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Resumo 
 

O presente estudo tem por objeto de pesquisa a Gestão da Informação e apresenta 

uma proposta de intervenção a ser adotada no processo de indicação dos membros 

das comissões permanentes por parte dos líderes partidários da Câmara dos 

Deputados. As negociações de vagas entre as bancadas para efetivar a escolha dos 

deputados às comissões ocorrem de maneira informal e com deficiência de registro de 

dados, o que, por vezes, leva ao não-cumprimento dos acordos firmados verbalmente e 

dificulta o acompanhamento do processo de negociação. Para subsidiar a análise do 

tema proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e, ainda, a 

observação do processo de negociação de vagas entre os líderes partidários, 

procurando confrontar teoria e prática, bem como apontar aspectos conceituais e legais 

relevantes ao estudo. Concluiu-se, então, que se faz necessária a utilização de um 

sistema de informação informatizado que possibilite diferenciar a informação, subsídio 

para o norteamento do processo, das negociações, para que a Gestão da Informação 

se torne uma estratégia favorecendo a qualidade dos trabalhos realizados pelos 

deputados e ajude a tornar mais transparente a realização dos acordos realizados na 

etapa de escolha dos parlamentares que vão ocupar as vagas das comissões 

permanentes. 

 

Palavras-Chave: Gestão. Informação. Liderança Partidária. Negociação. Câmara dos 

Deputados.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Câmara dos Deputados – CD, ao longo de sua história, tem desempenhado 

um papel significativo junto à sociedade brasileira, sendo que seu trabalho torna-se 

público por meio de ferramentas da Gestão da Informação, que são utilizadas com a 

finalidade de tornar as atividades da Instituição mais ágeis, transparentes e confiáveis. 

Em sua história, a CD vem buscando se adequar às mudanças da sociedade, 

aprimorando sua estrutura conforme as demandas do País. 

Nas últimas décadas, a CD tem investido significativos recursos no 

gerenciamento da informação. Esses investimentos envolvem desde a aquisição de 

ferramentas de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) até a Gestão 

Estratégica da Informação, visando melhorar os processos de tomada de decisão e de 

gerenciamento do conhecimento. Assim, atualmente, a maioria dos trabalhos 

desenvolvidos na Câmara dos Deputados tem sido realizada com o auxílio e uso das 

TICs, bem como das concepções teóricas que embasam a Gestão da Informação. 

Neste sentido, Torres (2012, p. 13) argumenta que 

Na Câmara dos Deputados, a execução e a normatização das ações relativas à 
informática estão a cargo do Centro de Informática – CENIN, que foi criado pela 
Resolução nº 16 de 1997 como a missão de prover e manter as soluções de 
tecnologia da informação (TI) para toda a Instituição. Como na maioria das 
organizações, também na Câmara dos Deputados as soluções de TI exercem 
papel cada vez mais relevante, com o crescimento do número de soluções e 
serviços que apoiam os processos de negócio da Casa. Essas soluções, em 
grande parte, são ferramentas habilitadoras dos programas e projetos 
prioritários, abarcados pela Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados. O 
Plano Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados, ao propor 
indicadores e metas para mensuração do desempenho da instituição na busca 
de seus objetivos, definiu também a realização de onze projetos considerados 
estratégicos. A totalidade dos projetos estratégicos priorizados demandam 
novas e melhores soluções de TI para sua consecução. 

 

Em se tratando especificamente das atribuições dos líderes partidários na Casa, 

observou-se que o processo de escolha dos membros das comissões permanentes 

dentre os parlamentares que compõem as bancadas, ocorre com base nas disposições 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) e da Constituição Federal de 

1988 (CF/88). Nesse contexto, observa-se que o problema reside no processo de 
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negociação realizado entre os líderes partidários, visto que os pleitos e acordos 

acontecem de maneira informal, sem a utilização de um mecanismo sistematizado, o 

que evidencia uma falha na gestão da informação, pois o processamento e o resultado 

dessas negociações não são organizados e divulgados adequadamente. Dessa forma, 

justifica-se a proposta de mudança do mecanismo de negociação de trocas para 

garantir a transparência do processo e para conceder subsídios formais aos tomadores 

de decisão no momento da negociação. 

Diante disso, o presente relatório de intervenção tem por objetivo identificar as 

necessidades e requisições de informação quanto à indicação feita pelos líderes 

partidários dos membros das comissões permanentes no âmbito da Câmara dos 

Deputados, buscando-se, ainda, propor ações que favoreçam a organização e 

divulgação das informações que envolvem essa escolha, considerando seus principais 

entraves. No entanto, não será objeto de análise deste estudo o desenvolvimento do 

sistema informatizado em si nem questões relacionadas à indicação de deputados às 

comissões permanentes levando em consideração o perfil parlamentar.  

Assim, este estudo sugere a mudança de um processo de trabalho realizado 

pelos líderes de partido, subsidiado pela assessoria da liderança, a fim de informatizar o 

mecanismo informal de negociação de vagas dos parlamentares nas comissões 

permanentes, buscando demonstrar o quanto o gerenciamento da informação pode 

contribuir para a realização de um trabalho mais ágil, eficiente e transparente. 
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1 CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

1.1 Breve história da Instituição 

A história da Câmara dos Deputados está associada diretamente à história da 

legislação brasileira e, consequentemente, faz parte do contexto factual do Brasil, tendo 

sua presença marcada desde o período colonial até o presente momento. Ao longo 

desse percurso, as rotinas e estrutura de trabalho realizadas na Casa foram sendo 

modificadas e adequadas conforme o perfil da sociedade em cada período histórico. 

De acordo com o Portal da Câmara (BRASIL, 2017, p. 1): 

A história da Câmara dos Deputados começa a ser escrita na Província do Rio 
de Janeiro em abril de 1823, quando da abertura da Primeira Sessão 
Preparatória da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do 
Brasil. Mas tudo tem início no momento em que o imperador dos franceses, 
Napoleão Bonaparte declara a deposição da Dinastia de Bragança (ou 
Bragantina) e ordena a invasão do território português. 

 

Dando continuidade a esse fato, no ano de 1821, ocorreu a eleição dos primeiros 

deputados no Brasil. Neste momento, todas as províncias brasileiras existentes fizeram 

a escolha de seus representantes, num total de 97 deputados e seus respectivos 

suplentes, procuradores e delegados. Destes, apenas 51 parlamentares compareceram 

às Cortes Constituintes da Nação Portuguesa. 

Inicia-se o primeiro capítulo de uma das mais belas páginas parlamentares na 
construção da democracia brasileira. A partir daí começam a chegar e a tomar 
posse os demais constituintes das outras províncias do Brasil. O que deveria 
ser um entrave aos propósitos brasileiros, devido à difícil travessia do Atlântico; 
às incertezas da terra desconhecida; aos conflitos de interesses, materiais e 
políticos, entre Brasil e Portugal; e a uma assembleia com ampla maioria 
portuguesa com propósitos recolonizadores, serve de estímulo aos 
representantes das províncias (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

Observa-se, assim, que a história da Câmara dos Deputados é caracterizada por 

significativos momentos históricos do País, relacionando-se com a construção da 

cidadania e da democracia, fazendo-se perceber desde o período imperial e 

perpassando por todos os períodos da República.  
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1.2 Organograma 

Ao longo do seu desenvolvimento histórico, a Câmara dos Deputados foi se 

organizando e estruturando administrativamente de modo a atender as demandas dos 

deputados e da sociedade brasileira. Atualmente, a estrutura administrativa da Câmara 

dos Deputados segue o organograma abaixo, disponível no Portal da Câmara (BRASIL, 

2017):  

 

Figura 1 – Organograma da Câmara dos Deputados 

 

Fonte: Brasil (2017) 
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1.3 Missão, visão, valores, objetivos e política ambiental da Instituição 

A Câmara dos Deputados tem desenvolvido suas atividades com base nos 

seguintes pressupostos: 

Missão: representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da 
Administração Pública, com o propósito de promover a democracia e o 
desenvolvimento nacional com justiça social. 

Visão: consolidar-se como o centro de debates dos grandes temas nacionais, 
moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos. 

Valores: ética; busca da excelência; independência do Poder Legislativo; 
legalidade; pluralismo; e responsabilidade social (BRASIL, 2017). 

 

Os objetivos da Instituição se coadunam com a missão, visão e valores acima 

expostos e são traduzidos nas seguintes diretrizes:  

-  Ampliar a sintonia da agenda do Legislativo cm os anseios da sociedade;  
- Ampliar a transparência das atividades e informações da Câmara dos 
Deputados e das Políticas Públicas;  
- Fortalecer a participação da sociedade nos processos legislativos e de     
fiscalização e controle;  
-  Melhorar  a qualidade das leis e do ordenamento jurídico brasileiro;  
- Aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas e das ações do Estado;  
- Fomentar a educação política e a cidadania ativa;  
- Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados. (BRASIL, 2017) 

 

Considerando esses norteadores, a Câmara dos Deputados, por meio da 

Portaria nº 336, de 2010 (BRASIL, 2010), desenvolve uma política socioambiental que 

define as responsabilidades sociais da Casa quanto às diretrizes, objetivos e 

recomendações relacionadas à sua gestão ambiental. A partir da legislação brasileira 

sobre o meio ambiente, a Câmara dos Deputados tem como diretrizes socioambientais: 

Art. 1º A Política Socioambiental da Câmara dos Deputados - considerando o 
disposto no art. 225 da Constituição Federal, de 1988; na Agenda 21 Global e 
na Agenda 21 Brasileira; na Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); 
no Decreto Legislativo nº 2/1992 - Convenção sobre Diversidade Biológica; na 
Lei nº 12.187/2009 - Política Nacional sobre Mudança do Clima; na Lei nº 
6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente; na Lei nº 12.305/2010 - 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; na Lei nº 9.605/98 - Lei de Crimes 
Ambientais; e na Lei nº 9.795/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental - 
tem como diretrizes:  

I - a defesa e a conservação do meio ambiente e o respeito a ele, como um 
valor inseparável do exercício da cidadania;  

II - a prevenção da poluição e a redução das emissões de gases de efeito 
estufa e substâncias destruidoras da camada de ozônio;  
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III - a melhoria das condições ambientais e de sustentabilidade nas edificações 
e áreas verdes sob responsabilidade da Câmara dos Deputados, observadas as 
orientações referentes à preservação do patrimônio histórico e arquitetônico;  

IV - a identificação, a proteção, a conservação, a restauração, a manutenção e 
a revitalização da biodiversidade vegetal e animal;  

V - a educação socioambiental e a disseminação das melhores práticas de 
sustentabilidade;  

VI - o apoio a iniciativas referentes à responsabilidade social. (BRASIL, 2017, p. 
1) 

 

1.4 Caracterização do órgão de estudo: Liderança Partidária 

A organização dos deputados para o exercício de suas atribuições na Câmara é 

realizada por meio de bancadas e blocos parlamentares, ou seja, pelo agrupamento 

dos parlamentos de uma mesma representação partidária ou conjunto de interesse.  

Entende-se, assim, que as estruturas funcional e organizacional que dão suporte 

aos deputados de uma bancada são conhecidas como liderança partidária (ABREU 

JÚNIOR, 2017). E essa liderança possui significativa influência no desenvolvimento das 

ações dos partidos políticos, pois 

O conhecimento das lideranças partidárias torna-se importante também pelo 
fato de que grande parte dos votos nos plenários da Câmara e do Congresso 
Nacional, bem como nos plenários das respectivas comissões, são dados pelos 
deputados de acordo com o encaminhamento de votação feito pelos líderes 
partidários. Previamente, como subsídio para a tomada de decisões, os líderes 
conhecem as análises feitas pelos assessores técnicos e frequentemente 
promovem reuniões de bancada e seminários para a discussão de temas 
relevantes (ABREU JÚNIOR, 2017, p. 10).  

 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2017, p. 3) determina 

as regras de formação das lideranças partidária, bem como a eleição do líder partidário, 

além das atribuições que compete a ele, conforme disposto nos arts. 9º e 10 da 

Resolução nº 17, de 1989:  

Art. 9º Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de 
Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação 
for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara.  

§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro 
Deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a 
designação de um como Primeiro-Vice-Líder.  

§ 2º A escolha do Líder será comunicada à Mesa, no início de cada legislatura, 
ou após a criação de Bloco Parlamentar, em documento subscrito pela maioria 
absoluta dos integrantes da representação.  
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§ 3º Os Líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova 
indicação venha a ser feita pela respectiva representação.  

§ 4º O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa não 
terá Liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a 
posição do Partido quando da votação de proposições, ou para fazer uso da 
palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período destinado 
às Comunicações de Lideranças.  

§ 5º Os Líderes e Vice-Líderes não poderão integrar a Mesa.  

§ 6º O quantitativo mínimo de vice-líderes previsto no § 1º será calculado com 
base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados proclamado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

Art. 10. O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes 
prerrogativas:  

I – fazer uso da palavra, nos termos do art. 66, §§ 1º e 3º, combinado com o art. 
89;  

II – inscrever membros da bancada para o horário destinado às Comunicações 
Parlamentares;  

III – participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus Vice-Líderes, dos 
trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, sem direito a voto, 
mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta;  

IV – encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do 
Plenário, para orientar sua bancada, por tempo não superior a um minuto;  

V – registrar os candidatos do Partido ou Bloco Parlamentar para concorrer aos 
cargos da Mesa, e atender ao que dispõe o inciso III do art. 8º; VI – indicar à 
Mesa os membros da bancada para compor as Comissões, e, a qualquer 
tempo, substituí-los. 

VI – indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões, e, 
a qualquer tempo, substituí-los. (Grifo da autora) da autora)  

 

Neste sentido, Abreu Júnior (2017, p. 32) afirma que “toda essa organização de 

uma liderança partidária tem por objetivo dar ao líder e aos deputados condições para 

que possam decidir todos os assuntos que lhes são apresentados da melhor forma 

possível”. 

Quanto à organização administrativa das lideranças, Abreu Júnior (2017, p. 40) 

explica que  

As lideranças partidárias possuem uma estrutura administrativa composta por 
funções comissionadas (FC), destinadas a servidores efetivos, e cargos 
comissionados, denominados Cargos em Comissão de Natureza Especial 
(CNE), para os servidores requisitados de outros órgãos públicos ou sem 
vínculo com a administração pública. Contudo, estes cargos também podem ser 
ocupados por servidores efetivos. O número de cargos de cada liderança era 
proporcional ao número de deputados que cada partido possuía no início da 
sessão legislativa, 
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Diante dessa estrutura, realiza-se processo por meio do qual os líderes das 

bancadas são eleitos. Eles têm a função de defender os ideais e interesses de seus 

partidos e liderados perante a Casa Legislativa a que pertence. Dessa forma, observa-

se que: 

a atividade exercida por um deputado na função de líder é parte essencial do 
processo legislativo. Além de nortear a discussão e a votação de propostas, os 
líderes acumulam uma série de atribuições importantes, principalmente ligadas 
às articulações políticas e ao trabalho de unificação do discurso partidário 
(BRASIL, 2017, p. 1). 

 

O exercício das funções de liderança partidária demanda o gerenciamento eficaz 

das informações. Isso porque, como está explícito no Portal da Câmara (2017, p. 1), “no 

plenário, cabe ao líder orientar a bancada quanto ao voto; falar por sua bancada no 

período destinado às comunicações das lideranças; e inscrever integrantes da bancada 

no horário às comunicações parlamentares”. 

Ressalte-se que, as prerrogativas legislativas podem ser caracterizadas como 

ativas – aquelas que propõem legislação; e as reativas – aquelas que reagem à 

legislação produzida pelo Congresso. Têm-se, ainda, as prerrogativas das lideranças 

partidárias que foram fortalecidas com a CF/88 e tornaram-se estratégias de 

negociação entre os políticos. 

Na concepção de Miranda (2010, p. 202): 

O regimento que vigorou na Câmara dos Deputados até o final de 1987 já 
possuía institutos de delegação às lideranças, por exemplo, a prerrogativa de 
indicar os membros, relatores e presidentes das comissões e subcomissões 
temáticas e da Comissão de Sistematização, que tinha a atribuição de 
consolidar o trabalho de todas as outras comissões. Esse formato permitiu que 
os maiores partidos, em especial o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) que possuía 54% da representação na Assembleia, fizessem 
as indicações de presidentes e relatores entre seus membros mais 
progressistas. O resultado foi um profundo desagrado por parte das forças 
políticas de matiz mais conservador com o Primeiro Projeto de Constituição e 
com o Regimento Interno, que dificultava a alteração desse projeto por meio de 
emendas de plenário. Formou-se, então, uma coalização de veto, o “Centrão”, 
que conseguiu aprovar um novo regimento em janeiro de 1988. 

 

Observa-se que o processo de empoderamento das lideranças partidárias 

contribuiu para uma melhoria na velocidade dos trabalhos da Assembleia e foi 
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formalizado, na Câmara dos Deputados, pelo Regimento Interno aprovado em 1989. 

Desde então, as lideranças partidárias passaram a assumir um relevante papel na 

Câmara dos Deputados, pois 

Os partidos políticos são, como as próprias assembleias, atores de inúmeros 
problemas de ação coletiva e, enquanto tais, reféns de inúmeros problemas de 
ação coletiva. Sua capacidade para colocar em funcionamento os mecanismos 
informacionais e de controle do agendamento está estritamente relacionada 
com a capacidade das lideranças para coordenar a atuação de suas bancadas 
no processo legislativo (LUIZA DE MIRANDA, 2010, p. 203). 

 

Infere-se, então, que a ação dos líderes partidários na Câmara dos Deputados 

envolve a Gestão da Informação. A forma como essa gestão tem sido realizada pode 

ser aperfeiçoada no sentido de otimizar o processo de escolha dos membros das 

comissões pelo próprio líder. 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceito de Informação 

Segundo o Houaiss (2004), a informação pode ser compreendida como 

conhecimento divulgado ou instrução. Analisando esta definição, percebe-se que o 

conceito é superficial e associa a informação diretamente com o conhecimento. Tal 

definição nos leva à necessidade de um maior aprofundamento do estudo sobre o 

termo para que o mesmo não seja erroneamente utilizado como sinônimo de 

conhecimento. Apesar de um complementar o outro, gerenciar informação e gerenciar 

conhecimento são dois processos distintos, com características próprias e, portanto, 

diferentes entre si. 

Na concepção de McGee e Prusak (1994), a informação pode ser compreendida 

como um valioso recurso estratégico que afeta o poder decisivo dos gestores. 

Consequentemente, a informação pode contribuir para a construção do conhecimento 

organizacional. 

Trazendo o conceito de informação para o contexto da gestão pública, Barros e 

Barros (2016, p. 3), afirmam que 

A informação é um canal de conhecimento, que permite saber o porquê das 
decisões, e se constitui premissa para formar opiniões sobre as pessoas e seus 
direitos e, assim, para elaborar as próprias preferências. Sem estarem 
informadas, as pessoas não podem eleger o que querem e quando falta 
informação falta também liberdade. 

 

A produção da informação organizacional deve ser clara, concisa e objetiva, 

levando em consideração fatores como a fonte de dados, a veracidade dos mesmos, a 

qualidade da informação e sua utilidade. Quanto a este ponto, Carvalho (2011) afirma 

que a informação se caracteriza como um grande patrimônio da organização 

empresarial e que este deve ser devidamente gerenciado para potencializar a 

capacidade competitiva da organização. Esse gerenciamento, para se tornar eficaz, 

demanda a diferenciação entre informação, dados e conhecimentos. 
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Davenport e Prusak (1998, p. 18) apresentam uma síntese das principais 

características que diferenciam esses três termos, conforme pode ser observado no 

Quadro 1:  

Quadro 1 – Comparação entre dados, informação e conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 
estado do mundo: 

 Facilmente estruturado; 

 Facilmente obtido por 
máquinas; 

 Frequentemente 
quantificado; 

 Facilmente transferível. 

Dados dotados de relevância e 
propósito: 

 Requer unidade de 
análise; 

 Exige consenso em 
relação ao significado; 

 Exige necessariamente a 
mediação humana. 

Informação valiosa da mente 
humana: 

 Inclui reflexão, síntese, 
contexto; 

 De difícil estruturação; 

 De difícil captação em 
máquina; 

 Frequentemente tácito; 

 De difícil transferência. 

Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 18) 

O Quadro 1 confirma o que foi dito por McGee e Prusak (1994, p. 23) de que a 

informação se configura pela coleta, organização, ordenação e atribuição de significado 

aos dados num contexto específico, favorecendo a geração do conhecimento. 

 

2.2 Gestão Estratégica da Informação 

Coletar, organizar, sistematizar, dar significado e divulgar dados são etapas 

relevantes no processo de construção da informação e parte relevante da Gestão da 

Informação. O gerenciamento da informação nas organizações empresariais, sejam 

elas públicas ou privadas, tornou-se um diferencial na tomada de decisões dos gestores 

que definem estratégias com base nas informações que possuem. 

Neste sentido,  

 

A informação tornou-se uma necessidade para qualquer setor de uma 
organização por que as empresas sofrem com a pressão que seus clientes 
exercem, exigindo qualidade, segurança, rapidez e bom atendimento. Para que 
as empresas possam oferecer tudo isso a seus clientes deve haver uma 
interação entre todos os setores da organização e o ambiente a sua volta, 
visando, com tal postura, colher o máximo de informações possíveis e aplicá-las 
na busca pelos objetivos da empresa. Feito isso, a tomada de decisão passa a 
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ser realizada com o máximo de informação possível, todavia, esse processo 
exige das empresas a filtragem das informações colhidas, com o objetivo de 
saber quais dessas apresentam uma maior importância, e desta forma, a 
empresa está apta para definir os processos e métodos a serem utilizados 
posteriormente (BOLSONI; CARVALHO, 2011, p. 3). 

 

O processo de construção do conhecimento consiste na Gestão da Informação e 

considera que a informação contribui para que a organização obtenha vantagens 

competitivas. Além disso, pode contribuir também para que se amplie o aprendizado 

organizacional e adapte-se aos meios dinâmicos que direcionam a sociedade 

contemporânea. 

De acordo com McGee e Prusak (1994, p. 115), a gestão da informação deve ser 

realizada de “forma estratégica para que se possa identificar as necessidades e 

requisitos de informação”. Portanto, envolve aspectos relevantes como “o usuário da 

informação, a representação da demanda da informação e sua categorização”. 

Cumpre salientar que a Gestão da Informação, para constituir-se numa 

estratégia, precisa ser realizada de forma sistemática e criteriosa, e Davenport e Prusak 

(1998) consideram necessário seguir passos específicos, quais sejam: 

1º) Determinação das exigências – envolve a percepção das pessoas sobre as 

informações que são consideradas prioritárias para os gestores. 

2º) Obtenção de informações – consiste na busca frequente e constante das 

informações necessárias para que sejam incorporadas ao sistema. 

3º) Distribuição da informação – diz respeito às formas de busca e divulgação da 

informação dentro da organização. 

4º) Utilização da informação – representa a forma como a informação é 

empregada pelos usuários. 

As quatro etapas anteriormente descritas, segundo McGee e Prusak (1994), 

favorecem uma melhor tomada de decisão por parte dos gestores, pois como explicam 

Vital, Floriani e Varvakis (2010, p. 85),  

a gestão da informação requer o estabelecimento de processos, etapas ou 
fluxos sistematizados e estruturados, associados às pessoas responsáveis por 
sua condução, para que se obtenham os resultados almejados. Os fluxos de 
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informação permitem o estabelecimento das etapas de obtenção, tratamento, 
armazenamento, distribuição, disseminação e uso da informação no contexto 
organizacional. 

  

Evidencia-se, assim, que a eficácia e a eficiência da tomada de decisão por parte 

dos gestores dependem, muitas vezes, do gerenciamento do fluxo de informação da 

organização. Isso porque, esse fluxo colabora para que haja uma maior utilização do 

sistema de informação e comunicação que servem de suporte para a gestão estratégica 

da informação e do conhecimento.  

Nesse sentido, Vital, Floriani e Varvakis (2010) apresentam o fluxo de informação 

explicitado por McGee e Prusak, que atende as demandas de uma organização 

empresarial, conforme modelo exposto na figura 3: 

Figura 3 – Fluxo de Informação proposto por McGee e Prusak 

 

    Fonte: McGee e Prusak (1994, apud VIDAL; FLORIANI; VARVAKIS,2010, p. 90) 

O modelo de fluxo informacional proposto de McGEE e Prusak, descrito por Vital, 

Floriani e Varvakis (2010), envolve as seguintes etapas: 

- Primeira etapa – identificação de necessidades e requisitos de informação – diz 

respeito a três aspectos específicos: 

(1) variedade necessária de informação para atuação no ambiente 
organizacional; (2) as pessoas não sabem o que não sabem, isto é, 
profissionais da informação precisam ter conhecimento das fontes de 
informação disponíveis que podem ser valiosas para o cliente ou sua 
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organização; e (3) aquisição/coleta de informação que deverá contar com um 
plano sistemático para adquirir a informação de sua imagem ou coletá-la 
(eletrônica ou manualmente) dos que a desenvolvem internamente (VITAL; 
FLORIAN; VARVAKIS, 2010, p. 89). 

 

- Segunda etapa – classificação/armazenamento e tratamento/apresentação da 

informação – consiste da junção de dois processos em um só, possibilitando a 

organização das informações que serão armazenadas por suas categorias; 

- Terceira etapa – desenvolvimento de produtos e serviços de informação – o 

usuário final pode colaborar com o processo, fazendo uso de seus conhecimentos, 

valores e experiências. 

- Quarta etapa – distribuição e disseminação da informação – os profissionais 

envolvidos no processo “incorporam a ele um valor substancial” (VITAL; FLORIAN; 

VARVAKIS, 2010, p. 90); ou seja, os profissionais colaboram para que as informações 

se tornem acessíveis. 

 

2.3 A Gestão da Informação e as Tecnologias da Informação 

A Gestão da Informação tem sido realizada com mais facilidade a partir do uso 

de tecnologias como computadores, telefone e internet, visando disseminar um maior 

volume de informação para o maior número possível de pessoas e em menor tempo. 

No entanto, apenas investir em tecnologia não garante o sucesso do gerenciamento 

adequado da informação, pois 

Os investimentos em Tecnologia de Informação não criam mais vantagens ou 
produtividade por si próprios do que os investimentos em novos maquinários. 
Não é a tecnologia, mas sim o seu uso, que cria valor adicional. O valor da 
tecnologia da informação depende da informação e do papel desempenhado 
por ela nas organizações (McGEE; PRUSAK, 1994, p. 5).  

 

O uso das TICs tem contribuído significativamente para que os cidadãos tenham 

mais acesso à grande diversidade de informações. Para McGee e Prusak (1994), a 

gestão estratégica da informação tem como principal objetivo a identificação das 

necessidades e requisitos das informações, considerando nesse processo o usuário da 

informação, a representação da demanda da informação e sua categorização, visto que 



20 

 

A Informação é dinâmica, capaz de criar grande valor, e é o elemento que 
mantém as organizações unificadas. A Tecnologia da Informação pode ser um 
fator importante no aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente 
poderá se transformar em “peso morto”, inútil, sem a informação e os seres 
humanos usuários (McGEE; PRUSAK, 1994, p. 22). 

 

Aplicando as concepções teóricas sobre gestão do conhecimento e gestão da 

informação citados para a o contexto de uma Casa Legislativa, no caso da Câmara dos 

Deputados, verifica-se que a referida Instituição tem buscado aplicar o gerenciamento 

do conhecimento e da informação de forma estratégica. Para isso tem feito uso de 

diversos mecanismos, tais como portais corporativos, comunidade de prática, memória 

organizacional, mapeamento de conhecimento e de competências (MIRANDA, 2017). 

No entanto, segundo Miranda (2017, p. 153) faz-se necessário levar em 

consideração que “as estratégias da Câmara dos Deputados precisam contemplar os 

esforços de todas as áreas para o alcance de sua função social”. E para que isso 

ocorra, a Casa precisa trabalhar no sentido de adotar ferramentas de gestão do 

conhecimento e da informação que sejam adequados ao atendimento de todos os seus 

setores, sejam eles administrativos ou de apoio-técnico legislativo. 

Em se tratando do modelo de gestão da informação na Câmara dos Deputados, 

Barboza Júnior (2017, p. 165), argumenta que “a Casa segue os modelos tradicionais, 

mas as informações disponíveis para a tomada de decisão estratégica são 

quantitativas”. Entende-se, assim, que o gerenciamento da informação estratégica na 

Câmara dos Deputados é realizado levando-se em consideração a determinação das 

exigências da informação, a obtenção das informações em documentos e planilhas, a 

distribuição da informação por meio de relatórios e recomendações produzidos a partir 

das informações obtidas, e o uso da informação como subsídio à tomada de decisões 

estratégicas. 

Nota-se que o gerenciamento eficaz do conhecimento e da informação no 

Legislativo, além de adotar um planejamento estratégico adequado, deve ocupar-se, 

ainda, de mecanismos de avaliação dessa gestão. Neste sentido, afirma Miranda (2012, 

p. 154) que a falta desse mecanismo contribui para que a Câmara dos Deputados 
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enfrente dificuldades “em se determinar os elementos que efetivamente contribuem 

para a formulação e a tomada de decisão estratégica”. 

Cumpre destacar que a Câmara dos Deputados tem buscado fazer uso das TICs 

para promover o acesso às informações, bem como para melhorar a qualidade dos 

serviços públicos digitais e possibilitar uma maior participação da sociedade na Casa. 

Para alcançar esses objetivos, a Câmara mantém ativo seu portal de informações e 

serviços, por meio do qual o cidadão tem acesso a documentos, legislações e outros 

informes sobre a governança digital adotada pela Casa. 

Com isso, a Instituição vem se cercando de todos os subsídios informacionais 

possíveis para garantir uma gestão da informação que aprimore os processos de 

trabalho legislativo, fundamentando a transparência e a eficiência nos arcabouços das 

atividades.   
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3 DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

3.1 Diagnóstico da situação atual 

O processo de escolha dos membros das comissões pelas lideranças partidárias da 

Câmara dos Deputados é organizado a partir das disposições do RICD, segundo o qual 

fica determinado que, anualmente, ao início de cada sessão legislativa (período anual 

de reunião do Congresso Nacional), o líder de partido tem a atribuição de indicar os 

deputados de sua bancada para ocupar as vagas nas comissões permanentes. 

Subsidiariamente, cabe à assessoria das lideranças auxiliarem o líder nesse trabalho, 

sempre considerando os interesses político-partidários. Essas indicações demandam 

negociações não previstas regimentalmente, as quais se processam sem 

sistematização adequada. 

De acordo com o princípio da proporcionalidade partidária, prevista na Constituição 

Federal (art. 58, § 1º) (BRASIL, 1988) e no Regimento Interno (arts. 23 e 27) (BRASIL, 

2017), cada partido, dependendo da quantidade de deputados eleitos pela bancada, 

terá direito a um número de vagas distribuídas nas comissões. Ressalte-se também que 

o RICD dispõe que todos os parlamentares, independentemente da agremiação ou 

bloco a que pertençam, têm direito a, pelo menos, uma vaga nas comissões 

permanentes (art. 26, § 3º).   

Dessa forma, a título de exemplo, registra-se que o partido A, pelos cálculos tem 

direito a duas vagas na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); o líder 

do partido A indica apenas um deputado para essa vaga; sobra, então, uma vaga 

destinada a esse partido na CFFC. Por conseguinte e hipoteticamente, há outros 

parlamentares do partido A interessados nas titularidades da Comissão de Turismo e da 

Comissão de Cultura, apesar de o líder já ter feito as indicações a que tinha direito 

nessas comissões. A assessoria do líder do partido A, nesse caso, pesquisa, em outros 

partidos, das vagas nas Comissões de Turismo e de Cultura para realizar trocas 

informais, a fim de atender os interesses dos parlamentares não contemplados. Em ato 

contínuo, o partido A negocia com o partido B cedendo a vaga da CFFC; o partido B, 

por sua vez e em função do seu interesse, cede as duas de interesse ao partido A. 
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As negociações exemplificadas são informais, realizadas por telefone ou 

pessoalmente, e somente efetivadas quando os líderes das bancadas encaminham 

documento à Secretaria Geral da Mesa1, oficializando as trocas. Ressalte-se que não 

há como visualizar conjunta e sistematicamente os relatórios parciais e gerais de trocas 

de cada partido durante as negociações. A transparência do processo fica 

comprometida e, por isso, existe a possibilidade de não se firmarem os acordos.  

Para se conhecer o poder político do líder de partido, observa-se que o RICD 

possui dispositivos que tratam especificamente da indicação que pode ser feita por ele, 

a saber: 

a) Indicação de membro da Mesa, regulamentado pelo art. 8º, I e II (BRASIL, 2017), 

no qual se determina:  

Art. 8º Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que 
participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos 
cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo 
de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as 
seguintes regras: 
I - A escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada Partido, ou 
conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato de 
criação do Bloco Parlamentar; 
II - Em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá 
ao respectivo Líder fazê-la; 
(...) 

 

b) Indicação de Vice-Líderes, de representante de bancada, que deve ser realizada 

conforme consta nos §§ 1º e 4º do art. 9º (BRASIL, 2017): 

Art. 9º Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de 
Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação 
for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara. 
§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro 
Deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a 
designação de um como Primeiro Vice-Líder. 
(...) 
§ 4º O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa não 
terá Liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a 
posição do Partido quando da votação de proposições, ou para fazer uso da 
palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período destinado 
às Comunicações de Lideranças. 

                                                 
1 Órgão da Câmara responsável, entre outras atribuições relacionadas ao processo legislativo, por efetuar 

as solicitações de mudanças solicitadas pelos líderes de partido. 
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c) Indicação de membros de comissões permanentes, objeto de estudo deste 

relatório de intervenção, indicada com base no art. 10, VI, e art. 28, §1º (BRASIL, 2017): 

Art. 10. O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes 
prerrogativas: 
(...) 
VI – Indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões, e, 
a qualquer tempo, substituí-los. (Grifo meu) 
(...) 
Art. 28. Definida, na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a 
representação numérica dos Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões, 
os Líderes comunicarão à Presidência, no prazo de cinco sessões, os nomes 
dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as 
integrarão; esse prazo contar-se-á nas demais sessões legislativas, do dia de 
início dessas. 
§ 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a Liderança 
não comunicar os nomes de sua representação para compor as Comissões, 
nos termos do § 3º do art. 45. 

 

d) A indicação das Comissões Temporárias (especiais, de inquérito e externas), 

feita com base nos arts. 33, § 1º, 44, §§ 1º e 2º, 45, § 3º, e 57, XX, “c” (BRASIL, 2017): 

 
Art. 33 (...) 
§ 1º As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros que for 
previsto no ato ou requerimento de sua constituição, designados pelo 
Presidente por indicação dos Líderes, ou independentemente desta se, no 
prazo de quarenta e oito horas após criar-se a Comissão, não se fizer a 
escolha. 
(...) 
Art. 44. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às 
reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a 
escusa. 
§ 1º Se, por falta de comparecimento de membro efetivo, ou de suplente 
preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão, o 
Presidente da Câmara, a requerimento do Presidente da Comissão ou de 
qualquer Deputado, designará substituto para o membro faltoso, por indicação 
do Líder da respectiva bancada. 
(...) 
§ 3º Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao Líder, mediante 
solicitação do Presidente da Comissão, indicar outro membro da sua bancada 
para substituir, em reunião, o membro ausente. 
Art. 45 (...) 
§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente da 
Câmara, no interregno de três sessões, de acordo com a indicação feita pelo 
Líder do Partido ou de Bloco Parlamentar a que pertencer o lugar, ou 
independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. 
Art. 57 (...) 
XX (...)  
c)  se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o Presidente da 
Câmara designará substituto na Comissão para o membro faltoso, 
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por indicação do Líder da bancada respectiva, e mandará proceder à 
restauração dos autos; 

 

Considerando o que dispõe o RICD e os procedimentos que são utilizados, na 

prática, para a formação das comissões permanentes, nota-se que o problema 

detectado nesse processo de trabalho é a ausência de um sistema informatizado para 

auxiliar o líder, com o apoio do chefe de gabinete e dos assessores dos partidos, nas 

eventuais trocas de vagas. 

 

3.2 Método de abordagem 

A confecção do presente estudo teve como método a pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. Além disso, realizou-se a observação da rotina de indicação dos membros 

das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. E, ainda, constituiu-se de um 

estudo documental do RICD, analisando os artigos que fazem referência à atribuição 

dos líderes partidários da Casa.  

O estudo foi fundamentado teoricamente por meio da leitura e resenha críticas de 

artigos e livros sobre a Gestão da Informação e temas correlatos. A abordagem 

qualitativa foi realizada visando definir os conceitos de informação, gestão da 

informação e a sua aplicação na Administração Pública, com ênfase na Gestão da 

Informação na Câmara dos Deputados. 

Com base nas observações realizadas e na análise crítica entre a sustentação 

teórica e a Gestão da Informação da Câmara dos Deputados, discorreu-se sobre como 

a Casa tem se utilizado dessa gestão no processo de escolha de membros de 

comissão pelas lideranças partidárias. Em específico, tratou-se sobre o processo de 

negociação para troca de vagas para as comissões permanentes. O propósito desta 

intervenção consiste em sistematizar o processo de indicação dos deputados da 

bancada às vagas nas comissões permanentes, obedecendo ao princípio da 

proporcionalidade partidária, fazendo-se uso da Gestão da Informação para uma maior 

transparência no processo de negociação. 
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3.3 Registro das observações e análises 

As comissões permanentes são organizadas regimentalmente de forma a 

disponibilizar vagas a todos os deputados eleitos para o desempenho do mandato. No 

início da sessão legislativa, faz-se necessário realizar a indicação dos membros das 

comissões, mas, na maioria das vezes, o número de vagas disponibilizadas a um 

partido não coincide com o interesse dos parlamentares.  

Nesse sentido, é comum que as comissões mais desejadas não possuam vagas 

suficientes para acomodar todos os deputados interessados em dela participar. 

Consequentemente, há o descontentamento do parlamentar em relação à indicação 

que faz o líder para as vagas nas comissões, mesmo considerando que a liderança 

partidária atua como porta-voz do partido, representando os interesses políticos do 

mesmo. Daí a necessidade de buscar as vagas das comissões que são de maior 

interesse para a bancada. 

Na tentativa de atender as demandas dos parlamentares, os líderes de partido 

tendem a buscar vagas em outros partidos, que são adquiridas por meio de trocas. As 

negociações para trocas acontecem de maneira informal, sem registro e existe 

possibilidade de os acordos não serem cumpridos.  

Esses acordos informais, realizados por telefone, por e-mail ou pessoalmente, 

são registrados em tabelas confeccionadas individualmente, sem possibilidade de 

visualização sistemática e conjunta de relatórios parciais ou gerais de trocas. O 

resultado dessas trocas somente será efetivado quando os líderes das bancadas 

encaminharem ofício à Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 

formalizando as indicações.  

Existe, portanto, a necessidade de se buscar maior transparência do processo de 

escolhas dos membros das comissões pelos líderes partidários. Durante as 

negociações, os acordos poderiam ser registrados em sistema próprio. E, desse modo, 

todos os envolvidos teriam condições de acompanhar as mudanças que seriam 

definitivamente processadas por meio de documento que o líder encaminharia à 

Secretaria Geral da Mesa. 
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Como pode ser observado, no contexto atual, as lideranças não aplicam 

formalmente os fluxos de informação apresentados neste estudo quando se refere ao 

processo de trabalho em análise. No entanto, é possível prever um paralelo entre a 

teoria (etapas do fluxo informacional proposto por McGee e Prusak na forma 

apresentada neste estudo) e o que está sendo praticado nas lideranças referente à 

indicação dos deputados às comissões.  

Dessa forma, a aplicação da gestão da informação num processo de trabalho, 

com base no fluxo de informações, conforme destacado neste trabalho, apresenta-se 

da seguinte maneira: 

a) Identificação de necessidades e requisitos de informação – antes da tomada 

de decisão, o líder precisa saber: 

1º) número de vagas em cada comissão permanente destinadas ao partido; 

2º) número de deputados eleitos pela bancada; 

3º) interesse dos parlamentares quanto às comissões permanentes 

b) Coleta/entrada de informações:  

1º) definição dos deputados da bancada a serem indicados às vagas de cada 

comissão permanente; 

2º) definição do número de deputados que não foram atendidos em seu 

interesse; 

3º) definição do número de deputados que ainda não foram indicados a 

nenhuma vaga nas comissões permanentes; 

4º) definição da quantidade de vagas a ser negociada com outros partidos 

para atender aos interesses dos parlamentares; 

c) Classificação, armazenamento, tratamento e apresentação da informação: 

registro em tabelas das informações colhidas na primeira e segunda etapas; 

d) Desenvolvimento de produtos e serviços de informação: indicação dos 

deputados às vagas das comissões permanentes feita pelos líderes 
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partidários por meio de ofício endereçado à SGM, incluindo as vagas que 

foram negociadas com outros partidos; 

e) Distribuição e disseminação de informação: essa etapa fica destinada à 

divulgação pela SGM das indicações dos membros das comissões 

permanentes feitas pelos líderes partidários.  

Observa-se que a atividade em análise não segue etapas formalmente definidas. 

As ações podem ser incrementadas com a aplicação da GI, promovendo, 

principalmente, a transparência do processo de negociação das vagas nas comissões 

entre os partidos.  

Vislumbra-se que a fase de identificação de necessidades e requisitos de 

informação é fundamental para que o completo fluxo informacional se configure na 

verdadeira representação dos fatos, tornando possível a modificação e o melhoramento 

desse processo de trabalho. 

Cabe ressaltar, ainda, que o aperfeiçoamento dos processos de trabalho na 

organização exige esforço dos gestores e dos colaboradores, além de ser 

imprescindível a conscientização de todos os atores envolvidos quanto à necessidade e 

importância das alterações a serem efetivadas na empresa.  

Dessa forma, destaca-se que este relatório de intervenção sugere uma mudança 

desejável, qual seja a criação de um sistema informatizado que permita a visualização 

das etapas de trabalho, de relatórios parciais e gerais referentes às negociações para 

troca de vagas entre os partidos, a fim de compor as comissões permanentes. Todavia, 

há dificuldades para se implementar uma mudança desse porte. Dessa forma, havendo 

uma análise da atividade realizada pelos agentes do processo, o registro formal das 

etapas de trabalho referente à indicação dos membros das comissões permanentes é 

um exemplo de mudança considerada satisfatória e possível. 

Enfim, há que se destacar que a implantação e o desenvolvimento da GI e da 

GC na Câmara dos Deputados constitui suporte para a modernização das atividades 

desenvolvidas no Legislativo, propiciando transformações salutares que influenciará as 

decisões parlamentares, favorecendo, em consequência, seus representados. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Sugestões de aprimoramento 

Visando tornar transparente o processo de negociação descrito no item anterior, 

propõe-se uma intervenção que consiste na criação de um sistema informatizado por 

meio do qual seja realizado o registro das trocas entre as lideranças, bem como torne 

possível a visualização dos relatórios por todos os envolvidos no processo. Com a 

utilização de um sistema de informação desenvolvido dentro desses parâmetros seria 

possível diminuir as chances de não-cumprimento de acordos, tornando o processo em 

si mais eficiente. 

Neste sentido, deve-se levar em consideração que o desenvolvimento do 

sistema de informação terá de atender as necessidades dos envolvidos no processo, 

pois, como argumentam Bazzotti e Garcia (2017, p. 1) 

 

O bom sistema de informação será fator preponderante na tomada de decisão. 
Um desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente pressupõe, em qualquer 
organização, a existência de infra-estrutura informacional para tomada de 
decisão, de forma ágil e segura. O sistema de informação gerencial fortalece o 
plano de atuação das empresas, a geração de informações rápidas, precisas e 
principalmente úteis, garantindo uma estruturação de gestão diferenciada. Além 
disso, melhora o processo de tomada de decisão pelos gestores. 

 

Em se tratando da negociação de vagas para a formação das comissões 

permanentes, observa-se que os líderes partidários atuam como gestores do processo. 

Portanto, quanto mais informações claras e objetivas estiverem disponíveis para eles, 

maior e melhor será o gerenciamento das negociações que pretendem realizar. 

Dessa forma, um sistema informatizado pode possibilitar o processamento das 

indicações dos deputados às vagas nas comissões permanentes, de forma ágil, 

obedecendo ao princípio constitucional e regimental da proporcionalidade partidária. 

Com isso, espera-se a garantia de segurança, transparência e eficiência do processo. 

A informação adequada e estruturada auxilia no processo decisório e capacitam 

os líderes partidários a tomar decisões com base nos resultados que pretendem 

alcançar, tornando tais resultados mais significativos devido ao valor que será agregado 

à informação. Isso porque, como argumentam Bazzotti e Garcia (2017, p. 3), o conceito 
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de valor da informação relaciona-se com três fatores específicos: “a) a redução da 

incerteza no processo de tomada de decisão; b) a relação do benefício gerado pela 

informação versus custo de produzi-la; e c) aumento da qualidade da decisão”. 

 

4.2 Limitações das ações 

A criação de um sistema de informação para formalização de acordos de troca 

de vagas de deputados nas comissões permanentes deve ser realizada observando 

regras estabelecidas na CF/88 (BRASIL, 1988), no Regimento Interno da Casa 

(BRASIL, 2017) e em conformidade com os interesses do líder partidário e dos 

deputados que compõem a bancada. Esse processo tem por finalidade melhor 

acomodar os deputados às vagas nas comissões. 

Dessa forma, a proposta de alteração em estudo tem suas limitações no que 

tange ao interesse de tornar o processo mais transparente e formal, visto que o 

empenho das agremiações, muitas vezes, transcende à mera indicação dos membros 

das comissões. Consequentemente, adotar um sistema de informação que permita um 

maior controle dos resultados dessas negociações pode não ser visto como algo 

“vantajoso” ou que agregue benefícios às bancadas e seus representantes. 

Daí se infere que a alteração do processo de trabalho apontado não configura 

como prioridade no planejamento estratégico da Câmara dos Deputados, haja vista não 

se considerar a problemática como algo que esteja tornando os trabalhos da Casa 

menos eficazes. Neste sentido, faz-se necessário um trabalho de convencimento dos 

gestores e parlamentares, a fim de que eles possam refletir sobre a vantagem ao 

Parlamento em viabilizar o aperfeiçoamento deste processo de trabalho. 

Observa-se que alinhar a mudança da atividade ao planejamento estratégico da 

gestão da informação da Casa é importante para o desempenho do trabalho realizado 

na organização. De acordo com as afirmativas de Bolsoni e Carvalho (2011, p. 7) e de 

Davenport (1998), o planejamento estratégico deve ser um processo contínuo que 

permita definir e redefinir as diretrizes organizacionais para torná-la a empresa mais 

eficiente. Além disso,  
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Existem alguns bons motivos para as organizações pensarem estrategicamente 
acerca da informação. Por exemplo, os ambientes informacionais, que na 
maioria das empresas, são um desastre, os recursos informacionais no qual 
sempre podem ser mais bem locados, o auxílio na adaptação às mudanças, a 
informação se torna mais significativa e, a estratégia informacional não é um 
fardo incômodo (BOLSONI; CARVALHO, 2011, p. 8). 

 

A alternativa de continuidade do estudo sobre a intervenção descrita neste 

estudo deve se fundamentar na necessidade de mostrar aos envolvidos que garantir a 

transparência e a lisura nos processos de trabalho do Legislativo vai permitir maior 

segurança por parte dos parlamentares, servidores e cidadãos. Esses, por sua vez, 

poderão acompanhar as fases do processo legiferante, concordando ou não com elas, 

dando sua opinião.  

Neste sentido, nota-se que é necessário que os líderes partidários, os gestores 

da Casa tenham ciência do quanto o gerenciamento das informações é relevante para 

que os trabalhos por eles realizados na Câmara dos Deputados sejam eficazes e 

transparentes. Como explica Alarcão (2011, p. 76),  

embora o Sistema de Informação Legislativa seja especializado em dados e 
informações sobre proposições e algumas das atividades a ela pertinentes, 
deixa para outros sistemas o registro de informações também fundamentais ao 
processo e as demais atividades legislativas. 

 

Enfim, as limitações expostas neste item podem ser dirimidas se a Câmara dos 

Deputados envidar esforços para tornar as etapas do processo legislativo e as ações 

administrativas acessíveis ao público interno e externo, permitindo o acompanhamento 

e o aprimoramento das atividades exercidas no Parlamento.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente relatório foi concebido com a finalidade de propor intervenção em um 

dos processos de trabalho realizado pelas lideranças dos partidos na Câmara dos 

Deputados. Sugere-se a adoção de um sistema informatizado que garanta segurança, 

agilidade e transparência ao processo de indicação dos deputados às vagas nas 

comissões permanentes. O objetivo da intervenção consistiu em buscar ações de 

gestão da informação para a definição de estratégias que possibilitem que o referido 

processo ocorra de forma ágil e transparente. 

A proposta surgiu ao se observar que as negociações para trocas acontecem de 

maneira informal, sem registro, com a consequente possibilidade de os acordos não 

serem cumpridos. As negociações em si são salutares ao processo, mas a falta de 

segurança no momento de firmar e registrar as trocas é o que faz com que o 

processamento não seja tão eficiente. 

Portanto, ao longo do estudo sobre a temática em debate, foi possível verificar 

que a criação de um sistema informatizado para o gerenciamento das trocas favorecerá 

a visualização dos relatórios por todos os envolvidos no processo e, assim, facilitará o 

acompanhamento das negociações e diminuirá a possibilidade de não cumprimento dos 

acordos. Consequentemente, a adoção de um sistema de informação para a indicação 

dos deputados às vagas nas comissões permanentes contribuirá de forma significativa 

para o aprimoramento do processo de trabalho. 

No entanto, para que seja implementado o sistema de informação proposto, faz-

se necessário um trabalho de convencimento dos atores envolvidos no processo, sejam 

os Deputados, sejam os demais gestores da Casa, no sentido de apresentar-lhes as 

vantagens da transparência e agilidade da adoção dessa mudança, a ponto de fazê-la 

figurar no plano estratégico da Câmara. Esse processo sistematizado vai garantir o 

gerenciamento da informação de forma eficiente, promovendo o alcance da missão do 

Legislativo de representar o povo brasileiro, elaborar novas leis, além de incrementar o 

ato de fiscalização da aplicação dos recursos públicos. 
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