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RESUMO 
 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de organização do Catálogo de 

Processos para a Câmara dos Deputados. Para esse propósito foram 

utilizados os conceitos de Gestão de Processos e de Cadeia de Valor e 

foram analisados alguns frameworks mundialmente conhecidos. Contudo 

foi utilizado como insumo principal o Plano de Classificação Funcional, 

documento elaborado pelo Centro de Documentação e Informação 

(CEDI), órgão da instituição, principalmente para a parte dos processos 

legislativos, referentes às atividades finalísticas da Casa. O Catálogo de 

Processos, construído para atender a uma demanda do Escritório 

Corporativo de Gestão Estratégica, após implantação, será amplamente 

utilizado por toda a Casa e possibilitará uma visão dos processos de 

ponta-a-ponta. Será esperado e desejado a sua  evolução, fruto de ajustes 

para realidade atual e do  amadurecimento da Casa na gestão de 

processos.  

 

Palavras-chave: CATÁLOGO DE PROCESSOS. GESTÃO DE PROCESSOS. BPM. 

TIPOS DE PROCESSOS. CADEIA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This report presents a proposal for organizing  Câmara dos Deputados’ 

Catalog  Process. For this purpose, the concepts of Process Management 

and Value Chain were used and some frameworks known worldwide were 

analyzed. However, the main input used was the Functional Classification 

Plan, a document prepared by Centro de Documentação e Informação 

(CEDI), a department's organization, especially for the part of legislative 

processes, regarding to the final activities of the organization. The Process 

Catalog, which came from the demand of the Assessoria de Projetos e 

Gestão (APROGE), after implementation, will be widely used throughout 

all the organization and allow a view of end-to-end business processes. Its 

evolution will be expected and desired, being the result of adjustments to 

current reality and the maturareness of the organization in process 

management. 

 

Key words: Catalog Process, Business  Managemen., BPM. Kinds of Process. 

Value Chain  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contexto da Organização 

 

Processo pode ser definido, segundo Baldam (2009, p.19) como “um 

encadeamento de atividades executadas dentro de uma companhia ou 

organização, que transformam as entradas em saídas”. No contexto do 

gerenciamento de processos de negócio, um “processo de negócio” é definido, 

conforme ABPMP (2009, p.23) como “um trabalho ponta-a-ponta que entrega valor 

aos clientes”.  

 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abordagem disciplinada para 

identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócio automatizados ou não para alcançar os resultados pretendidos 

consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização.  (ABPMP, 2009, 

p.23) 

 

A prática gerencial de BPM pode ser caracterizada como um ciclo de 

vida contínuo (processo) de atividades integradas de BPM,  que pode ser 

sumarizada por um conjunto gradual e interativo de atividades que incluem: 

planejamento, análise, desenho e modelagem; implantação; monitoramento e 

controle, e refinamento.  À medida que os processos de negócio se movem 

através do ciclo de vida, são habilitados ou restringidos por uma variedade de 

fatores, incluindo os quatro fatores primários de valores, crenças, liderança e 

cultura.  
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Muitas organizações descobrem que, para serem efetivas no 

gerenciamento de seus processos primários de negócio, precisam, de forma clara, 

definir responsabilidade pela prestação de contas de desenho, documentação, 

manutenção, saúde de longo prazo desses processos. Novos papéis, 

responsabilidades, relacionamentos e estruturas organizacionais podem ser 

contemplados, resultando frequentemente em mudanças significativas no foco de 

gerenciamento e na forma como o trabalho é realizado, envolvendo desde uma 

estrutura mais tradicional, focada em recurso particular ou função de negócio, até 

desempenho interfuncional do processo ponta-a-ponta que entrega valor aos 

clientes.  

 

A prática de BPM requer um comprometimento significativo da 

organização. O gerenciamento de processos de negócio ponta-a-ponta cruza 

fronteiras organizacionais. BPM requer um comprometimento de cima a baixo na 

organização, desde a liderança executiva, que define e provê suporte a prática de 

BPM, passando pela linha funcional de gerentes, que devem colaborar com os 

donos de processo no desenho e execução dos processos de negócio, até 

indivíduos que frequentemente devem trabalhar em equipes que executam os 

processos em nome dos clientes. A experiência tem mostrado que sem 

comprometimento organizacional, a prática e os benefícios de BPM são 

improváveis de amadurecer dentro da organização.  

 

É fundamental que as organizações tenham uma estrutura clara de 

governança para fornecer liderança e clarificar direitos à decisão para habilitar a 

melhoria e transformação de processo interfuncional ou departamental ou 

programas de gerenciamento para serem bem sucedidos. Enquanto há muitas 

estruturas de governança sendo propostas e implementadas, não há atualmente 

um padrão único para abranger o foco organizacional sobre processo dentro de 

uma estrutura organizacional.   
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1.2. Delimitação do problema 

 

O modelo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados foi 

regulamentado pela Portaria nº 233, de 28/12/2009, envolvendo tanto a parte de 

gerenciamento de programas e projetos, quanto a de gerenciamento de 

processos. Foram definidas no Art. 2º as seguintes instâncias: Comitê de Gestão 

Estratégica (CGE), Comitês Setoriais de Gestão (CSG), Escritório Corporativo de 

Gestão Estratégica (ECGE) e Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica (ESGE).  

 

Para divulgação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da gestão 

estratégica, existe uma página no portal intitulada “Portal da Gestão Estratégica”, 

provendo informações como “Planos Estratégicos Corporativos”, “Planos 

Estratégicos Setoriais”, “Governança da Gestão Estratégica”, “Normativos” e 

“Gestão de Processos”. Na página de “Gestão de Processos”, estão 

disponibilizadas informações como metodologia e o “Guia Preliminar de 

Referência para Análise e Melhoria de Processos”, objetivando este último 

promover a efetiva gestão de processos e nortear a implementação do ciclo de 

gestão de processos de forma padronizada. Este documento atualmente está em 

vias de ter uma nova publicação, resultado de amadurecimento da própria 

organização. 

 

Contudo um aspecto que continua sendo bastante problemático é, na 

identificação dos processos de trabalho, quanto à organização do Catálogo de 

Processos. Pensou-se em utilizar o Plano de Classificação Funcional, porém ele 

se mostrou inadequado, pois além de ser organizado de acordo com a estrutura 

organizacional da empresa, muitos itens considerados funções eram, na realidade, 
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atividades de outro processo ou saídas de uma atividade. Tornou-se assim 

inviável a sua utilização como catálogo de processos 

 

 

1.3. Formulação do problema 

 

Hoje o ECGE e os ESGEs buscam uma nova forma de organização do 

Catálogo de Processos, objetivando uma melhoria na identificação e priorização 

dos processos da Câmara dos Deputados. A utilização de cadeia de valor é uma 

possibilidade, mas o ECGE necessita de um estudo aprofundado nesse assunto.  

 

Assim o problema a ser tratado neste trabalho é: “Como organizar o 

Catálogo de Processo na Câmara dos Deputados?”. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo geral  

 

O objetivo deste trabalho é analisar os diversos tipos de organização de 

de processos e propor um catálogo que se ajuste às necessidades da Câmara dos 

Deputados. 

 

1.4.2. Objetivo específico 

 

Os objetivos específicos são: 
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 Avaliar os tipos de organização de processos conhecidos e 

mundialmente e os documentos produzidos pela organização.  

 Propor um Catálogo de Processos para a Câmara dos 

Deputados 

 Prover uma amostra de alguns processos importantes da Casa, 

permitindo aos escritórios a categorização e priorização destes 

processos no catálogo selecionado. 

  

 

 

1.5. Metodologia 

 

Neste trabalho será realizada uma pesquisa exploratória envolvendo as 

seguintes etapas:  

 Pesquisa bibliográfica dos diversos tipos de organização de 

catálogo de processos, identificando as opções que melhor se 

ajustam à Câmara dos Deputados;  

 Pesquisa documental, visando identificar os grupos de 

processos existentes na Casa; 

 Análise das informações coletadas a fim de se elaborar uma 

proposta de Catálogo de Processos da Câmara dos Deputados; 

 Levantamento de uma amostra de processos para validação 

parcial do novo Catálogo de Processos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma visão de alguns conceitos de BMP e 

aborda mais especificamente a questão de classificação e organização de 

processos.  

 

2.1. Conceitos de BPM 

 

“BPM se concentra em processos de negócio ponta-a-ponta que 

fornecem valor aos clientes. Um compromisso com o valor do processo e do 

cliente é o alicerce da prática de BPM.” (ABPMP, 2009, p.31)  

 

O ciclo de vida de BPM é formado pelas seguintes etapas: 

planejamento e estratégia, análise, desenho e modelagem, implementação, 

monitoramento e controle, refinamento.  (ABPMP, 2009, p.34).  

 

BPM é uma disciplina profissional formada por oito subdisciplinas: 

modelagem, análise, desenho, gerenciamento de desempenho, transformação, 

organização, gerenciamento de processos organizacionais e tecnologia.  A 

modelagem de processo combina um conjunto de processos e habilidades que 

fornecem uma visão e entendimento do processo de negócio. A análise de 

processo é realizada por meio de várias técnicas que compreendem mapeamento, 

entrevistas, simulações e diversas técnicas analíticas e metodológicas.  Desenho 

de processos envolve a criação de especificações para processos de negócio 

novos ou modificados. O gerenciamento de desempenho de processo possibilita o 

alinhamento do desempenho do processo com os objetivos da organização. 

Transformação de processo é a evolução planejada de um processo de negócio 
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utilizando uma metodologia claramente definida e abordagem disciplinada para 

garantir que o processo de negócio continue a atingir os objetivos de negócio. A 

disciplina organização trata das mudanças organizacionais que deverão ser 

consideradas - como mudanças em processos de execução do trabalho, estrutura 

organizacional, papéis e responsabilidades, medições de desempenho, valores, 

crenças, liderança e cultura - à medida que a disciplina de BPM é introduzida e 

amadurece dentro da organização. O Gerenciamento de Processos Corporativos 

assegura o alinhamento do portfólio de processos de negócio ponta-a-ponta e da 

arquitetura de processos com a estratégia de negócio da organização, alocação 

de recursos, fornecendo um modelo de governança para o gerenciamento e 

avaliação de iniciativas.   (ABPMP, 2009).  

Para ABPMP (2009, p.34), dentre os fatores-chave de sucesso em 

BMP, podemos citar:  

 Alinhamento da estratégia de negócio, definições da cadeia de 

valor e processos de negócio; 

 Definição clara de propriedade do processo, bem como 

autoridade para engendrar mudanças; 

 Estabelecimento de métricas, medição e monitoramento de 

processo. 

 

2.2. Classificação e organização de processos 

A experiência tem mostrado que as organizações mais bem sucedidas na 

implementação de BPM dedicam atenção especial ao alinhamento da estratégia 

de negócios, definições da cadeia de valor e processos de negócio. (ABPMP, 

2009, p.31)  
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Porter (1989, p.31) afirma que “a cadeia de valores desagrega uma 

empresa nas suas atividades de relevância estratégica, para que se possa 

compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de 

diferenciação”. E mais ainda: “Uma empresa ganha vantagem competitiva, 

executando estas atividades estrategicamente importantes de uma forma mais 

barata ou melhor do que a concorrência”.  

 

Para Porter (1989, p.34) “as atividades de valor podem ser divididas em 

dois tipos gerais, atividades primárias e atividades de apoio”. E ainda: “As 

atividades primárias são as envolvidas na criação física do produto e na sua venda 

e transferência para o comprador, bem como na sua assistência pós venda. As 

atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a si mesmas, fornecendo 

insumos adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções ao âmbito da 

empresa.”  

 

Figura 1 - Cadeia de Valor de Porter 

 

Segundo Porter (1989, p. 35) “a cadeia de valor de toda a empresa é 

composta de nove categorias genéricas de atividades reunidas de formas 
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características”. “A cadeia genérica é usada para demonstrar de que uma cadeia 

de valores pode ser construída para uma empresa particular, refletindo as 

atividades específicas que ela executa”.  

 

“A cadeia de valor de Porter é utilizada para um enfoque mais eficiente e amplo, exógeno à 

empresa. É constituída por um conjunto de atividades criadoras de valor, desde as fontes 

de matérias-primas básicas, passando por fornecedores de componentes e indo até o 

produto final entregue nas mãos do consumidor. O objetivo deste modelo é identificar os 

principais fluxos de processos dentro de uma organização. O modelo é essencialmente um 

fluxograma de processos específicos de alto nível, interligados para mostrar fluxos de 

processo, os quais podem ainda ser divididos em subprocessos e suas atividades de 

apoio.” (SOBREADMINISTRACAO) 

 

A cadeia de valor tem como principal utilidade a capacidade de 

relacionar a estratégia como forma específica de desenhar os processos e o 

auxílio na identificação de “onde” ou em que parte do processo atuar para se 

sustentar uma dada estratégia. (PAIM, 2009, p.53) 

 

Na ABPMP (2009, p.28) encontramos a definição de três tipos 

diferentes de processos de negócio: processos primários (também chamados de 

processos essenciais), processos de suporte e processos de gerenciamento.  

 

Para ABPMP(2009, p.29):  

Processos primários são de ponta-a-ponta, interfuncionais e entregam valor aos 

clientes. Processos primários são frequentemente chamados de processos 

essenciais, pois representam as atividades essenciais que uma organização 

desempenha para cumprir sua missão. Esses processos formam a cadeia de valor 

onde cada passo agrega valor ao passo anterior conforme medido por sua 
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contribuição na criação ou entrega de um produto ou serviço, em última instância, 

gerando valor aos clientes”. 

 

Processos de suporte “são desenhados para prover suporte a processos 

primários, frequentemente pelo gerenciamento de recursos e ou infraestrutura 

requerida pelos processos primários”. O principal diferenciador entre processos 

primários e de suporte, é que processos de suporte não geram valor direto aos 

clientes, ao passo que os processos primários sim. Exemplos comuns de 

processos de suporte incluem gerenciamento de tecnologia da informação, 

gerenciamento de infraestrutura ou capacidade, e gerenciamento de recursos 

humanos. O fato de processos de suporte não gerarem diretamente valor aos 

clientes não significa que não sejam importantes para a organização. Os 

processos de suporte podem ser fundamentais e estratégicos à organização na 

medida em que aumentam sua capacidade de efetivamente realizar os processos 

primários. 

 

Processos de gerenciamento são utilizados para medir, monitorar e controlar 

atividades de negócios. Tais processos asseguram que um processo primário, ou 

de suporte, atinja metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais. Os 

processos de gerenciamento não agregam diretamente valor aos clientes, mas são 

necessários a fim de assegurar que a organização opere de maneira efetiva e 

eficiente. 

 

No caso de Baldam (2008, p.22) adota-se o modelo proposto por 

 Sheer (2006), que divide o processo em três categorias:  

 processos de governança: envolvem processos como 

gerenciamento de conformidades, gerenciamento de riscos, 

Business Intelligence, processos de BPM, desenvolvimento de 
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estratégia, desenvolvimento de negócios e arquitetura 

empresarial. 

 Processos de gerenciamento (suporte e controle): abrangem as 

atividades diárias e mais comuns de gerenciamento da 

organização como: gerenciamento financeiro, controladoria, 

gerenciamento de informação, o BPM propriamente dito, 

gerenciamento da qualidade, gerenciamento de recursos 

humanos, gerenciamento de ativos etc. 

 Processos operacionais: destinados a desenvolver a atividade da 

empresa: logística, desenvolvimento de produto, gestão de 

material etc. 

 

Baldam (2008, p,22) ainda cita: “No que tange aos processos 

operacionais, a estrutura é melhor aplicável a processos produtivos de bens de 

consumo, mas o conceito é plenamente aplicável ao setor de serviços.”   

 

Para GONÇALVES (2000, p.10):  

Existem três categorias básicas de processos empresariais: os processos de 

negócio (ou de cliente) são aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que 

são suportados por outros processos internos, resultando no produto ou serviço 

que é recebido por um cliente externo; os processos organizacionais ou de 

integração organizacional são centralizados na organização e viabilizam o 

funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de 

seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos processos de negócio; 

e os processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas relações e 

incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização.  

 



22 
 

 

 

2.2.1. Modelos de Referência Importantes  

 

Diversas instituições disponibilizam frameworks de processos de 

negócio, que podem ser utilizados como foram definidos ou como referência para 

construção dos nossos próprios modelos. “Cada modelo de referência apresenta 

uma forma própria de caracterizar processos, adequada a determinados 

propósito.” (BALDAN, 2008, p. 22). Os modelos mais conhecidos são: 

 O PCF (Process Classification Framework) da APQC (American 

Productivity & Quality Center) (www.apqc.org); 

 O SCOR (Supply-Chain Operation Reference-model) da Supply-

Chain Council (www.supply-chain.org) 

 O eTOM (Enhaced Telecommunications Operation Map) da 

Telemanagement Forum (www.tmforum.org); 

 O MIT Process Handbook (ccs.mit..edu/ph); 

 O RosettaNet (www.rosettanet.org); 

 O Lean Enterprise Manufacturing da Lean Aerospace Iniciative 

(lean.mit.edu) 

 O BenchNet (The Benchmarking Exchange) 

(www.benchnet.com). 

 

Abordaremos mais detalhadamente os modelos PCF, SCOR e do MIT. 

O modelo eTOM é a referência de padrão de processo mais usada e aceita na 

indústria de telecomunicação. O RosettaNet é um consórcio sem fins lucrativos 

cuja meta é estabelecer padrões de processos para compartilhamento de 

informações em negócios (B2B).  

 

http://www.benchnet.com/
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2.2.2. Process Classification Framework da AQPC 

 

Este framework apresenta duas dimensões de categorização. Na 

primeira dimensão temos os processos operacionais e os processos de 

gerenciamento e suporte ao serviço. 

Na segunda dimensão, associadas à primeira dimensão, temos as 

seguintes categorizações: 

 

Tabela 1 – Process Classification Framework da AQPC 

PROCESSOS OPERACIONAIS 

1.0 Desenvolver visão e estratégia 

2.0 Desenvolver e gerenciar produtos e serviços 

3.0 Mercado e venda de produtos e serviços 

4.0 Distribuir produtos e serviços 

5.0 Gerenciar serviço de atendimento ao cliente 

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE AO SERVIÇO 

6.0 Desenvolver e gerenciar capital humano 

7.0 Gerenciar tecnologia da informação 

8.0 Gerenciar recursos financeiros 

9.0 Adquirir, construir e gerenciar propriedade 
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10.0 Gerenciar saúde e segurança ambientais 

11.0 Gerenciar relacionamentos externos 

12.0 Gerenciar conhecimentos, melhoria e mudanças 

 

No segundo nível temos grupos de processos (Exemplo: 2.1Gerenciar 

portfólio de produtos e serviços). No terceiro nível encontram-se os processos 

(Exemplo: 2.1.2 Definir requisitos de desenvolvimento de produtos e serviços). No 

quarto nível temos as atividades (Exemplo: 2.1.2.1 Identificar melhorias potenciais 

para produtos e serviços existentes). 

  

 

2.2.3. Supply-Chain Operation Reference Model (SCOR) 

 

O modelo SCOR provê um framework exclusivo que liga processos de 

negócio, métricas, melhores práticas e recursos de tecnologia numa estrutura 

unificada para apoiar a comunicação entre os parceiros da cadeia de suprimentos 

e melhorar a efetividade da gestão da cadeia de suprimentos e atividades de 

melhoria da cadeia de suprimentos associadas. (SUPPLY-CHAIN CONCIL) 

 

De acordo com Supply-Chain Concil, o SCOR apresenta 3 níveis de 

detalhe de processos:  

 Os processos de nível 1 são utilizados para descrever o escopo 

e configuração de alto nível de uma cadeia de suprimentos. O 

SCOR tem cinco processos de nível 1: planejar (plan), fonte 

(source), fazer (make) , distribuir (deliver) e return (retornar). 
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 Os processos de nível 2 diferenciam as estratégias de processos 

de nível 1. Tanto os próprios processos de nível 2 quanto a 

cadeia de suprimentos em que eles estão posicionados 

determinam a estratégia da cadeia de suprimentos. O SCOR 

contém 26 processos de nível 2. 

 Os processos de nível 3 descrevem os passos realizados para 

executar os processos de nível 2. A sequencia em que esses 

processos são executados influencia no desempenho dos 

processos de nível 2 e a cadeia de suprimentos como um todo. 

O SCOR possui 185 processos de nível 3.  

  Os processos de nível 4 descrevem as atividades requeridas 

específicas para executar os processos de nível 3. Os processos 

de nível 4 descrevem a implementação detalhada de um 

processo. O SCOR não detalha os processos de nível 4. 

Organizações e industrias desenvolvem seus próprios processos 

de nível 4.  

 

 

2.2.4. MIT Process Handbook 

 

“Criado em 1991, consiste de extensivo repositório incluindo mais de 

5.000 atividades de negócio e um conjunto de ferramentas de software para 

gerenciar esse conhecimento.” (BALDAN, 2008, p.128)  

 

Todas as atividades no repositório foram classificadas num framework 

com tipos especializados de atividades. A atividade mais geral é “Act”. Exemplos 

de verbos básicos no segundo nível são “Create “, “Destroy”, “Modify” e 

“Preserv”. Na maioria dos lugares há sete ou mais níveis adicionais de tipos de 

atividades cada vez mais especializados. (MIT)  
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O conhecimento no MIT eBusiness Process Repository é organizado 

usando uma estrutura de duas dimensões: as diferentes partes dos processos de 

negócio e os diferentes tipos de processos de negócio. (MIT). Essa abordagem 

pode ser representada graficamente com uma Bússola de Atividade [Bússola de 

Processo (Process Compass)]. (BALDAM, 2008, p.128). O Process Compass 

possui num eixo (dimensão) os itens “Parts” e “Uses” e no outro os itens 

“Generalizations” e “Specializations”.  

 

2.2.5. O Plano de Classificação Funcional  

 

O Centro de Documentação e Informação (CEDI) da  CD elaborou o 

Plano de Classificação Funcional, com o objetivo de ter uma visão das 

informações utilizadas pela organização, iniciou um levantamento em todos os 

órgãos da Casa, da parte administrativa, sobre as atividades desenvolvidas na 

organização. Após três anos, em 2003, apresentou a sua primeira versão do Plano 

de Classificação Funcional. Este documento está organizado por macrofunção, 

função e subfunção. Há uma identificação a qual unidade organizacional pertence 

a macrofunção. A versão de 2004 apresenta onze macrofunções e quarenta e três 

funções. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004) 

 

3. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

 

3.1. Contexto da organização 

 

A Câmara dos Deputados é uma das Casas do Poder Legislativo 

Federal. Possui três funções primordiais: representar o povo brasileiro, legislar 
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sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos 

públicos. Compõe-se de representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.  

Em Câmara dos Deputados (2011), temos as definições da missão, 

visão e valores da instituição, apresentados a seguir:  

Missão:  

Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, 

contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. 

Visão:  

Ser modelo de excelência na administração pública, contribuindo para 

que a Câmara dos Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição 

promotora da cidadania, da igualdade e da justiça social. 

Valores: 

 Comprometimento, profissionalismo e responsabilidade; 

 Ética e transparência; 

 Cooperação, integração e solidariedade; 

 Eficiência, eficácia e efetividade. 

 

 

3.2. Estrutura Administrativa da CD 

Câmara dos Deputados é formada pela estrutura a seguir: 
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  Figura 2 – Estrutura Organizacional da Câmara dos Deputados 

 

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados é responsável pela direção 

dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Compõe-se de 

Presidência - Presidente e dois Vice-Presidentes - e de Secretaria, composta por 

quatro Secretários e quatro Suplentes. 

 

Observa-se, na estrutura da Câmara dos Deputados, que os trabalhos 

legislativos são desempenhados pelo Plenário e pela camada logo a seguir, sendo 

a maioria delas de composição exclusiva de parlamentares, de partidos diversos. 

Essa pluralidade partidária traz como resultado uma diversidade de ideias.  

 

À Diretoria-Geral (DG) compete planejar, coordenar, orientar, dirigir e 

controlar todas as atividades administrativas da Casa, de acordo com as 

deliberações da Mesa Diretora. Vinculada diretamente à Diretoria-Geral, cabe à 

APROGE (Assessoria de Projetos e Gestão) atuar como articuladora no plano 

multidisciplinar, quando o assunto envolve projetos com a participação de diversos 
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órgãos da Casa. Seu principal negócio é estimular a utilização de metodologias 

inovadoras e de vanguarda nas diversas áreas relacionadas à modernização 

organizacional. 

 

     

3.1.2 Governança da Gestão Estratégica da Câmara  

 

O modelo de governança corporativa da gestão estratégica da Câmara 

dos Deputados foi estabelecido pela Portaria Nº 233 de 28 de dezembro de 2009. 

 

 Em Câmara dos Deputados (2009) foram definidas as seguintes 

estruturas:  

 Comitê de Gestão Estratégica – CGE; 

 Comitês Setoriais de Gestão – CGS; 

 Escritório Corporativo de Gestão Estratégica – ECGE; 

 Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica – ESGE. 

  

A composição da CGE se dá pelos titulares dos seguintes órgãos: 

Diretoria Geral (DG), Secretaria Geral da Mesa (SGM), Diretoria de Recursos 

Humanos (DRH), Diretoria Administrativa (DIRAD), Diretoria Legislativa (DILEG), 

Secretaria de Comunicação Social (SECOM), Secretaria de Controle Interno 

(SECIN) e Assessoria de Projetos e Gestão (APROGE). O trabalho do CGE 

obedece às diretrizes da Mesa Diretora e a presidência é exercida pelo Diretor-

Geral e, em seus impedimentos, por seu substituto legal. (CÂMARA, 2009) 
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Para cada Diretoria ou Secretaria que faz parte do CGE, existe um 

CGS. É constituído pelos titulares dos seguintes órgãos: Diretoria ou Secretaria, 

unidades administrativas diretamente subordinadas à Diretoria ou Secretaria e 

respectivo ESGE. (CÂMARA, 2009) 

 

Os CSGs obedecem a diretrizes emanadas do CGE. A Presidência de 

cada CSG é exercida pelo titular da respectiva Diretoria ou Secretaria e, em seus 

impedimentos, por seu substituto legal. (CÂMARA, 2009) 

 

O ECGE é um núcleo integrante da Assessoria de Projetos e Gestão 

(APROGE) e tem como objetivo principal prestar serviços de assessoramento e 

consultoria à Diretoria-Geral e ao Comitê de Gestão Estratégica no processo de 

gestão estratégica da Câmara dos Deputados. 

 

Os ESGEs são núcleos integrantes das Diretorias ou Secretarias e têm 

por objetivo principal a prestação de serviços de assessoramento e consultoria à 

Diretoria ou à Secretaria e ao CSG a que estiver vinculado, relativamente aos 

programas, projetos e processos estratégicos ali desenvolvidos e gerenciados. 

São hierarquicamente subordinados às respectivas unidades organizacionais que 

constituíram CSG e tecnicamente vinculados ao ECGE.  

 

Além dos comitês e escritórios foi definido no modelo as Reuniões de 

Avaliação Estratégica (RAEs). São encontros organizados pelo CGE e pelos 

CGSs com a finalidade de avaliar o desempenho da instituição como um todo ou 

de apenas parte dela diante dos indicadores dos objetivos, programas, projetos e 

processos estratégicos.  
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Foram definidas as diversas competências necessárias à governança. 

Serão citadas somente as que tratam mais especificamente as relacionadas aos 

processos estratégicos.  

 

Compete ao CGE orientar e acompanhar o processo de Gestão 

Estratégica da CD e, quanto aos processos estratégicos, determinar e priorizar 

aqueles que deverão ser incluídos no Ciclo de Gestão de Processos e 

acompanhar os indicadores de resultado dos processos estratégicos. 

 

  Compete prioritariamente aos CSGs a orientação e o 

acompanhamento do processo de gestão estratégica da respectiva Diretoria ou 

Secretaria por meio de indicadores de desempenho, como também determinar e 

priorizar aqueles que deverão ser gerenciados.  

 

São atribuições do ECGE promover, junto com os ESGEs, a gestão de 

processos na Câmara dos Deputados; prestar assessoramento técnico aos 

ESGEs e aos responsáveis por processos de áreas que não contem com 

escritórios próprios; monitorar o gerenciamento dos processos estratégicos, por 

meio de indicadores de desempenho; 5) recomendar ao CGE, a partir da 

aplicação de técnicas de priorização, os processos estratégicos a serem 

gerenciados. 

  

São atribuições de cada ESGE: zelar pela implantação e evolução de 

metodologias, padrões e procedimentos de gestão de processos da Câmara dos 

Deputados, a partir das orientações emanadas do ECGE; promover, junto com o 

ECGE, a gestão de processos na Câmara dos Deputados e em especial as do  
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âmbito de sua unidade administrativa; monitorar, por meio de indicadores de 

desempenho, processos estratégicos sob a responsabilidade de sua área. 

 

3.3. Necessidade de Organização de um Catálogo de Processos 

 

Foi elaborado o Plano de Governança de Gestão de Processos da 

Câmara dos Deputados. Neste plano é estabelecido que a identificação dos 

processos de trabalho das unidades administrativas da Casa deve ser orientada 

pelos respectivos ESGEs aos quais estão relacionadas.  Para esse fim foi 

disponibilizado o Formulário de Identificação dos Processos na intranet da Casa. 

Nesse documento ainda consta que os processos identificados serão analisados 

pelo ECGE quanto ao relacionamento e sobreposição com outros processos já 

existentes na Casa e que, posteriormente a essa análise, o ECGE cadastrará os 

processos identificados no Catálogo de Processos – repositório onde serão 

armazenadas as principais informações sobre os processos de trabalho da 

Câmara dos Deputados.  

 

Objetivando ter uma ferramenta de Gestão de Processos, a Câmara 

dos Deputados optou por abrir um processo licitatório para sua aquisição. Como 

objeto do pregão foi definido “aquisição de solução de modelagem, documentação 

e publicação de processos de negócio, incluindo aquisição de licenças definitivas 

de software, instalação, parametrização, treinamento de operadores, 

implementação assistida, atualização de versão de licenças e suporte técnico, por 

um período de 24 (vinte e quatro) meses”. A empresa vencedora do processo 

licitatório foi a TSI – Tecnologia e Soluções Inteligentes e a ferramenta adquirida 

foi o IBM Websphere Business Compass. 
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Com relação ao mapeamento dos processos, observamos um desnível 

muito grande entre os escritórios setoriais. Os que estão mais adiantados nesse 

processo utilizaram a ferramenta gratuita Bizaggi, pois ainda não tinha sido 

adquirido o Compass.  

 

Abordando mais especificamente a questão do Catálogo de Processos, 

a ECGE tem demandado esforços e estudos visando a sua definição. O Plano de 

Classificação Funcional tem sido usado como fonte de informação e também 

alguns frameworks conhecidos mundialmente como o Process Classification 

Framework. O Catálogo de Processos possibilitará a visualização de todos os 

processos existentes na Casa de uma forma estruturada e simples, permitindo  um 

melhor entendimento da cadeia de valor e das iniciativas e melhorias que devem 

ser tomadas na gestão dos processos, de forma a garantir um maior alinhamento 

às diretrizes estratégicas da Câmara dos Deputados. 

 

 

4. PROPOSTA DE UM CATÁLOGO DE PROCESSOS 

 

4.1. Definições prévias  

 

A demanda inicial da ECGE, que era incialmente somente de revisão da 

Proposta Preliminar da Cadeia de Valor da Câmara dos Deputados, evoluiu para   

a elaboração Catálogo de Processos. Na proposta preliminar o primeiro nível já 

era constituído de quatro tipos de processos: gerencial, finalístico, de apoio ao 

finalístico e de apoio, como mostra a tabela a seguir:  
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Tabela 2 – Tipos de Processos 

Tipos de Processo Descrição 

Finalísticos São os processos relacionados à missão da organização, à 

sua atividade fim. São interfuncionais e entregam valor ao 

cliente. 

De gestão São processos associados à governança, estratégia e ao 

gerenciamento dos processos de negócio. 

De apoio ao 

finalístico 

São processos de apoio diretamente relacionados aos 

processos finalísticos, relacionados à atividade legislativa.  

De apoio  São processos de apoio aos processos de gestão e de 

apoio ao finalístico.  

 

Os processos finalísticos são os processos primários ou essenciais, 

segundo ABPMP(2009, p.29), ou os processos de negócio segundo GONÇALVES 

(2000, p.10). 

 

Os processos de gestão envolvem não só os processos de 

gerenciamento definidos por ABPMP(2009, p.29), mas também os processos de 

governança definidos em Baldam (2008, p.22).  

 

Apesar de não encontrar normalmente nas literaturas pesquisadas o 

tipo de processo “de apoio ao finalístico”, houve um consenso entre o ECGE e os 

ESGE de que essa nova categoria seria interessante para a Casa. 
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A ECGE tem se reunindo com os escritórios setoriais e estão 

elaborando um Modelo de Governança de Processos para a Câmara dos 

Deputados. Nesse modelo estão sendo definidos papéis e atividades designadas 

a cada um. Além disso, estão sendo estabelecidos requisitos para a organização 

do ambiente corporativo. Nessas reuniões foi consenso que três níveis para o 

catálogo de processos seriam suficientes.   

 

 

4.2. Catálogo de Processos Proposto para a Câmara dos 

Deputados 

 

Utilizou-se como base de pesquisa para definição dos níveis para os 

processos de apoio alguns frameworks, principalmente o Process Classification 

Framework, da APQC. Contudo para os processos finalísticos o Plano de 

Classificação Funcional foi o principal insumo, primeiro porque não foi encontrado 

nenhum framework ou documentos que versassem sobre processos legislativos. 

Segundo porque, mesmo tendo este foco nas documentações geradas em cada 

órgão, se consegue extrair muito das funcionalidades existentes na Casa, 

principalmente das relacionadas à atividade fim. 

   

O produto desse estudo consiste no catálogo apresentado a seguir: 

 

 

Tabela 3 – Catálogo de Processos Proposto 

1.  Processos Finalísticos 

1.1.  Legislar 

1.1.1.  Elaborar e apreciar matérias legislativas 
Objetivo: apresentação, discussão, deliberação e 
arquivamento de proposições, emendas constitucionais, 
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pareceres, projetos de resolução, requerimentos e substitutivos 
e o controle de tramitação da matéria legislativa. 

1.1.2.  Registrar produção parlamentar 
Objetivo: registro dos pronunciamentos e textos elaborados por 
deputados em seu próprio nome o representando partidos ou 
liderança e o encaminhamento desses para divulgação   

1.2.  Fiscalizar 

1.2.1.  Fiscalizar o uso dos recursos da União 
Objetivo: fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial da União e das entidades da Administração Direta 
e Indireta, quanto à legalidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receita. 

1.2.2.  Investigar fatos relevantes para a União 
Objetivo: investigação de fato determinado por meio de 
Comissão Parlamentar de Inquérito ou denúncias relativas a 
ameaça ou violação de direitos humanos, ao crime organizado, 
narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações 
conexas.  

1.3.  Representar 

1.3.1.  Representar o cidadão 
Objetivo: atuação parlamentar, ouvindo a comunidade em suas 
necessidades e anseios. 

1.3.2.  Representar a CD em missão oficial 
Objetivo: representação da Câmara dos Deputados em 
missões oficiais nacionais e internacionais.  

2.  Processos de Gestão 

2.1.  Gerir a estratégia e a governança 

2.1.1.  Gerir o planejamento estratégico 
Objetivo: manutenção  e evolução do mapa estratégico 
corporativo, dos  projetos e ações para realização dos 
objetivos organizacionais, controle e monitoramento dos 
indicadores de desempenho.  

2.1.2.  Gerir a governança organizacional  
Objetivo: gestão de políticas e processos de governança 
visando o alinhamento organizacional. 

2.2.  Gerenciar os processos organizacionais 

2.2.1.  Gerenciar os processos político-legislativos 
Objetivo: gerenciar os processos político-legislativos de forma 
a atender as necessidades da atividade parlamentar. 

2.2.2.  Gerenciar os processos administrativos  
Objetivo: gerenciamento dos processos administrativos que 
dão suporte à atividade parlamentar 

3.  Processos de Apoio ao Finalístico 

3.1.  Elaborar a legislação interna 

3.1.1.  Produzir a legislação interna 
Objetivo: apoio às atividades que vão desde a identificação de 
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uma necessidade organizacional  que necessite de uma 
mudança da legislação interna até a publicação desta 
mudança. 

3.2.  Apoiar os trabalhos legislativos 

3.2.1.  Realizar reuniões e sessões plenárias 
Objetivo: apoio de todo o processo de realização de reuniões e 
sessões plenárias, incluindo atividades de  preparação  como 
convocação, redação e distribuição de pauta, preparação e 
distribuição de avulsos, obtenção de recursos de segurança, 
gravação. Também inclui os processos de organização, 
registro e controle das votações. 

3.2.2.  Registrar e divulgar a atuação parlamentar 
Objetivo: registro da atuação do parlamentar nas reuniões e 
sessões plenárias em que ele atua. 

3.2.3.  Realizar pesquisas bibliográficas e arquivísticas 
Objetivo: realização de pesquisas de informação legislativa, 
bibliográfica e arquivística como subsídio às atividades dos 
parlamentares e ao assessoramento legislativo da Câmara dos 
Deputados   

3.2.4.  Apoiar o parlamentar nas produções legislativas e 
orçamentárias 
Objetivo: apoio ao parlamentar em consultas ou elaboração de 
estudos técnicos e demais trabalhos sobre assuntos 
legislativos e orçamentários. 

3.2.5.  Apoiar o parlamentar em assuntos constitucionais, jurídicos e 
regimentais 
Objetivo: apoio ao parlamentar na consulta ou elaboração de 
estudos sobre assuntos constitucionais, jurídicos e 
regimentais. 

3.3.  Prover a organização legislativa e parlamentar 

3.3.1.  Eleger a Mesa Diretora 
Objetivo: apoio às etapas de seleção, votação e registro 
eleitoral da composição da Mesa Diretora da CD 

3.3.2.  Designar membros das Comissões  
Objetivo: apoio às etapas de designação e constituição dos 
membros das comissões da CD, a eleição e a designação da 
Mesa das comissões. Também  

3.3.3.  Gerir a composição de órgãos legislativos 
Objetivo: tratamento da distribuição da composição numérica 
dos órgãos legislativos e da formação desses órgãos.  

3.3.4.  Gerir a composição de demais estruturas de atuação 
parlamentar 
Objetivo: gerenciamento da criação e designação de membros 
em grupos de trabalho, na Comissão Representativa do 
Congresso Nacional, da Corregedoria Parlamentar, da 
Procuradoria Parlamentar, do Conselho da República, do 
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Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, etc.  

3.4.  Promover a defesa da CD 

3.4.1.  Promover a defesa institucional  (honra e imagem de seus 
membros) 
Objetivo: defesa da honra e imagem institucional, seja pela 
publicidade reparadora ou por medidas judiciais ou 
extrajudiciais para obter reparação. Também inclui os acordos 
de reparação. 

3.4.2.  Promover a defesa/investigação do parlamentar 
Objetivo: defesa e honra do parlamentar, seja pela publicidade 
reparadora ou por medidas judiciais ou extrajudiciais para 
obter reparação. Faz parte também inquérito do parlamentar 

3.5.  Desenvolver a comunicação 

3.5.1.  Elaborar, transmitir e publicar produtos de comunicação 
Objetivo: elaboração, seleção, tratamento  e publicação de 
conteúdos legislativos, culturais, artísticos e de utilidade 
pública  em diversos veículos de comunicação. 

3.5.2.  Assessorar a imprensa externa 
Objetivo: assessoramento ao esclarecimento de informações 
solicitadas pela imprensa externa.  

3.5.3.  Assessorar eventos e cerimoniais 
Objetivo: apoio a eventos como congressos, cursos, 
seminários, simpósios, encontros, feiras e exposições e 
também nas normas e protocolos nas relações com 
instituições ou suas representações. 

3.5.4.  Desenvolver a divulgação institucional  
Objetivo: planejamento e criação de campanhas institucionais, 
normatização e controle da disponibilização e aplicação da 
identidade visual.  

3.6.  Gerir o relacionamento institucional 

3.6.1.  Gerir o relacionamento com organizações e parlamentos 
Objetivo: estabelecimento de relações oficiais da Câmara dos 
Deputados com organizações governamentais e privadas e 
parlamentos brasileiros e internacionais. Inclui a gestão de 
convênios e acordos de cooperação técnica. 

3.6.2.  Gerir o relacionamento com a sociedade  
Objetivo: estabelecimento de relacionamento com a sociedade 
por diversos canais e com os diversos fins, como em 
atendimentos a reclamações, sugestões, solicitações de 
pesquisas de informações do acervo bibliográfico, consultas, 
etc. 

3.6.3.  Gerir o relacionamento com o público interno 
Objetivo: atendimento a parlamentares e servidores em 
dúvidas, reclamações, sugestões, denúncias e em pesquisas 
de conteúdos informacionais. 

4.  Processos de Apoio 
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4.1.  Desenvolver e manter a informação e o conhecimento 

4.1.1.  Manter conteúdos informacionais 
Objetivo: produção, classificação, tratamento e manutenção de 
conteúdos informacionais.  

4.1.2.  Disseminar de conteúdos informacionais 
Objetivo: controle da disponibilização e movimentação dos 
conteúdos informacionais.   

4.2.  Desenvolver e manter a TI 

4.2.1.  Desenvolver e manter soluções de TI 
Objetivo: desenvolvimento e manutenção de aplicativos que 
automatizem rotinas de áreas ou setores que compõem a CD. 
Também compreende os esforços de integração  das 
soluções. 

4.2.2.  Desenvolver e manter o relacionamento com os clientes de TI 
Objetivo: gestão do relacionamento da TI com os demais 
órgãos da Casa. 

4.2.3.  Desenvolver e manter a infraestrutura de TI 
Objetivo: implantação e manutenção de redes, servidores e 
serviços.  

4.2.4.  Desenvolver e manter a arquitetura de TI 
Objetivo: manutenção e evolução da arquitetura de TI.  

4.2.5.  Desenvolver e manter os serviços de TI 
Objetivo: implantação, manutenção, monitoramento  e melhoria 
na entrega e suporte aos serviços de TI disponibilizados aos 
clientes internos e externos.  

4.2.6.  Desenvolver e manter o conhecimento de TI 
Objetivo: desenvolvimento e melhoria dos métodos, padrões e 
normas adotadas pelas atividades de TI.  

4.3.  Desenvolver e manter bens e serviços 

4.3.1.  Planejar e realizar obras e reformas 
Objetivo: realização de projetos de arquitetura e engenharia 
visando à construção e a reforma de imóveis bem como a 
confecção de móveis e objetos para ambientação desses 
imóveis. 

4.3.2.  Adquirir bens e contratar serviços 
Objetivo: aquisição e recebimento de bens, incluindo as 
atividades de especificação técnica, projeto básico, análise 
jurídica e instrução técnica na elaboração de editais de 
licitação, contratos e atos convocatórios. 

4.3.3.  Manter bens  
Objetivo: classificação, armazenamento, movimentação,  
manutenção e reparação de bens patrimoniais. 

4.3.4.  Descartar bens  
Objetivo: realização de leilões para venda e doações para 
alienação de bens patrimoniais. 

4.3.5.  Gerir contratos  
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Objetivo: gestão de contratos de fornecimento de bens e 
prestação de serviços. 

4.4.  Controlar as finanças, o orçamento e a contabilidade 

4.4.1.  Controlar as finanças 
Objetivo: controle das atividades financeiras como controle dos 
repasses do Tesouro Nacional, o controle de cotas, o 
ressarcimento de despesas, a cobrança administrativa de 
débitos, o controle de empréstimos concedidos pelo IPC 

4.4.2.  Controlar o orçamento 
Objetivo: controle da previsão, elaboração e execução 
orçamentária da CD.  

4.4.3.  Manter a contabilidade 
Objetivo: desenvolvimento dos registros contábeis, 
demonstrativos e prestação de contas. 

4.4.4.  Controlar, fiscalizar e auditar as finanças 
Objetivo: planejamento e realização de auditoria contábil, 
financeira, patrimonial, operacional, de sistemas, de 
conformidade e especial.  

4.5.  Manter a segurança 

4.5.1.  Desenvolver programas de segurança 
Objetivo: desenvolver de programas que visem garantir a 
segurança das pessoas que circulam diariamente na Casa e 
dos bens patrimoniais e materiais. 

4.5.2.  Manter a segurança de pessoas e bens 
Objetivo: manutenção de procedimentos de policiamento, 
controle de acesso de pessoas, controle de entrada e saída de 
materiais.  

4.5.3.  Manter proteção especial a pessoas 
Objetivo: proteção a depoentes, autoridades e visitantes 
especiais.  

4.5.4.  Realizar investigação e inquérito policial 
Objetivo: apuração de denúncias e/ou confirmação de 
suspeitas por meio de sindicâncias e inquéritos policiais. 

4.6.  Manter a infraestrutura física 

4.6.1.  Administrar utilização e disponibilidade de serviços gerais 
Objetivo: administração da disponibilidade e utilização de 
serviços públicos (como água, luz, esgoto, telefonia).  

4.6.2.  Administrar equipamentos mecânicos e eletrônicos nas 
instalações da Casa 
Objetivo: manutenção e fiscalização dos diversos 
equipamentos relacionados à estrutura física das edificações 
da CD.  

4.7.  Desenvolver e manter a logística e o transporte 

4.7.1.  Distribuir materiais 
Objetivo: distribuição de publicações, impressos,  
correspondências.  
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4.7.2.  Gerenciar serviços gerais e de concessionários 
Objetivo: gestão dos serviços auxiliares como copa, limpeza, e 
de concessionários como restaurantes, bancas de revista e 
barbearia instalados nas dependências da CD.   

4.7.3.  Controlar o transporte de pessoas e materiais 
Objetivo: controle do transporte de pessoas e materiais, 
transporte em eventos, transporte coletivo (Economildo) e os  
custos, utilização e manutenção da frota de veículos.  

4.8.  Manter e capacitar recursos humanos 

4.8.1.  Recrutar e selecionar pessoas 
Objetivo: controle de recrutamento e seleção de pessoas para 
provimento de cargos do quadro  da CD, inclusive para ocupar 
função comissionada e para participar de cursos de pós-
graduação em nível de especialização. 

4.8.2.  Admitir e desligar pessoas 
Objetivo: controle de nomeação, posse, exercício e 
desligamento de pessoas, sejam elas do quadro efetivo, 
secretario parlamentar, ocupante de cargo de natureza 
especial e outros. Estão incluídos também os processos 
relacionados à posse e à perda de mandato parlamentar. 

4.8.3.  Controlar frequências, licenças e afastamentos 
Objetivo: controle de frequências ou ausência de pessoas, 
inclusive deputados, e das concessões de licenças e 
afastamentos.  

4.8.4.  Controlar movimentação 
Objetivo: controle de alterações de lotação, requisição e 
cessão de pessoal.  

4.8.5.  Controlar desempenho e progressão funcional 
Objetivo: avaliação de desempenho e controle da progressão 
funcional de servidores do quadro efetivo. 

4.8.6.  Desenvolver competências e capacitação 
Objetivo: gestão de conhecimento, habilidades e atitudes das 
pessoas e avaliação de competências necessárias ao 
desenvolvimento dos processos da Casa, visando identificar as 
lacunas e as necessidades de capacitação.   

4.8.7.  Controlar benefícios 
Objetivo: controle de concessões ou indeferimento  e 
administração de benefícios como aposentadoria, pensão civil, 
pensão parlamentar, pecúlio, auxílio-moradia, auxílio-
alimentação,  auxílio-transporte, reembolso do PAE, abono de 
permanência, auxílio-funeral, auxílio-natalidade.  

4.8.8.  Controlar pagamentos e descontos 
Objetivo: controle de pagamentos e descontos, indenizações e 
consignações.  

4.8.9.  Manter informação de pessoas 
Objetivo: gestão das informações cadastrais de servidores e 
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parlamentares.  

4.8.10.  Controlar processos administrativos disciplinares 
Objetivo: controle de sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares de servidores. 

4.8.11.  Designar e dispensar pessoas em funções comissionadas 
Objetivo: Gestão da designação, dispensas e substituições em 
funções comissionadas.  

4.9.  Promover a saúde 

4.9.1.  Controlar atendimentos médicos e atividades de suporte à 
saúde 
Objetivo: Controle dos atendimentos médicos ambulatoriais e 
de emergência e de outras atividades de suporte à saúde 
como exames laboratoriais,  radiológicos e de medicações   

4.9.2.  Desenvolver a saúde preventiva e a qualidade de vida 
Objetivo: desenvolvimento de programas que visam à 
prevenção e a qualidade da saúde dos servidores e 
parlamentares, com ginástica laboral, programa de controle de 
peso e de apoio à gestante, curso de primeiros socorros, etc. 

4.9.3.  Gerir perícia  
Objetivo: avaliação e perícias médicas. 

4.10.  Assessorar os órgãos da CD 

4.10.1.  Prestar assessoramento técnico 
Objetivo: assessoramento na elaboração de pareceres 
técnicos como subsídio à tomada de decisões e na análise de 
documentos, planos de ação ou projetos de trabalho dos 
órgãos da Casa. 

 

 

4.3. Amostra - Processos da Diretoria de Recursos Humanos 

 

Como amostra para validação do catálogo proposto,  foi utilizada a lista 

de processos identificados no Departamento de Pessoal da Diretoria de Recursos 

Humanos. A seleção dessa área da organização se deu devido ao fato de que é 

uma das áreas que se apresentam mais evoluída em termos de gestão de 

processos e hoje encontra-se com vários de seus principais processos mapeados 

e alguns até já passaram por ciclo de melhoria.  

 

 



43 
 

Tabela 4 – Processos da Diretoria de Recursos Humanos 

4.8.  
 

Manter e capacitar recursos humanos 

4.8.1 Recrutar e selecionar pessoas 
 

4.8.2 
 

Admitir e desligar pessoas 
Nomeação de Cargo de Natureza Especial; Exoneração de cargo de 
natureza especial; Posse de nomeados a cargo efetivo; Posse de 
secretário parlamentar sem vínculo; Cancelamento de nomeação por 
experição de prazo para posse; cancelamento de nomeação por  
solicitação do parlamentar; Exoneração por falecimento de secretário  
parlamentar sem vínculo; Exoneração ex-offício  de secretário 
parlamentar requisitado; Nomeação em cargos efetivos; Vacância em 
cargos efetivos; Reversão a pedido. 

4.8.3 Controlar frequências, licenças e afastamentos 
Frequência ordinária; Frequência noturna; Licença para capacitação; 
Licença-prêmio; Férias de secretário parlamentar sem vínculo; Férias 
de secretário parlamentar requisitado; Exoneração  de secretário 
parlamentar sem vínculo; Registro das sessões noturnas; Concessão 
de férias de secretário parlamentar requisitado; Afastamentos: LTS, 
auxílio-doença e licença à gestante; Auxílio-alimentação; Atestado de 
presença de motorista (sessão noturna); Alteração de aposentadoria; 
concessão de pensão; Isenção de IR; Justificativa de faltas. 

4.8.4 Controlar movimentação 
Requisição para cargo de natureza especial; Prorrogação de cessão 
de cargo de natureza especial; Cessão de servidor efetivo; Serviço 
externo; Controle dos processos de requisição; Prorrogações de 
cessão; Posse de secretário parlamentar requisitado; Mudança de 
lotação de secretário parlamentar sem vínculo; Requisição de 
servidor; Primeira lotação; Relotação de servidores; Alocação dos 
adolescentes. 

4.8.5 
 

Controlar desempenho e progressão funcional 
Averbação; Alteração de nível de retribuição de secretário 
parlamentar sem vínculo; Averbação de mandatos eletivos; Avaliação 
de estágio probatório; Avaliação de desempenho para progressão 
funcional; Averbação de certificados. 

4.8.6 Desenvolver competências e capacitação 
 

4.8.7 Controlar benefícios 
Auxílio-transporte; Auxílio educação pré-escolar; Abono de 
permanência; Concessão de aposentadoria; Recadastramento de 
aposentados; Pecúlio; Pró-Saúde; Alteração de aposentadoria; 
Isenção IR e alteração da faixa; Reversão por invalidez; Integralização 
de proventos de aposentadoria; Indeferimento de solicitação da 
Isenção do IR e/ou Alteração da faixa previdenciária; Isenção 



44 
 

proporcional de IR e/ou alteração proporcional da faixa previdenciária; 
Inclusão de dependentes; Recadastramento de aposentados e 
pensionistas; Concessão de aposentadoria; Indenização de licença 
prêmio; Concessão de pensão; Pedido de reconsideração de pensão; 
Isenção de IR e/ou alteração da faixa previdenciária; Auxílio funeral; 
Ilegalidade de aposentadoria; Ilegalidade de pensão; Alteração de 
pensão. 

4.8.8 Controlar pagamentos e descontos 
Hora extra; Pagamento de diárias; Pensão alimentícia; Margem 
consignável; Depósito judicial; Depósito Judicial para Deputados; 
Empréstimo consignado; Consignações externas gerais; 
Consignações externas – Sindilegis; Consignações externas – 
Terracap; Pecúlio. 

4.8.9 Manter informação de pessoas 
Inclusão de dependentes; Expedição de documentos funcionais; 
Inclusão de dependentes de secretário parlamentar sem vínculo; 
Controle das Declarações de Bens e Rendas na posse de secretário 
parlamentar sem vínculo; Atualização de dados cadastrais; 
Cadastramento complementar do assentamento funcional; Obtenção 
de certidão de óbito; Recebimento de Declaração de Bens e Rendas; 
Opção previdenciária; Acompanhamento escolar dos adolescentes. 

4.8.10 Controlar processos administrativos disciplinares 
Informações em processos judiciais. 

4.8.11 Designar e dispensar pessoas em funções comissionadas 
Designação de função comissionada; Dispensa de função 
comissionada; Indicação/comunicação de substituição de FC 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O Catálogo de Processos pode ser considerado um marco pelo simples 

fato de que, na medida do possível, buscou-se uma classificação independente 

das caixinhas da estrutura organizacional. Para uma organização fortemente 

funcional, o catálogo de processos permitirá uma visão de processos de ponta-a-

ponta. Mesmo que os escritórios setoriais, que refletem a estrutura organizacional, 

mapeiem apenas o que está dentro de suas caixinhas, caberá ao escritório 

corporativo fazer a integração das partes para compor os processos. Isso permitirá 

que a organização melhore a sua visão dos processos de negócio.  
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O presente trabalho, surgido a partir de uma demanda da ECGE, já foi 

validado pelo escritório e trará uma contribuição imediata, visto que alguns 

membros da ECGE estão recebendo consultoria para, entre outros fins, realizar 

configuração da estrutura de diretórios e já iniciaram essa atividade utilizando a 

estrutura definida no catálogo. A partir de sua implantação serão esperadas e até 

desejadas contribuições das diversas áreas da Casa, não só para ajustes na 

estrutura, corrigindo distorções provenientes de uma análise basicamente 

documental, como também devido ao amadurecimento que a Casa adquirirá ao 

longo do tempo na gestão dos processos.   

 

Se analisarmos o quadro de Gonçalves sobre o estágio de evolução em 

gestão de processos, numa classificação de A a E, a Câmara dos Deputados 

encontra-se no nível B. Mesmo percebendo que alguns escritórios setoriais já 

estão melhorando alguns de seus processos, estes casos são pontuais e são os 

escritórios pioneiros, que começaram sua gestão mesmo sem ainda ter sido 

definido o modelo de governança, pois a grande maioria encontra-se apenas no 

estágio de identificação e mapeamento de seus processos.  

 

A implantação do Catálogo de Processos no ambiente corporativo e a 

implantação do Modelo de Governança de Gestão de Processos serão 

instrumentos que permitirão à organização alavancar a gestão de processos na 

Casa e assim contribuir para o objetivo estratégico de aprimorar os instrumentos 

de gestão estratégica.  
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