sucesso do cumprimento das linhas de atuação estabelecidas no planejamento 

estratégico da organização. Os servidores que compõem a força de trabalho da Câmara dos 

Deputados, como em qualquer outra instituição, devem estar motivados, comprometidos com a 

missão institucional e devem ter seus conhecimentos e habilidades sempre atualizados. Por isso, 

vale à pena um olhar mais detalhado e cuidadoso da Administração da Casa sobre os processos 

relativos a treinamento, aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades.  

Trata-se de um investimento pautado nos objetivos estratégicos. Envolve um ativo raro, 

que pode ser considerado ainda mais valioso que o financeiro, pois o aprendizado traz diversas 

formas de retorno ao dinheiro aplicado no treinamento: possibilidade de disseminação do 

conhecimento adquirido a outros tantos servidores (efeito multiplicador), oportunidade de 

aplicação de novas técnicas que gerem economia financeira e/ou de pessoal com o uso de outros 

procedimentos mais modernos ou próprios à administração pública.  

A Câmara dos Deputados, casa de representação do povo brasileiro por meio da atuação 

dos deputados, vem se empenhando em atender às expectativas da população, seu principal 

cliente. Para tanto, tem adotado metodologias de gestão que possibilitem a melhoria do 

desempenho de suas atividades administrativas, buscando alinhar seus processos e projetos às 

diretrizes estratégicas corporativas. 

Por meio do Ato da Mesa 59/2013, foi aprovada a estratégia da Câmara dos Deputados 

para o período de 2012 a 2023, com as diretrizes e suas respectivas linhas de atuação, 

desdobradas em sucessivos ciclos de curto prazo. Esses ciclos são compostos de programas, 
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projetos e ações para a efetiva implantação da estratégia. Todas as ações corporativas e setoriais 

devem ser pautadas nessa norma, ou seja, projetos e processos devem estar alinhados às diretrizes 

estabelecidas e devem ser checados a cada dois anos para reavaliação das respectivas metas e 

seus indicadores. 

Este projeto de análise e melhoria de processo está alinhado à diretriz estratégica de 

GESTÃO – “Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados”, e está diretamente ligado à linha 

de atuação “7.1 - Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos 

corporativos, e o uso de indicadores de desempenho”.  Ressalte-se, ainda, que a importância de 

buscar melhor desempenho dos processos de treinamento encontra respaldo na linha de atuação 

“7.4 - Promover uma adequada gestão de pessoas, com ênfase na produtividade, meritocracia e 

qualidade de vida”.  

Quanto ao nível setorial, está, também, alinhado aos objetivos estratégicos da Diretoria de 

Recursos Humanos (DRH) de “Garantir agilidade e modernização nos processos de trabalho” e 

de “Desenvolver cultura de educação continuada”3. 

Em relação ao desenvolvimento em educação continuada, há o Programa de Educação 

Continuada em Gestão (PEC Gestão), desenvolvido pelo Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor), em parceria com a Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) e a DRH, 

lançado em março de 2014, com o objetivo de auxiliar os gestores da Câmara a exercer suas 

atribuições. Uma das frentes do PEC Gestão é a Formação de Gestores Estratégicos, que planeja 

e custeia a participação dos gestores da alta administração em eventos externos promovidos por 

instituições renomadas. Essas participações, em grande parte, são proporcionadas por meio dos 

processos com contratação por inexigibilidade de licitação, estudado neste trabalho. 

Por esses motivos os processos de treinamento podem ser estimulados no ambiente 

interno, no meio técnico e para tanto seria ideal que fossem simplificados e mais ágeis, na medida 

do possível. 

A estrutura administrativa da Câmara é funcional, totalmente departamental e hierárquica, 

com processos de negócio desenvolvidos por grupos de pessoas especializadas. Em que pese essa 

típica gestão funcional, a gestão de processos tem sido utilizada concomitantemente com a gestão 

                                                 
3 Dados retirados da Intranet da Câmara. 
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de projetos, como uma alternativa para aprimorar a entrega dos produtos aos clientes, que estão 

cada vez mais exigentes quanto à qualidade, prazo de entrega e transparência. 

De acordo com Gonçalves et al (2000) os processos acontecem “de forma ortogonal (na 

horizontal)”. Por muitas vezes eles extrapolam a linha hierárquica da estrutura funcional, 

tornando-se interdepartamentais.  

Nos casos das organizações com estruturas convencionais, “rígidas e pesadas, repletas de 

‘caixinhas’ que executam pedaços fragmentados de processo de trabalho”, com muitos níveis de 

hierarquia e uso de recursos além do desejável, algumas características típicas comprometem o 

desempenho, pois priorizam as funções em vez dos processos e exageram na divisão de tarefas. 

(GONÇALVES, 2000, p.11) 

Essas duas práticas, priorizar função em detrimento dos processos e exagerar na divisão 

de tarefas, costumam gerar aumento do custo do processo. Pode ocorrer tanto pela ocupação dos 

servidores envolvidos (seja pelo número excessivo ao que deveria ser empregado na tarefa seja 

pela falta de conhecimento específico para o desenvolvimento da atividade), quanto pelo tempo 

demasiado longo gasto com tarefas, que poderiam ser desempenhadas por um número menor de 

setores - redução de handoffs4 – ou, ainda, serem eliminadas do procedimento se consideradas 

desnecessárias ou excessivas quando o processo for analisado.  

Consideradas essas colocações, tendo em vista o modelo de governança adotado pela 

Câmara dos Deputados que tem como um de seus instrumentos a prática do gerenciamento de 

processos para o alcance de seus objetivos estratégicos, vê-se a oportunidade de analisar, mapear 

e otimizar um dos processos de trabalho com trânsito pela Diretoria de Recursos Humanos, que 

tem sido alvo de reclamações em razão da demora na obtenção do resultado e que chama a 

atenção por sua complexidade de tramitação: o de afastamento de servidor para capacitação 

externa de curta duração, com contratação por inexigibilidade de licitação (ônus com inscrição 

acima de R$ 8.000,00)5. 

É realizado por meio de contratação de empresa para treinamento/capacitação e sua 

característica – de fornecimento de serviços técnicos relacionados a treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
                                                 

4 Transferência de controle. Atividades que passam o controle do processo para outro departamento ou organização. 
5
Valor limite estabelecido em lei para contratação pela modalidade de dispensa de licitação – Lei 8.666/1993. Acima dessa quantia, a contratação 
se dá por inexigibilidade de licitação, no caso de treinamento. 



31 
 

especialização – permite que ocorra por inexigibilidade de licitação de acordo com a Lei 

8.666/1993 (Lei das Licitações)6 e o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos 

Deputados - Ato da Mesa 80/20017.  

Atualmente, esse processo tramita entre diversos departamentos e áreas da Casa, 

perfazendo um caminho extenso e com duração longa a ponto de, em grande parte das vezes, 

assumir o critério de urgência a fim de que seja concluído a tempo e possibilite a capacitação do 

servidor indicado. Essa demora na tramitação é motivo de insatisfação por parte tanto dos 

servidores a serem capacitados quanto dos titulares de seus setores de lotação que têm pressa na 

aquisição do conhecimento.  

Identifica-se como cliente do processo, além dos servidores e os respectivos órgãos de 

lotação, a própria Administração da Câmara que tem interesse em manter seu quadro de pessoal 

atualizado, motivado, com o menor custo possível e o máximo de qualidade.   

Muitos processos de trabalho que hoje passam pela DRH foram criados já há algum 

tempo e continuam seguindo da mesma forma até os dias atuais, por vezes com alterações 

pontuais devido a situações diversas como nova legislação ou novos procedimentos entendidos 

como necessários por setores envolvidos. Às vezes há modificação no procedimento sem que se 

analise o impacto dessas atualizações na tramitação processual ou no fluxo de trabalho. 

No caso específico do processo abordado neste projeto, em determinado momento, a 

tramitação, que já era longa e complexa, foi ampliada. Houve aumento da quantidade de setores 

pelos quais o processo precisa passar, em razão do incremento de uma ferramenta de trabalho, 

utilizada para o controle dos contratos na Casa: o Sigmas (Sistema de Material e Serviço da 

Câmara dos Deputados). Em que pese a importância do referido sistema para garantir o 

cumprimento das exigências legais e para a transparência dos atos licitatórios da Casa, não 
                                                 

6
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
...   
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
... 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:  
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;  
... 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

7
Art. 21 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
II -para a contratação de serviços técnicos relacionados nas alíneas a seguir, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: 
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
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houve, à época, avaliação suficiente por parte dos órgãos envolvidos sobre o impacto dessa 

alteração no fluxo de trabalho do processo de contratação para capacitação, que é composto, 

também, por outras atividades além daquelas voltadas para a contratação. Pode ter havido uma 

melhoria nesta parte do processo em razão da segurança jurídica, porém o aumento de etapas e do 

tempo na tramitação pode ter aumentado, também, o risco de se perder o objeto do processo por 

não chegar a tempo aos órgãos de decisão.  

No formato em que o processo se encontra, hoje, para obtenção de um resultado 

satisfatório para o cliente, apresentando qualidade no desempenho das atividades em cada etapa, 

seria preciso que o servidor ou seu superior soubesse com grande antecedência da realização do 

evento de capacitação para que pudesse iniciar o processo com todas as informações necessárias, 

como programação (com horários de início e término) e certeza da realização na data prevista 

(principalmente em razão da aquisição de passagens, que se compradas e não utilizadas, no 

mínimo geram despesa com multa para a reversão em crédito para a Casa).  

Mesmo que essa antecedência ocorresse em todas as indicações, o resultado satisfatório 

ainda dependeria da presteza de todos os setores em praticar prontamente suas respectivas tarefas 

e isso nem sempre é possível. Fatos como número reduzido e despreparo de pessoal, diversidade 

e quantidade de processos com caráter de urgência que ocupam a força de trabalho de forma 

desordenada e desequilibrada afetam diretamente a qualidade do resultado.  

Outra dificuldade é o acompanhamento de todo o processo, já que passa por órgãos das 

Diretorias Administrativa e de Recursos Humanos, passando, também, pela Diretoria-Geral (DG) 

chegando até a 1ª Secretaria, na Mesa Diretora da Casa. Não há uma pessoa ou uma unidade 

administrativa que faça o trabalho de ser o responsável pelo desenvolvimento do processo 

(process owner). É fato que, ao longo da tramitação, o processo retorna algumas vezes ao Cefor, 

quando pode ser feito um levantamento das etapas cumpridas até então, mas pode-se apenas sanar 

algumas falhas retornando o processo para atualização ou inclusão da informação, acarretando 

atraso na conclusão do processo.  

O processo de treinamento com ônus depende do bom andamento de outros dois 

processos: o de contratação e o de aquisição de passagens aéreas. São, portanto, três processos 

que precisam estar em sintonia para que o produto seja alcançado com qualidade, agregando 

valor para o cliente. Não pode haver qualquer modificação em um processo, sem que sejam 
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ponderados e avaliados os impactos nos outros. Portanto, qualquer tentativa de melhoria em um 

processo implica necessidade de visão sistêmica em todas as etapas, desde a análise até a 

implementação do novo modelo. Após implantado, inclusive, durante a execução dos processos 

(monitoramento), não se pode perder a noção de sistema.  

Importante lembrar que há um histórico da experiência da gestão de processos na DRH. 

Aproximadamente em 2006, foi criado o projeto de “Sistematização dos Processos de Trabalho 

da área de RH”, que consistia na identificação, documentação, avaliação e otimização dos 

processos de trabalho da área de RH, de forma a garantir a agilidade e a qualidade dos serviços 

decorrentes, bem como racionalizar a utilização dos recursos materiais e humanos. Como projeto 

piloto, foi realizado o mapeamento dos processos pertinentes ao Departamento de Pessoal. À 

época, foram levantados e mapeados cerca de quarenta processos e o produto desse projeto foi 

um modelo de gestão por processos com núcleos setoriais, em cada departamento, de análise e de 

melhoria de seus respectivos processos. Entretanto, por motivo não identificado, o projeto não 

teve continuidade. Talvez por novas urgências e interesses do patrocinador ou por mudanças de 

gestão ou, até, por falta de ferramenta de Tecnologia da Informação (TI). 

Na área de capacitação, foi realizado trabalho em conjunto entre DRH, Cefor e 

Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal, de análise e melhoria no 

processo de contratação para capacitação por dispensa de licitação, que é autorizado pela 

Diretoria de Recursos Humanos, por subdelegação de competência estabelecida na Portaria 

568/2012-DG, e que tem o início idêntico ao processo em estudo. As melhorias alcançadas 

naquela época foram diretamente aproveitadas no processo em análise. 

Entretanto, essas alterações produziram efeito apenas em relação ao formulário, que é o 

documento de input, também, para o processo em análise neste projeto. Para o cliente a forma de 

solicitação é uma só, porém, dependendo do valor para a contratação do serviço de capacitação, a 

tramitação será diferente depois de passar na DRH para manifestação, criando uma 

descontinuidade no formulário. Portanto, há ainda que se conhecer e avaliar todo o caminho, a 

complexidade da interação entre os setores e as atividades desenvolvidas. Com a melhoria do 

processo pretende-se aprimorar seu desempenho, com redução de handoffs e de atrasos, 

promovendo maior agilidade, sem, contudo, perder a segurança nos atos da contratação.  
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Importante identificar o processo de afastamento para capacitação dentro do processo 

maior que trata de capacitação/treinamento dos servidores e, então, descrever a sequência de suas 

etapas e atividades, registrando quais as regras limitadoras, quais os órgãos envolvidos e quais 

são as oportunidades de melhoria. Assim, considerando as conversas realizadas informalmente 

com algumas pessoas que atuam no processo, será descrita, mais adiante, a sequência básica de 

passos que o processo exige.   

A capacitação de servidores da Câmara dos Deputados que está regulamentada pelo Ato 

da Mesa n. 41/2000, contempla os efetivos e também os detentores de Cargos de Natureza 

Especial (CNE), com mais de três anos de Casa, e pode ocorrer por meio de participação em 

cursos, seminários, congressos, reuniões técnicas. Os treinamentos podem ser internos, eventos 

organizados pelo Cefor, ou externos, realizados por empresas especializadas. Podem, ainda, ser 

solicitados com ônus limitado (sem despesa adicional para a Câmara, só com dispensa de ponto) 

ou com ônus adicionais relativos a inscrição, passagens, diárias e adicional de embarque. 

Também podem ser considerados como de longa duração, realizados durante meses como é o 

caso dos cursos de pós-graduação, ou de curta duração, que acontecem durante alguns dias, como 

seminários, congressos e cursos breves. Quanto à tramitação processual, os treinamentos externos 

a serem custeados pela Câmara apresentam ainda uma diferença, relativa ao valor da inscrição 

que influencia no tipo de contratação: se até R$8.000,00 há dispensa de licitação, se maior que 

esse valor a contratação ocorre por inexigibilidade de licitação.  

Este trabalho trata dos processos de capacitação externa com afastamento de curta 

duração, com ônus adicionais e contratação por inexigibilidade de licitação. O Diretor-Geral é a 

autoridade competente para autorizar as despesas relativas a esse tipo de afastamento para 

capacitação, com ratificação do Primeiro-Secretário.  

O processo de treinamento externo com ônus adicionais tem muitas etapas e muitas 

atividades, tornando apertado o tempo para adoção de todas as providências que viabilizam a 

participação do servidor no evento. Devem ser consideradas a data de realização do treinamento e 

a antecedência mínima para execução das atividades relativas à contratação, em razão dos prazos 

específicos, especialmente para ratificar a autorização e publicá-la na Imprensa Oficial. Deve-se, 

ainda, preocupar-se com a emissão de empenho, que precisa ser antes da data de início do evento, 

e com a reserva de vaga junto à empresa organizadora, para garantir a participação quando o 
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quórum é limitado. Também devem ser executadas em tempo limitado as atividades relativas à 

aquisição de passagens e ao crédito de diárias. Frequentemente, o processo se torna urgente, 

gerando transtornos em cada setor por onde passa, pois em razão dos prazos exige dedicação 

prioritária assim que chega, sob o risco de o cliente do processo (que é o servidor) perder a 

oportunidade do treinamento.   

O caso em estudo, na realidade, é um processo de capacitação que em determinado 

momento tem sido desmembrado para cumprimento das respectivas exigências legais: um segue 

o modelo de - aquisição/contratação - e o outro segue as etapas de providências relativas à 

capacitação, que, dependendo da solicitação, pode conter, ainda, atividades para aquisição de 

passagens. Ao final, são reunidos, novamente, no CEFOR, que finaliza a tramitação com o 

arquivamento de processo único. 

O processo começa com o preenchimento de um formulário, com a indicação para 

treinamento de servidor ou de servidores, por parte do gestor de seu órgão de lotação.  

Por essência, os formulários são elaborados com o intuito de agilizar a tramitação, uma 

vez que trazem formatadas as possibilidades de informação, exigindo apenas completar uma 

lacuna ou marcar a opção desejada, otimizando o tempo. Textos e documentos devem ser 

incluídos como anexo, quando exigido. No processo em análise, é essencial anexar programação, 

proposta de serviço e certidões negativas da empresa. Entretanto, o formulário utilizado hoje, foi 

elaborado apenas para unificar o pedido, limitando-se ao âmbito do órgão solicitante. Não 

contempla as etapas seguintes em que os setores dão continuidade ao processo em forma de 

despachos ou encaminhamentos. Talvez, as demais etapas não façam parte do formulário devido 

à complexidade da tramitação. Com tantas interfaces funcionais, o formulário ficaria denso e 

poderia perder sua funcionalidade. Entretanto, essa viabilidade poderá ser objeto de análise do 

projeto. 

Preenchido o formulário com as informações básicas e contendo a anuência das chefias da 

área de trabalho do solicitante, o processo é enviado ao Cefor para análise da pertinência do 

treinamento. O evento de capacitação deve estar relacionado com a atividade desempenhada pelo 

servidor ou com a área em que está lotado, em respeito ao disposto no Regulamento (Ato da 
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Mesa 41/2000). Também lá, são anexados cinco documentos8, obtidos por meio digital, que 

comprovem regularidade fiscal e trabalhista, bem como a inexistência de impedimentos à 

contratação da empresa que oferece o curso/evento (em atendimento ao Acórdão n. 1.793/2011 – 

plenário TCU). Também, é verificado se o formulário está preenchido corretamente, com todas as 

informações necessárias. Por fim, é incluído o Termo de Referência no Sigmas, utilizado pela 

Câmara no procedimento de contratação. O diretor do Cefor, então, manifesta-se, favorável ou 

não à participação do servidor, e submete o afastamento à DRH. 

Naquela diretoria, verifica-se, novamente, se os dados inseridos estão corretos. E 

considerando as informações do Cefor, o processo é encaminhado ao Departamento de Material e 

Patrimônio (Demap), apenas com manifestação de concordância (ou discordância) de 

participação do servidor no evento, desde que inexista óbice legal para a contratação. 

Dentro do Demap, o processo passa por três ou quatro setores/postos de trabalho 

diferentes, de acordo com a natureza do afastamento. Alguns desses setores foram incluídos, 

gerando acréscimo de etapas, quando passou a ser obrigatório o lançamento desse processo no 

Sigmas, sistema em que devem ser lançadas todas as contratações feitas pela Câmara. O Serviço 

de Administração (Serad) do Demap recebe e encaminha o processo à Coordenação de 

Almoxarifados – Seção de Especificação, Análises e Ensaios, onde é feita a homologação do 

pedido no Sigmas. Depois, segue para a Coordenação de Compras – Seção de Aquisições, onde é 

feita a análise da possível contratação (inclusive solicitação da proposta à empresa, caso ainda 

não conste do Processo) e a consulta (novamente) de duas das certidões, que já foram emitidas e 

anexadas ao processo pelo Cefor. A explicação para o retrabalho de verificação desses 

documentos é que são informações que constam em cadastro atualizado constantemente, podendo 

mudar a qualquer dia e, portanto, devem ser consultadas quando a contratação for analisada pelo 

Demap. Ainda na Coordenação de Compras, é feita a avaliação do pedido conforme a Portaria 

103/2005-DG9 e incluídos os respectivos dados no quadro de Empresas Vencedoras, do Sigmas. 

Na sequência, o processo é enviado para o Serad/Demap, que faz o relatório situacional, com um 

                                                 
8 Os documentos são: Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e às Contribuições Previdenciárias; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
informação do Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, e 
informação do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas. 

9 Portaria 103/2005, do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados – “Dispõe sobre a instrução dos processos 
administrativos de aquisição de bens e contratação de serviços, promovidos com base nos arts. 20 e 21 do 
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001” 
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resumo de todo o processo até então, solicitando ao Departamento de Finanças, Orçamento e 

Contabilidade (Defin) manifestação acerca da disponibilidade orçamentária para atendimento da 

despesa, informando, ainda, quais as ações necessárias para efetivar a contratação.10 

No Defin, o Serad recebe o processo e o encaminha ao Fundo Rotativo, que informa se há 

disponibilidade orçamentária e emite o pré-empenho, garantindo o bloqueio dos recursos, anexa o 

documento ao processo e o envia à Dirad, que submete a contratação à consideração do Diretor-

Geral, com breve resumo das informações apresentadas no processo até aquela data, consistindo 

basicamente no mesmo conteúdo do encaminhamento feito pelo Demap.  

Na Diretoria-Geral (DG), a Assessoria Técnica (Atec) emite parecer jurídico acerca da 

contratação.  O parecer é enviado ao Diretor-Geral para deliberar quanto à conveniência e 

oportunidade de contratar. 

Então, a DG providencia novo relatório, resumindo todas as informações e as condições 

apresentadas no processo, incluindo, conforme o caso, a previsão de custo com passagens aéreas, 

diárias e adicional de embarque e desembarque. Manifesta sua concordância com a contratação e 

a submete à apreciação do Primeiro-Secretário, que estando de acordo, devolve o processo à DG 

para que possa, então, autorizar a contratação e a despesa, declarar a adequação orçamentária e 

determinar aos órgãos competentes que sejam adotadas as demais providências. Antes, porém, o 

processo retorna à Primeira-Secretaria para obter a ratificação do Primeiro-Secretário quanto à 

decisão do Diretor-Geral.   

Se houver apenas custo com inscrição, o Diretor-Geral já autoriza a participação dos 

servidores, concedendo a dispensa de ponto e envia o processo ao Demap para publicar a 

autorização de contratação na Imprensa Oficial. Caso tenham sido demandadas outras despesas, 

como o pagamento de diárias e a aquisição de passagens, o processo é enviado à DRH para essas 

providências.  

Importante salientar que como não há, ainda, um modelo estabelecido para os 

procedimentos de afastamento para capacitação, as alterações na forma de trabalho e até mesmo 

                                                 
10 No relatório, o diretor do Demap informa que o pleito deve ser, ainda, apreciado pela Dirad e encaminhado à 

ATEC/DG para emitir parecer sobre a contratação (em cumprimento do art. 68, inc. VI, do Regulamento dos 
Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados – Ato da Mesa 80/2001); a despesa, então, deverá ser 
autorizada e empenhada, com o ato do Ordenador de Despesas (DG) ratificado pela autoridade competente 
(Primeiro-Secretário) e publicado na imprensa oficial no prazo de cinco dias (condição para a eficácia do ato, 
conforme art. 22 do já citado Regulamento). 
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na tramitação desses processos vão acontecendo, dependendo das pessoas que os operam ou do 

gestor atuante em cada setor.  

Algumas mudanças pontuais surgiram nessa etapa de trânsito DG/DRH. A emissão de 

passagens para participação em treinamentos, antes realizada da Diretoria-Geral, recentemente 

passou a ser responsabilidade do Cefor.  Diante dessa delegação de tarefa, ficou acordado que, 

logo após a ratificação do 1º Secretário, o processo seria enviado diretamente para a DRH, onde 

passa a ser criado outro processo, a partir de cópia. E enquanto o original segue a ordem das 

atividades relativas à contratação, o novo processo segue a sequência de atividades próprias dos 

processos de treinamento (aquisição de passagens, crédito de diárias, concessão e registro da 

dispensa de ponto).  

A etapa em que a DRH recebe o processo e cria o segundo, o processo original, que 

seguirá o trâmite das atividades relativas à contratação, receberá neste trabalho o nome de 

“Processo A” e o segundo processo, que passa a existir a partir da DRH, para as providências que 

viabilizarão o afastamento do servidor para participar do evento, será denominado “Processo B”.  

Sequência da tramitação do “Processo A”: é o processo original que vai ao Demap, para publicar 

o ato de autorização da contratação na Imprensa Nacional - DOU; depois, o processo vai para o 

Defin, para emissão da Nota de Empenho (NE) e homologação no Sigmas. O processo é, então, 

encaminhado ao Cefor, onde aguarda a chegada do “Processo B” para serem reunificados. 

Sequência da tramitação do “Processo B”: este é o processo criado que ganha novo número. A 

DRH autoriza a aquisição de passagens aéreas11, cuja emissão de bilhetes é feita pelo 

Serad/Cefor, a dispensa de ponto dos participantes e o crédito das diárias e do adicional de 

embarque. A DRH providencia, ainda, a publicação do afastamento no Boletim Administrativo.  

Se houver despesa com diárias e com adicional de embarque/desembarque, o processo é 

enviado ao Defin para que a Coordenação de Movimentação Financeira (Comof) proceda ao 

lançamento dos respectivos valores, concedendo o crédito ao servidor participante. Caso 

inexistam tais custos, o processo é encaminhado ao Depes: na Coordenação de Registro 

                                                 
11 Por meio da Portaria 568/2012, artigo 2º, item I, o Diretor-Geral subdelega ao Diretor de Recursos Humanos a 

atribuição de “autorizar o afastamento de servidores quando se tratar de cursos, estágios, congressos, seminários, 
feiras, simpósios e demais atividades, bem como a despesa decorrente desse ato, na forma do inciso I do art. 66, 
c/c o inciso III, do art. 70, do Regulamento do CEFOR, aprovado pelo Ato da Mesa n. 41, de 2000 e alterações.” 
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Funcional (Coref) é registrado o período do afastamento e na Coordenação de Pagamento 

(Copag) é atualizado o cadastro financeiro das diárias e descontado o auxílio alimentação 

proporcional12.  

O processo retorna, então, para o Cefor, onde aguarda a chegada do “Processo A”. 

Assim, após serem adotadas as providências que devem anteceder a data de realização do 

curso/congresso, os processos A e B são reunificados no Cefor em um único processo que é 

enviado aos órgãos de lotação dos servidores a fim de que sejam anexados os comprovantes de 

participação e de uso das diárias e das passagens aéreas (o certificado de participação no evento, 

o relatório circunstanciado e os tíquetes de embarque).  

O processo é, então, devolvido ao Cefor, que aguarda até chegar a Nota Fiscal (NF). Faz-

se a conferência da NF que é atestada e juntada ao processo enviado ao Demap para a liquidação 

da despesa, atividade realizada pela Seção de Liquidação da Coordenação de Compras do 

Demap. O processo retorna ao Cefor, que o envia ao Defin, para verificar compatibilidade do 

pagamento das diárias e o uso das passagens aéreas. 

Finalmente, o processo retorna ao Cefor onde é arquivado, após verificar se todas as 

etapas foram concluídas. 

 

2.1 Pesquisa 

 

A análise documental dos processos com o tipo de afastamento abordado neste trabalho 

foi feita a partir das informações constantes na tabela de controle confeccionada pelo Cefor, 

considerando as solicitações realizadas nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, em razão de serem 

os processos mais recentes com tramitação concluída. Trata-se de afastamentos relativos a cursos, 

congressos, seminários e afins, que, dependendo do evento ou localidade de realização, além dos 

custos com inscrição, demandaram da Câmara, também, os custos com passagens aéreas, diárias 

e adicional de embarque/desembarque.  

                                                 
12Procedimento adotado para evitar a duplicidade de pagamento do benefício quando há, na taxa de inscrição, 

inclusão de almoço nos dias úteis do evento. 
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Na análise, foi considerada, também, a tramitação no Sistema de Tramitação de 

Documentos (Sidoc), que apresenta a transferência do processo de um setor para outro, bem 

como o tempo de permanência do processo em cada setor.  Constatou-se que a tramitação não foi 

idêntica nos processos tomados por referência para esse trabalho e o tempo de permanência nos 

setores foi inconstante, fatos que demonstram a dificuldade em se mensurar o tempo ideal para a 

tramitação, bem como a necessidade de estudo para identificação de oportunidades de melhoria, 

determinando um modelo para esse processo de trabalho.  

Conforme se verifica na Tabela 1, o levantamento dos dados baseou-se em 48 processos 

autorizados, dos quais 09 processos foram realizados em 2012; 21 processos foram realizados em 

2013 e 18 realizados em 2014, resultando em 288 participações ao longo dos três anos. 

A coluna Número de Participações demonstra quantas vezes houve participação de 

servidores da Câmara dos Deputados nos eventos, não especificando quantos servidores foram 

efetivamente treinados, uma vez que um mesmo servidor pode ter participado de diversos 

treinamentos no período analisado. 

Assim, foram investidos R$ 1.372.738,94 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, 

setecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) para o custeio de inscrições, 

passagens aéreas, diárias e adicional de embarque e desembarque, propiciando 288 participações 

de servidores em cursos, congressos, seminários e eventos similares, com contratação por 

inexigibilidade de licitação. 

A análise desses processos e a apuração dos valores despendidos não permite avaliar se 

haveria opção de investimento em treinamento nos casos de cursos, como, por exemplo, ter o 

curso organizado internamente pelo Cefor com instrutores próprios ou contratar empresa para 

ministrá-lo in company. A adequação do treinamento deve considerar não apenas o custo 

envolvido, mas também a formação do instrutor – sua notória especialização, a possibilidade de 

troca de experiências dos participantes com pessoas de outros órgãos e/ou empresas e, ainda, a 

disponibilidade e o interesse de servidores, e de suas chefias, em número suficiente para compor 

uma turma que justifique o investimento. 

Devido à ausência de registros específicos que forneçam as informações para o 

levantamento dos dados, não foi possível identificar os processos cujas participações de 

servidores nos treinamentos não foram concretizadas em razão da demora na tramitação ou em 
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razão de o processo não ter chegado às instâncias de instrução ou de decisão com tempo 

suficiente para adoção das providências pertinentes. 

 

Ano 
Número de 
processos 
analisados 

Número de 
participações 

nos 
treinamentos 

Despesas 

Custo Total dos 
treinamentos Inscrição Passagens aéreas 

Diárias + 
Adicional 

Embarque e 
desembarque 

2012 09 63 R$  199.400,00 R$ 10.110,41 R$ 30.256,92 R$   239.767,33 

2013 21 128 R$  428.604,60 R$ 18.661,06 R$ 34.228,58 R$   481.494,24 

2014 18 97 R$  504.912,00 R$ 43.029,42 R$ 103.535,95 R$   651.477,37 

Total 48 288 R$ 1.132.916,60 R$ 71.800,89 R$ 168.021,45 R$ 1.372.738,94 

Tabela 1 - Processos que contêm despesas com inscrição, passagens aéreas, diárias e adicional de embarque e 

desembarque 

 

A Tabela 2 informa que, dos processos constantes da Tabela 1, razoável porcentagem das 

participações ocorreram com o investimento feito pela Câmara relativo apenas ao pagamento das 

inscrições, sem haver despesas com diárias e passagens aéreas, seja porque os eventos foram 

realizados em Brasília, seja porque os servidores participantes dispensaram esse custeio.  

 

Ano 

Quantidade de 
processos 

apenas com 
despesa de 
inscrição 

Percentual em 
relação à totalidade 
dos processos de 
afastamento por 

inexigibilidade de 
cada ano 

Número de 
participantes 

nos 
treinamentos 

Valor total com 
pagamento de 

inscrição 

Percentual em 
relação ao custo nos 

processos de 
afastamento por 

inexigibilidade por 
ano 

2012 05 55% 36 R$ 138.290,00 58% 

2013 15 71% 105 R$ 340.066,50 71% 

2014 07 39% 41 R$ 179.715,00 27% 

Total 27 56% 182 R$ 658.071,50 48% 

Tabela 2 - Processos que contêm despesas apenas com inscrição 
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2.2 Proposta de melhoria 

 

Com a descrição das etapas do processo, podem ser verificados alguns problemas como 

tramitação longa, demora na conclusão do processo, número excessivo de interfaces e de 

atividades, retrabalho, questões que geram gasto desnecessário e desperdício de tempo e de 

envolvimento de pessoal.  

Ante os problemas apresentados, considerando a importância deste processo de apoio para 

a Câmara, vê-se necessária a adoção de ações para a melhoria na tramitação e no 

desenvolvimento das atividades do processo. 

A proposta de melhoria, compõe-se de ganhos rápidos e de ações de ruptura com a forma 

hierárquica da atual estrutura administrativa da Câmara, visando agilizar a tramitação do 

processo, reduzindo as interfaces e eliminado o retrabalho, descentralizando as decisões ao 

delegar competências aos órgãos que conhecem bem o negócio do processo e que detêm a 

informação acerca dele (aproveitando a característica de especialização dos departamentos, que 

uma estrutura funcional tem) sem, contudo, perder o cuidado em se manter a segurança jurídica, 

existente hoje. 

De acordo com a proposta, a Diretoria de Recursos Humanos, que é área responsável 

pelos programas e ações de capacitação dos servidores da Câmara, passaria a ter competência 

para autorizar despesas e contratar as empresas prestadoras desses serviços e o Diretor-Geral 

passaria a ser a autoridade superior para ratificar essa decisão. 

Por meio do instrumento certo de delegação de competência, o diretor da DRH passaria a 

ser o ordenador das despesas relativas à capacitação, com poderes para decidir e autorizar as 

contratações de prestação desse tipo específico de serviço, bem como para declarar a adequação 

orçamentária, em atendimento à Lei de Responsabilidades Fiscais (Lei Complementar 

101/2000)13. 

                                                 
13Art. 16 A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 

acompanhado de: 
... 
II- declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
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Para tanto, seria necessário providenciar o instrumento normativo que transfere, do diretor 

da DG para o diretor da DRH, parte da competência de autorizar despesas e de contratar, limitada 

à prestação de serviços de capacitação. Necessário, também, seria alterar o artigo 22 do 

Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara (AM 80/2001), que estabelece o 

Primeiro-Secretário como autoridade para ratificar a decisão de contratar, passando a ser essa 

autoridade o diretor da DG. Dessa forma, mantém-se a participação de duas instâncias diferentes 

ao decidir pelo contrato, que confere certa segurança ao ato. Importante verificar o impacto 

dessas alterações no Sigmas e, se houver necessidade, providenciar a atualização do sistema. 

O ato de delegação será claro quanto à limitação da competência para autorizar contratos 

para serviço de capacitação. 

A decisão de autorizar a contratação seria fundamentada nas informações e manifestação 

do Cefor, órgão responsável pela capacitação dos servidores, quanto ao cumprimento das 

exigências relativas ao AM 41/2000; no relatório e parecer emitidos pelo Demap, órgão 

responsável pelas contratações, com análise da contratação por inexigibilidade conforme a Lei 

8.666/93 e o AM 80/2001, e no pré-empenho emitido pelo Defin, informando a existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira.   

Seria criado, para o processo melhorado, o fluxo de trabalho em meio eletrônico 

(workflow), de forma que cada etapa do processo seria realizada via digital, eliminando, assim, a 

existência do processo físico (extinção da chamada “pasta rosa”). Ou, como alternativa caso não 

seja possível utilizar a ferramenta de workflow, desenvolver o formulário que dá início à 

solicitação de capacitação, acrescentando todas as etapas do processo até seu arquivamento. O 

objetivo seria a redução do tempo despendido pelos atores envolvidos e, por consequência, a 

redução do tempo de tramitação e a economia com papel.  

Esse trabalho poderia ser utilizado, inclusive, com a implantação completa do eDoc, que é 

o sistema informatizado de gestão de documentos e processos administrativos da Câmara dos 

Deputados. Esse sistema proporciona agilidade, segurança e transparência aos processos, uma 

vez que serão criados, tramitados e arquivados no próprio sistema, gerando economia de material, 

tempo e espaço. 

Mesmo que não sejam viáveis ou aceitas as sugestões apresentadas acima, também 

poderiam ser adotadas outras ações de ganho rápido. Essas são melhorias imediatas que se 
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constituem de pequenas alterações pontuais que não causam grande impacto no processo, mas 

podem reduzir o tempo de tramitação e simplificar as tarefas, gerando tempo livre para os agentes 

e até economia de material: 

a) No primeiro momento do processo, antes de o requerimento sair do órgão de lotação do 

servidor, todo o conteúdo do formulário deverá ser conferido pelo Serad daquele órgão, a fim de 

garantir que constem da inicial do processo todas as informações e os documentos essenciais para 

análise e autorização da demanda. Essa atividade evitaria que o processo retornasse à origem no 

meio da tramitação, por falta de informação; 

b) Estabelecer prazo para apresentação do pedido no Cefor e um prazo de antecedência mínima 

para o processo chegar ao órgão de decisão da contratação (DRH se acatada a sugestão de 

melhoria, ou DG, se não aceita); 

c) Ao chegar ao Demap pela primeira vez, o processo passaria a ser instruído por um só setor 

dentro do departamento, que se tornaria responsável por todas as etapas da pré-contratação para 

capacitação: homologar o pedido no Sigmas, checar os documentos e/ou certidões que 

comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e a idoneidade da empresa, juntar certidões 

atualizadas, analisar conforme a Portaria 103/2005- DG, lançar as informações no quadro de 

empresas vencedoras do Sigmas. Assim, seriam eliminadas as interfaces que existem dentro do 

mesmo departamento. Em um só passo, cumpririam-se três ou quatro atividades e/ou tarefas; 

d) Após a emissão do pré-empenho, o Defin enviaria o processo diretamente para a DG, 

eliminando a passagem pela Dirad, que apenas encaminha à DG as informações fornecidas por 

seus órgãos, Demap e Defin, sem acrescentar informação. Uma vez que as informações já foram 

concedidas pelos órgãos especializados, desnecessário fornecê-las, novamente.  

e) Perto da etapa final, o Cefor, mantendo o processo em seu domínio, passaria a enviar email aos 

servidores participantes do evento, comunicando quando poderiam enviar os documentos 

comprobatórios de participação e de uso das diárias e passagens aéreas (estabelecendo um prazo 

para o recebimento), em vez de enviar o processo aos órgãos solicitantes para que os servidores 

façam a anexação da documentação, evitando, assim, que o processo fique fora do trâmite 

normal, gerando atraso no retorno ao Cefor para continuidade da tramitação. 

Algumas vantagens da hipótese do novo modelo podem ser apontadas quando o processo 

deixa de ir até a Primeira-Secretaria. A instância mais alta passa a ser a Diretoria-Geral e será 



45 
 

para a realização de uma tarefa, apenas, a de ratificar a decisão do diretor da DRH. Assim, Atec, 

DG e Primeira-Secretaria, que já têm cargas excessivas de processos, ficam desoneradas de 

participar ativamente deste processo e podem envolver os agentes na execução de outras tarefas. 

Além da redução de handoffs, há, também, redução do tempo de tramitação, redução de pessoal 

envolvido e redução de custo, considerando que certo número de horas de trabalho do pessoal 

daquelas áreas não será mais aplicado em atividades próprias deste processo.  

Outra vantagem, além dos ganhos acima mencionados, seria eliminação do uso de papel 

na tramitação processual com a implantação do processo em meio eletrônico, gerando economia 

operacional e colaborando com a preservação do meio ambiente. 

Quanto à metodologia utilizada para a melhoria do processo citado, poderia ser 

aproveitada a existência da Gestão Estratégica na Casa, com o uso das metodologias da gestão de 

projetos e da gestão de processos e durante a realização do projeto poderiam ser usadas algumas 

técnicas como pesquisas e entrevistas para o levantamento de informações, Brainstorming para 

encontrar soluções, SWOT para selecionar as oportunidades de melhoria, matriz GUT para 

identificar os problemas e os cinco porquês para encontrar as causas desses problemas. 

Poderiam ser usadas, também, ferramentas específicas da Gestão de Processos como o 

Digrama de Escopo para identificar normativos, insumos e recursos do processo; os fluxogramas 

para o mapeamento dos processos As Is e To Be; software como o BizAgi para notação dos 

mapas, além das ferramentas próprias da Gestão de Projetos como os documentos específicos de 

projetos; a declaração de escopo para estabelecer todo o conteúdo de trabalho do projeto; a EAP 

para definir os pacotes de trabalho; os relatórios de gerência para a comunicação entre gerente de 

projeto, escritório de projetos e stakeholders; o modelo CANVAS como instrumento para 

estabelecer o plano de projeto e construir o Termo de Abertura de Projeto. 

Há que se considerar, também, o fato de o projeto estar diretamente alinhado às diretrizes 

estratégicas da Casa, atendendo ao interesse da Administração em mapear todos os processos de 

trabalho. Por fim, não menos importante, poderia ser aproveitada, ainda, a oportunidade para 

melhorar a interação entre os diversos stakeholders e atores envolvidos no processo para quebrar 

a possível resistência à mudança dos procedimentos. 
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2.3 Limitações para o projeto 

 

- Interesse político: É preciso ter atenção à possibilidade de o Primeiro-Secretário e/ou o 

DG não considerarem estratégica a delegação de competência, porque perdem parte do poder de 

decisão, caso não concordem, parte do resultado será prejudicado. 

- Legislação: Dependência de criação e alteração de normas internas (Ato da Mesa que 

dispõe o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara e atos de delegação de 

competência, Portarias), devendo ter atenção constante às exigências da Lei 8.666/1993, que 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e da Lei de 

Responsabilidades Fiscais (Lei complementar 101/200). Deve-se ter cuidado com as exigências 

legais em relação às regras de licitação para não destruir a segurança jurídica que existe no 

processo hoje; 

- T.I.: Indisponibilidade do Cenin para implantar o processo em meio eletrônico, 

prejudicando o resultado do projeto que é ter o processo implantado eletronicamente e 

funcionando; 

 - Recursos Humanos: Os membros da equipe não podem se dedicar exclusivamente ao 

projeto e o fato de terem que continuar desempenhando as atividades típicas dos setores de 

lotação pode comprometer a entrega do produto. 

 

2.4 Não Escopo 

 

Uma das propostas deste estudo é a alteração das instâncias competentes para autorizar e 

ratificar a contração dos serviços relativos à capacitação na Câmara dos Deputados. Não fazem 

parte deste estudo as mudanças que podem ser causadas nos demais processos de afastamento 

para capacitação, que não são objeto deste projeto em razão dessa modificação. Há processos de 

contratação para cursos internos, para cursos e palestras in company, de pós-graduação e outros. 

Não caberá à equipe providenciar prováveis alterações na legislação e no sistema 

eletrônico relativos à contratação de serviços da Câmara, como o Regulamento das disposições 
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de licitação, que possivelmente sofrerá mudança em razão da alteração da instância que autorizar 

contratos e despesas com capacitação/treinamento da Casa. Bem como qualquer modificação no 

Sigmas devido a eventuais alterações de etapas e atividades desenvolvidas ao longo do processo. 

Caso essas mudanças sejam necessárias, as atribuições serão repassadas às áreas 

funcionais competentes. 

Também não será responsabilidade da equipe providenciar treinamento para as pessoas 

que trabalharão no novo modelo de processo. 

Da mesma forma, não caberá à equipe deste projeto fazer o acompanhamento do processo 

após a implantação do novo modelo, devendo para tanto ser designado um órgão ou pessoa que 

seja atuante e tenha contato constante com o processo, cabendo a um membro da equipe a ser 

designado fornecer as orientações e os esclarecimentos necessários para auxiliar a condução da 

etapa pós-implantação. 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

3.1.1 Objetivo 

Analisar, modelar e otimizar, com redução do número de instâncias de 24 para 17 e 

redução do tempo de tramitação para o máximo de 3 meses, o processo de afastamento de 

servidores para capacitação externa de curta duração que é feita por meio de contratação direta 

por inexigibilidade de licitação, tornando-o parte do sistema eletrônico de documentos da Câmara 

dos Deputados; identificar as partes envolvidas e suas atividades específicas no trâmite 

processual, com análise dos pontos críticos; propor melhorias para simplificar o processo e 

aumentar a qualidade do serviço, com extinção de retrabalho e de etapas desnecessárias, 

garantindo a confiabilidade e a legitimidade processual e mantendo a segurança jurídica, a ser 

executado dentro do prazo máximo de 11 meses a partir da data de aprovação do Termo de 

Abertura do projeto, com custo total estimado de R$ 600.600,00. 

 

3.1.2 Entregas 

1 - Fluxograma - Mapa do processo com melhorias (TO BE) 

Considerando o mapa do processo “AS IS” e as melhorias sugeridas será elaborado o 

modelo do processo desejado. 

2 - Metas de desempenho  

Para acompanhamento do desempenho das atividades executadas durante o processo em 

relação a fatores que podem influenciar na qualidade do produto final como tempo, custo, 

segurança (análise de pertinência e de viabilidade de contratação; autorização de contratação e de 

despesa; aquisição de passagens). 

3 - Indicadores para medir o novo processo 

A partir das metas desejadas, estabelecer o que deve ser mensurado para avaliar se o 

resultado atende às expectativas do cliente. 



49 
 

4 - Minuta de novo documento de delegação de competência para autorização das 

contratações e das despesas relativas a capacitação/treinamento de servidores da Câmara dos 

Deputados.   

Com a alteração da instância que autoriza a contratação e as despesas com capacitação da 

DG para a DRH, é essencial que seja editado o ato de transferência desse poder para o Diretor de 

Recursos Humanos. O Ato de delegação deve ser claro quanto à limitação da transferência do 

poder de contratar os serviços de capacitação. 

5 – Fluxo de trabalho do processo implantado em meio eletrônico (workflow) 

Com a entrega deste produto fica extinto o processo físico. Todos os encaminhamentos 

relativos a cada etapa serão efetuados exclusivamente por meio digital.  Caso não seja possível 

tornar o processo digital, um produto alternativo é a entrega do fluxo de trabalho descrito em 

formulário, ainda em papel, com processo existindo fisicamente (na “pasta rosa”), desde que 

ainda assim tenha sido alcançado o objetivo de tornar o processo melhor e mais simples, com 

menos etapas, tarefas agrupadas, retrabalho eliminado e economia de material e tempo. 

6 – Processo novo implementado e em funcionamento 

Esse é o principal produto a ser entregue: o processo otimizado, devidamente incorporado 

à rotina da Casa, conforme os critérios de qualidade estabelecidos, de forma que todas as 

providências necessárias à participação de servidores da Casa em treinamento externo, que 

demande contratação por inexigibilidade de licitação, sejam adotadas em tempo hábil, 

garantindo, assim, o atendimento às expectativas dos clientes quanto ao tempo e à conformidade 

do processo. 

7 – Divulgação do novo processo à comunidade Câmara 

Qualquer alteração em um processo deve ser comunicada a todos os possíveis 

interessados. É preciso fazer conhecer a nova prática a ser adotada, informando as alterações 

havidas e apresentando as pessoas/órgãos responsáveis para o esclarecimento de dúvidas.  A 

melhor plataforma a ser utilizada para essa comunicação será analisada posteriormente, no 

momento oportuno. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 
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Este trabalho seguirá as fases que compõem o ciclo de melhoria de processos sugerido 

pelo “Guia de Análise e Melhoria de Processos da Câmara dos Deputados”: compreender o 

processo atual (As Is), analisar processo, projetar o processo futuro (To Be), coordenar a 

implementação do processo To Be, e implantar o processo To Be. 

 

3.2 Cronograma 

 

Entregas Entrega predecessora Duração 
1 Mapa do processo To Be -  3 meses 
2 Metas de desempenho 1 1 mês 
3 Indicadores para medir o novo processo 1, 2 1 mês 
4 Minuta do documento de delegação de competência 1       - 
5 Fluxo de trabalho do processo implantado em meio eletrônico 1,2,3,4 3 meses 
6 Processo novo implementado e funcionando 1, 2, 3, 4, 5 2 meses 
7 Divulgação do novo processo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 mês 
Duração total do projeto 11 meses 

 

 

3.3 Custos 

O orçamento do projeto envolverá apenas o custo com pessoal. A equipe será formada por 

servidores da Câmara dos Deputados, que deverão estar disponíveis quatro horas por dia, no 

mínimo três vezes por semana, para a realização dos trabalhos. Não haverá gratificação ou 

pagamento adicional. Os valores já fazem parte do salário dos servidores e são calculados com 

base no valor médio de uma hora de trabalho. Assim, o cálculo será estimado com base na média 

de horas trabalhadas por integrante e por semana. Considerando que cada integrante terá uma 

dedicação média de 12 h/semana (= 48h/mês), então: 

48 h/mês x 11 meses (previsão de duração do projeto) = 528 horas por integrante 

528 horas x 7 integrantes = 3.696 horas de trabalho total no projeto 

3.696 horas x R$ 162,50 = R$ 600.600,00 
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Assim o custo do projeto está estimado em R$ 600.600,00 (seiscentos mil e seiscentos 

reais), devendo ser consideradas as variáveis relativas ao valor da hora de trabalho, que 

dependerá da remuneração de cada integrante da equipe. 

Não há previsão de aquisição de recursos materiais ou tecnológicos, pois serão utilizados 

os equipamentos e softwares de propriedade da Câmara dos Deputados. 

 

3.4 Qualidade 

 

1) Fluxograma - Mapa To Be: Demonstrar redução do temo de tramitação; apresentar 

apenas etapas que agregam informação, eliminando trabalhos repetitivos e 

encaminhamento unicamente hierárquico; manter a conformidade do processo, 

garantindo segurança jurídica das ações de contratação; o processo deve chegar ao 

órgão autorizador com antecedência. 

2) Metas de desempenho: Estabelecer metas relativas ao tempo de tramitação, à 

existência de retrabalho, às condições de autorização da contratação. 

3) Indicadores: Criar indicadores capazes de medir a efetiva redução do tempo da 

tramitação, eliminação do retrabalho, eficácia dos atos de contratação. 

4) Minuta do novo documento de delegação de competência para autorização das 

contratações relativas à capacitação: Delegar competência ao DRH para autorizar 

contratação de capacitação/treinamento; limitar o âmbito da competência às 

contratações para capacitação/treinamento.  

5) Fluxo de trabalho do processo implantado em meio eletrônico (workflow):  

Demonstrar redução do tempo de tramitação; o modelo deve ser de fácil compreensão 

e execução. 

6) Processo novo implementado e em funcionamento: O processo deverá estar 

tramitando integralmente no sistema eletrônico da Casa. 

7) Divulgação do novo processo à comunidade Câmara: A divulgação deverá ser feita a 

em todos os meios de comunicação da Câmara, de forma a alcançar todos os clientes e 

stakeholders. 
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3.5 Recursos humanos 

A equipe será formada basicamente por pessoas que trabalham nos setores relevantes para 

o processo. Deverão conhecer bem o negócio e a respectiva área de lotação, ter visão sistêmica, 

disposição para trabalhar em equipe e disponibilidade de tempo para dedicação diária de trabalho 

de meio período por, pelo menos, três vezes na semana.  

O Gerente do projeto deverá ter ótimo conhecimento do processo, da gestão de projetos e 

da gestão e melhoria de processos. Deverá ter capacidade de liderança e habilidades para 

negociação e comunicação. 

Para integrar a equipe, além do gerente de projeto, serão necessários mais 6 integrantes, 

sendo um deles o subgerente, que deverá conhecer o processo e ter condições de substituir o 

gerente em eventuais impedimentos. 

Quantidade Órgão de lotação Capacitação 

01 Cefor 
Conhecer bem as atividades do processo realizadas por sua área e o 
Regulamento do CEFOR AM 41/2000, que estabelece as regras 
para capacitação 

01 Demap 
Conhecer as atividades do processo realizadas por sua área, 
dominar o SIGMAS e as exigências legais para contratação 
(legislação interna e externa) 

01 Dirad 

Conhecer as atividades referentes à contratação de serviços e ao 
pagamento de despesas decorrentes desses contratos, normalmente 
realizadas no Defin e no Demap, bem como conhecer as 
respectivas exigências legais. 

01 DRH 
Conhecer as atividades referentes a afastamento e capacitação, 
realizadas pelo Cefor e pelo Depes, bem como conhecer os 
respectivos regulamentos internos. 

01 Atec/DG 
Conhecer bem as regras de contratação e de legislação, ser 
preferencialmente parecerista nessas áreas. 

01 Cenin/TI 
Conhecer a área de TI, para desenvolver o processo 
eletronicamente. 

 

Total da equipe: 7 pessoas (1 gerente de projeto, 1 subgerente e 5 membros) 
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3.6 Comunicações 

O trabalho da equipe deve ser interativo, ágil e transparente. Além de reuniões periódicas 

durante as fases de planejamento e execução, considerando, ainda, que não haverá dedicação 

exclusiva dos integrantes, para comunicação entre os membros da equipe será criado um grupo de 

email, onde serão postados os avisos gerais e agendamentos, com espaço para a discussão sobre 

questionamentos, rotinas de trabalho e resultados esperados. Outro meio de comunicação, mais 

ágil e que tem se mostrado eficiente em várias situações é o aplicativo para celulares Whatsapp. 

Todos os membros da equipe farão parte do grupo, que será criado com a finalidade de 

comunicação rápida e urgente acerca do projeto. 

Da mesma forma é importante o contato com as partes interessadas, órgãos envolvidos, 

patrocinador, escritórios de projetos, mantendo-os cientes do andamento do projeto. Os relatórios 

elaborados para serem apresentados nas RAES setoriais e enviados aos gestores das diretorias 

envolvidas, além das reuniões, com cada interessado ou grupos de interessados, possibilitarão 

apresentação de resultados e dos impactos da mudança, com espaço para discussão sobre os 

temas. Haverá, também, um Informativo, em meio digital, com periodicidade mensal, a ser 

enviado aos envolvidos no projeto (equipe e stakeholders) para que possam acompanhar o 

andamento das ações em cada fase, possibilitando o conhecimento das etapas vencidas e dos 

eventuais atrasos das entregas, demonstrando, assim, transparência na condução do projeto. 

Eventualmente, em uma ou outra etapa, serão emitidos relatórios sucintos, contendo informações 

específicas que possam interessar aos principais stakeholders, enviados individualmente, com o 

objetivo de ser direto e eficaz na informação, isto é, informar o que aquele stakeholder precisa 

saber e evitar as informações que não lhe interessam. 

 A coleta das informações do projeto será feita a partir de pesquisa em banco de dados da 

Câmara (histórico, legislação), de entrevistas e reuniões com clientes e com as demais partes 

interessadas. Serão reunidas para serem apresentadas em forma de relatórios, gráficos, diagramas, 

fluxogramas, dependendo da situação ou da demanda. O armazenamento das informações, tanto 

puras (conforme coletadas) quanto as já convertidas em ferramentas, será feito em pasta de 

arquivo corporativa, no banco de dados da Câmara, e poderão ser acessadas e recuperadas a 

qualquer tempo, estando disponíveis em meio digital, facilitando a distribuição e o 
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compartilhamento com a equipe e com as partes interessadas, por meio de acesso direto ao 

arquivo, envio de email ou, ainda, serem incluídas nos informativos mensais.  

 

3.7 Riscos 

 

Risco Criticidade Ação 

Resistência dos executores das 
atividades do processo às mudanças 
propostas 

Moderada 

Oficina com as pessoas participantes do processo, para 
informar qual a finalidade do projeto e esclarecer as 
vantagens e os benefícios que serão obtidos com a 
implantação das mudanças propostas. 

Recusa por parte da Primeira-
Secretaria e da DG de delegar à DRH 
a competência de autorizar 
contratação de serviços de 
capacitação, reduzindo a 
oportunidade de melhoria 

Alta 

Elaborar relatório/informativo para apresentar os 
benefícios da descentralização para a Câmara (agilidade 
do processo, redução de custos, manutenção da segurança 
jurídica) e para as respectivas áreas (redução do volume de 
trabalho, melhor aproveitamento da força de trabalho). Se, 
ainda assim, permanecer a recusa, deixar para outro 
momento a ideia de descentralização e adotar no processo 
as outras melhorias propostas. 

Restrições legais - impossibilidade de 
alteração da instância decisória em 
razão de normas específicas 

Alta 
Análise das possibilidades de alteração das normas, 
promovendo a adequação jurídica. 

Inadequação do uso de workflow 
(fluxo de trabalho automático em 
meio eletrônico) ou de implantação 
imediata no eDoc 

Baixa 
Adaptação do formulário em meio físico (desenvolver o 
fluxo de trabalho formatado em formulário). 

Falta de pessoal com conhecimento 
da área jurídica no Demap e DRH 

Baixa 
Realizar treinamento específico para os servidores já 
lotados no Demap e DRH; buscar nos quadros da Casa 
pessoas especializadas 

 

 

3.8 Aquisições 

Este item não se aplica ao projeto, visto que serão utilizados os recursos materiais e de 

pessoal disponíveis na Câmara e tecnologia de propriedade da Câmara: servidores efetivos, 

equipamentos e material (computadores, espaço para reuniões, material de escritório), tecnologias 

e ferramentas (BizAgi, Sigmas, eDoc). Aguarda-se a conclusão da implementação total do eDoc, 

sistema eletrônico de processos desenvolvido pela Câmara,  atualmente em fase de implantação.  
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3.9 Partes interessadas 

Os principais stakeholders do processo são: servidores e órgãos da Casa como clientes, 

Primeira-Secretaria, DG, Atec, Dirad, DRH, Demap, Defin, Depes, Cefor, empresas que irão 

oferecer a capacitação objeto do processo e empresa contratada pela Câmara para aquisição de 

passagens aéreas. 

Importante ressaltar que essa relação contém as principais partes interessadas sem, no 

entanto, ser exaustiva.  

Conflitos poderão surgir em razão de interesses diferentes. Caberá ao gerente do projeto 

buscar um entendimento entre as partes. Em reunião com essas partes conflitantes, colocar a 

situação claramente, ressaltando a importância e as vantagens da mudança no processo para a 

Câmara como um todo, argumentando, apresentando planilhas, gráficos, desenhos, exemplos 

semelhantes e simulações dos resultados. Deverá atuar como mediador, abrindo espaço para 

discussão de forma que os interessados sintam-se participantes do processo de mudança, que 

conversem sobre seus pontos de vista e consigam chegar a um consenso para resolver a questão. 

Buscar manter os relacionamentos baseados no respeito e na confiança para alcançar um melhor 

resultado. 

 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

 

De imediato, para o total funcionamento do processo, caso haja a transferência da 

instância decisória da contratação de empresa de serviços de capacitação/treinamento da DG para 

a DRH, pode ser necessária uma readequação do trabalho das áreas jurídicas do Demap e da 

DRH, que precisarão de servidores aptos a analisar o processo e emitir os pareceres de exigência 

legal. 

Poderá haver, também, necessidade de treinamento de servidores nas diversas áreas de 

execução, em razão de a tramitação do processo passar a ser por meio eletrônico. Essa 
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necessidade deverá ser apontada durante o procedimento dos testes para a validação do novo 

processo. 

Com a implantação e o funcionamento do novo processo, termina o projeto de melhorias e 

começa o gerenciamento contínuo do processo, que deve avaliar periodicamente se a nova forma 

processual, com as melhorias implantadas, está gerando o resultado esperado tal qual acordado na 

execução do projeto. Para tanto será designado um responsável pelo processo, que deverá cuidar 

do bom andamento e do desempenho das atividades executadas. 

 Como os processos são contínuos e de tempo em tempo sofrem modificações devido a 

fatores administrativos, legais, econômicos, sociais, é preciso que haja acompanhamento e 

controle de suas etapas para que não seja perdido todo o investimento feito com a realização do 

projeto de melhoria.  Assim, é preciso que haja um responsável por desempenhar o trabalho de 

avaliar constantemente se as metas estão sendo alcançadas e se os indicadores continuam sendo 

os mais apropriados para a medição do resultado. Caso já não atendam às expectativas, deverão 

ser estudadas novas intervenções com vistas à constante melhoria das atividades e do resultado 

do processo.  
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4 CONCLUSÃO 

 

No serviço público, as exigências da sociedade por ações éticas e por serviço de qualidade 

fizeram com que as instituições adotassem estratégias gerenciais para encontrar soluções e 

melhoria dos serviços diante das expectativas atuais.  

A Câmara dos Deputados, no plano de sua Gestão Estratégica, desenvolve conjuntamente 

as ferramentas de planejamento estratégico, gestão de projetos e gestão de processos, o que 

proporciona a oportunidade de revisão dos processos de trabalho. 

Com os estudos realizados neste trabalho, foi possível sugerir para o processo de 

afastamento para capacitação de curta duração com inexigibilidade de licitação algumas 

melhorias relacionadas à redução de sete instâncias, do retrabalho e do tempo de tramitação, 

sendo algumas de ganhos rápidos e outras consideradas de ruptura, buscando sempre manter a 

segurança jurídica existente hoje. 

Para tanto, antecedeu-se a análise do processo para compreender melhor sua razão de 

existir na Casa, com base nas informações obtidas por meio de pesquisa em alguns processos 

semelhantes e de breves conversas com pessoas que atuam diretamente no processo.  Essas 

informações ajudaram a construir um planejamento do projeto mais consistente com a realidade 

das áreas envolvidas. 

O estudo do Business Case viabilizou a percepção de pontos críticos como o número 

elevado de handoffs, retrabalho e passagem por setores que não agregam valor, questões que 

sinalizam a necessidade de buscar soluções de melhoria, com vistas a repensar o processo para 

aumentar a qualidade do serviço. 

As propostas de melhoria de ruptura versaram sobre a redução de instâncias e, também, 

sobre a implementação do processo novo em meio eletrônico. Ambas as propostas são mais 

radicais, a primeira por transferir o poder de decisão de instâncias superiores e a segunda por 

eliminar a tramitação física do processo.  
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As demais sugestões tratam de ajustes ou adaptações em atividades ou tarefas que 

gerariam ganhos rápidos. 

O planejamento contempla o cronograma das entregas com os respectivos requisitos de 

qualidade, tendo como entrega principal o processo novo implementado e em funcionamento. O 

orçamento com o projeto prevê apenas custos com pessoal, que serão os próprios servidores, e 

serão utilizados os equipamentos e materiais de propriedade da Câmara. Consta também, a 

relação dos principais stakeholders, a quantidade de pessoas necessárias com o perfil adequado 

para compor a equipe e como se dará a comunicação entre o gerente do projeto, a equipe e os 

demais interessados no projeto, além de apontar alguns riscos passíveis de ocorrência e de 

informar acerca da necessidade de ações de continuidade após a implantação do processo novo, 

especialmente a indicação de um responsável pelo processo que acompanhará o desempenho e o 

resultado, com vistas à melhoria contínua do processo. 

Trata-se de uma proposta que necessita de aprofundamento no estudo e na análise da 

situação, o que poderá acontecer por meio da criação/instalação do projeto.  

Com esse projeto de melhoria a Câmara poderá obter benefícios como redução do uso de 

papel; realocação para outras atividades do pessoal envolvido no processo; agilidade na 

tramitação processual, permitindo alcançar todas as etapas em tempo hábil para as providências 

necessárias à participação do servidor no evento, com a previsão de um tempo máximo de 3 

meses para a conclusão do processo; melhor qualidade na prestação do serviço com a redução do 

retrabalho e, consequentemente,  satisfação dos clientes.  
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