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 A Gestão de Processos é uma das principais atividades da Gestão Estratégica da Câmara dos 
Deputados e, por isso, cada vez mais, a Instituição tem voltado sua atenção para o uso contínuo 
e adequado das técnicas de gerenciamento. Dentro desse contexto, quatro servidores da Casa 
fizeram o exame CBPP® (Certified Business Process Professional) neste ano e adquiriram a certificação 
internacional em Gestão de Processos, passando a fazer parte do seleto grupo de 126 brasileiros 
certificados.

 A certificação CBPP é promovida pela ABPMP (Association of Business Process Management 
Professionals), criada nos Estados Unidos em 2003 para atender a necessidade de desenvolvimento 
das carreiras de profissionais que atuam na área de gestão de processos. No Brasil, em 2008, um 
grupo de cinco profissionais que já atuavam em gerenciamento de processos de negócio criou a filial 
brasileira da Associação.

 O BPM, Business Process Management (Gestão de Processos de Negócio), é uma parte da 
ciência de gestão corporativa que está em plena expansão no cenário mundial. Com o objetivo de 
fazer com que os profissionais da área “falem a mesma língua”, fazendo uso do mesmo vocabulário 
técnico, a ABPMP disponibiliza o Guia para o BPM CBOK® (Guide to the Business Process Management 
Body of Knowledge), uma coletânea das melhores práticas em gerenciamento de processos. Esse guia 
é também a base para a preparação de interessados no exame CBPP.

 A ABPMP Brasil já promoveu diversos eventos direcionados a profissionais que atuam em 
BPM tanto na área privada quanto na pública. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país com o 
maior número de associados. 

 A APROGE/DG (Assessoria de Projetos e Gestão da Diretoria-Geral) possui uma equipe 
que já trabalha com gestão de processos desde 2007 – dois dos servidores recém-certificados fazem 
parte desse grupo. Sabe-se que muito ainda está por ser feito em gerenciamento de processos na 
Casa, mas certamente bons frutos serão colhidos no futuro.

Servidores certificados e suas respectivas lotações:

Sangelly Maria A. E. Silva Aires - COENS/CENIN
Antônio José de Souza Pereira - COENS/CENIN
Mônica de Cerqueira Bessa Pacheco - APROGE/DG
Luiz Humberto Ferreira Carneiro -APROGE/DG

NOTÍCIAS


