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Resumo 

 

O presente relatório de intervenção abordaa importância da Gestão da Informação e do 

Conhecimento (GIC) no enfrentamento dos cenários de instabilidade e incerteza, bem como a 

influência da GIC na Gestão de Riscos (GR) e na Gestão Corporativa de Riscos (GCR), 

justificando-se pela necessidade de uma abordagem integrada desses campos do conhecimento uma 

vez que ainda há pouca literatura abordando a GR e a GCR integradas a GIC. Esta influência foi 

estudada a partir de uma metodologia descritiva pautada no estudo das fontes de informação que 

podem subsidiar a tomadas de decisão de risco da alta administração, naidentificação dos 

quadrantes da espiral do conhecimento nos documentos produzidos nas Reuniões de Avaliação da 

Estratégia (RAEs) do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) da Câmara dos Deputados e nos 

normativos que tratam da governança institucional. 
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INTRODUÇÃO 

A Câmara dos Deputados (CD) é uma instituição pública cuja missão constitucional a torna 

responsável pelas principais ações e políticas de governo capazes de assegurar e garantir com 

transparência o desenvolvimento da democracia e da cidadania, mediante a apreciação e votação 

de leis e o controle dos atos da Administração Pública, a fim de atender, de forma cada vez mais 

dinâmicae a partir da constante evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 

aos interesses da sociedade. 

Para tanto, a instituição conta com os Deputados para o desempenho de sua missão 

constitucionais os quais dispõem de uma infraestrutura de apoio técnico-administrativo e técnico-

legislativo composta por servidores públicos efetivos e comissionados, conforme apresentado na 

Figura 1. 

O Legislativo como organização pública. 

LEGISLATIVO 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 - O Legislativo como organização pública. 

Fonte: Adaptado pela autora de Santos (2017) 
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A mudança de comando da Mesa Diretorada Câmara dos Deputados a cada dois anos, bem 

como as influências político-partidáriasàs quais a Casa está exposta, a cobrança da sociedade por 

um Parlamento que cumpra sua missão maior de garantir a democracia e a cidadania, com 

eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos públicos, são razões suficientes para 

que a administração invista, cada vez mais, em mecanismos que possam garantir a continuidade 

administrativa, baseada resultados tempestivos e com maior economia de recursos humanos e 

materiais. Para tanto, a Casa parece ter adotado ao longo dos anos instrumentos de governançacom 

foco no ciclo de gestão estratégicadefinido para a organização (Anexo1). 

Vale destacar ainda que a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 

5.589/2015(BRASIL, 2015),após a avaliação do relatório de gestão da Casa relativo ao ano de 

2013, determinou à Câmara dos Deputados a implementação de melhorias nos seus processos de 

gestão de riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos processos estratégicos, bem como 

a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas 

para mitigá-los; a promoção de melhoria na definição de níveis de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão; o 

aprimoramento do nível de avaliação de riscos de forma contínua, de modo a identificar mudanças 

no perfil de risco, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo;  bem como 

uma melhor  mensuração e classificação dos riscos identificados, de modo a serem tratados em 

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

A Câmara dos Deputados também parece ter gerenciado sua estratégia a fim de fortalecer 

as iniciativas, projetos e programas de transparênciae de incorporar a participação popularem 

alguns de seus processos, ainda que não de forma sistêmica, por intermédio de mecanismos de 

interação que permitam a estruturação e avaliação desses serviços pela população. 

A partir das análises dos conceitos apresentados neste relatório de intervenção, pretende-se 

analisar alguns aspectos da governança na Câmara dos Deputados, em especial os relativos à 

utilização dos quadrantes da espiral do conhecimento nas Reuniões de Avaliação da Estratégia 

(RAEs) do Comitê de Gestão Estratégica (CGE),bem como identificar as fontes de informação e 

de conhecimento que subsidiam a tomadas de decisão de risco da alta administração. 
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1. CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

1.1Breve história da Instituição  

Segundo Rodrigues (2002), a instituição foi criada durante o Império brasileiro, entre os anos 

de 1808 e 1821, ocasião do exílio do Rei D. João VI, e completará, em 2018, 200 anos de existência. 

A primeira sessão legislativa do Parlamentobrasileiro ocorreu apenas em 1826, após a 

dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. A Constituição do Império foi outorgada, em 25 

de março de 1824, pelo Imperador D. Pedro I, que se viu obrigado a voltar a Portugal.Com a 

proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi instituído o Governo Provisório, que 

dissolveu a Câmara e o Senado. As atividades parlamentares foram retomadas um ano mais tarde, 

com a instalação do Congresso Nacional Constituinte, que encerrou os seus trabalhos em 26 de 

fevereiro de 1891. Nesse período, foi redigida a primeira Constituição republicana. 

Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume o governo com poderes ditatoriais. O 

Congresso Nacional é novamente dissolvido e assim permanece por três anos. Reiniciou os seus 

trabalhos em 1933, ocasião em que foi convocada nova Assembleia Constituinte, de que resultou 

a terceira Constituição brasileira, com importantes inovações, ao criar a Justiça Eleitoral como 

órgão do Poder Judiciário, a Justiça Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, 

instituições que persistem até os nossos dias. 

Em 1937, Getúlio Vargas impõe ao País a Constituição do chamado “Estado Novo”, a quarta 

da nossa história e a terceira da República. O Congresso foi outra vez dissolvido, permanecendo 

assim por nove anos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, renasce a democracia representativa 

no Brasil. Em 1946, é convocada outra Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Carta 

Institucional, que vigorou até 14 de março de 1967. 

Em 1964, o movimento militar assume o Poder Executivo e decreta o recesso do Congresso 

Nacional por três vezes, em período que vigorou de 1966 a 1977. Foram cassados os direitos de 

vários representantes do Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado. Na mesma 

ocasião, foi imposto o sistema eleitoral de eleições indiretas. A Emenda Constitucional n.1, 

outorgada em 17 de outubro de 1969, confere amplos poderes ao Executivo, inclusive o de legislar 

em substituição ao Parlamento. Os militares permanecem até 1985, quando o poder civil assume o 



11 

 

 

 

governo, após a eleição indireta de um colégio eleitoral integrado por parlamentares das duas Casas 

do Congresso Nacional e de representantes das Assembleias Legislativas.  

Os próximos marcos são a instituição da Nova República e a convocação da quinta Assembleia 

Nacional Constituinte da história legislativa. A nova Constituição – que se encontra em vigor – foi 

promulgada em 5 de outubro de 1988. A sua redação original é constantemente emendada, 

conforme reformas propostas pelo Poder Executivo. 

Composta por 513 Deputados, representantes do povo, eleitos pelo voto secreto e pelo sistema 

proporcional em cada Estado e no Distrito Federal para um mandato de quatro anos, a Câmara dos 

Deputados tem cumprido importante papel na discussão das mudanças propostas. A história da 

Câmara dos Deputados se confunde, portanto, com a do Brasil, e a participação da instituição tem 

sido relevante em importantes momentos do Parlamento brasileiro, em benefício da construção da 

democracia. 

1.2 Organograma 

A estrutura funcional da Câmara dos Deputados é composta pela Diretoria-Geral, que é 

auxiliada por outras três diretorias: a Administrativa, a Legislativa e a de Recursos Humanos. À 

Diretoria-Geral compete planejar, coordenar, dirigir e controlar todas as atividades administrativas 

da Casa, de acordo com as deliberações da Mesa, órgão colegiado, a quem incumbe, na qualidade 

de Comissão Diretora, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da 

Câmara. 

Também integram a estrutura administrativa da Casa onze departamentos, três centros, duas 

assessorias, quatro secretarias e duas consultorias. Cabe salientar que a Secretaria-Geral da Mesa, 

que ocupa no organograma o mesmo posicionamento hierárquico da Diretoria-Geral, é um órgão 

de assessoramento técnico-legislativo por excelência, responsável pelo assessoramento da Mesa da 

Câmara dos Deputados em todos os seus trabalhos legislativos e da Presidência no desempenho de 

suas atribuições regimentais e constitucionais. 

Em benefício da boa gestão os trabalhos, esses órgãos dispõem na sua estrutura administrativa 

de diretores de coordenação, chefes de serviço, chefes de seção, conforme prevê a Resolução nº 20 

de 1971 da Câmara dos Deputados. A figura 2 mostra o organograma da Câmara dos Deputados. 



12 

 

 

 

Figura 2 - Organograma da Câmara dos Deputado 

Fonte:Brasil (2017). 

1.3 Missão, visão, valores, a política ambiental e os objetivos da Instituição 

O Ato da Mesa nº 59, de 2013 (BRASIL, 2013), aprovou a estratégia da Câmara dos Deputados 

para o período de 2012 a 2023, com base nas recomendações do item 9.5 do Acórdão nº 1.603, de 

2008 (BRASIL, 2008),  o Tribunal de Contas da União. O Ato propõe que a Diretoria-Geral da 

Câmara dos Deputados promova ações com o objetivo de disseminar a importância do 

planejamento estratégico,procedendo, inclusive mediante orientação normativa, ações voltadas à 

implantação e/ou aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional, com vistas a propiciar 

a alocação dos recursos públicos conforme as necessidades e prioridades da organização. No anexo 

da norma são explicitados a missão, a visão e os valores da instituição. 

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 pela excelência, independência do Poder Legislativo, legalidade, 

pluralismo, responsabilidade social. (BRASIL, 2013). 

 

A Câmara dos Deputados tem procurado ser exemplo de iniciativas que possam contribuir 

com um novo modelo de desenvolvimento economicamente viável, com mais justiça social e 
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menor impacto sobre o meio ambiente. Nesse sentido, desde 2003, tem buscado incorporar os 

princípios de sustentabilidade em suas próprias atividades administrativas e operacionais, além de 

debater e aprovar leis capazes de alavancar o desenvolvimento sustentável do País.Um dos 

exemplos desse compromisso com a sustentabilidade aconteceu com a criação do Comitê de Gestão 

Socioambiental – EcoCâmara por meio da Portaria nº 31, de 2003 (BRASIL, 2003). 

Em 2010, por meio da Portaria nº 336 da Diretoria-Geral, foi aprovada a Política 

Socioambiental da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2010), que tem as seguintes diretrizes: I – a 

defesa, 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; 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; VII – o apoio a iniciativas referentes à responsabilidade social. 

Compete à Diretoria-Geral, por meio do Comitê de Gestão Socioambiental – EcoCâmara, 

o monitoramento e assessoramento das ações socioambientais, de forma integrada com os diversos 

setores da Casa. Para facilitar a implementação e o acompanhamento de suas atividades, o 

EcoCâmara conduz projetos segmentados pelas seguintes áreas temáticas: áreas verdes e proteção 

à fauna, arquitetura e construção sustentável, coleta seletiva, comunicação para sustentabilidade, 

educação ambiental, gestão de resíduos perigosos, gestão sustentável do papel, licitação 

sustentável, mobilidade sustentável, novas tecnologias hídricas e energéticas, TI Verde. 

1.4 Caracterização da instância estratégica estudada 

O Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados (CGE) foi instituído pela Portaria 

nº 233, de 2009 (BRASIL, 2009), estabeleceu o modelo de gestão estratégica da Câmara dos 

Deputados. De modo geral, compete ao Comitê de Gestão Estratégica a orientação e o 

acompanhamento do processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, com vistas a 

garantir a continuidade administrativa.  
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De modo específico no que diz respeito aos objetivos estratégicos o CGE é a instância 

responsável por acompanhar os indicadores de resultado com foco nas metas anuais estabelecidas 

pelo Comitê. Também é no CGE que se concentra o processo decisório da alta administração no 

que diz respeito aos objetivos, processos, programas e projetos estratégicos corporativos. É o CGE 

que define a priorização de recursos humanos e materiais para a execução desses programas e 

projetos corporativos, acompanhando-os, avaliando-os e aprovando ou não mudanças de escopo 

quando necessário. 

O CGE desempenha um importante papel junto aos órgãos colegiados setoriais, os Comitês 

Setoriais de Gestão (CSGs), cujos Presidentes são os próprios integrantes do CGE nas suas 

respectivas Diretoriais ou Secretarias. Cabe ao CGE o importante papel definir as diretrizes de 

atuação dos CSGs, que devem estar alinhadas às diretrizes estratégicas corporativas. 

O CGE tem a seguinte composição: a Diretoria-Geral (DG); a Secretaria-Geral da Mesa 

(SGM); a Diretoria de Recursos Humanos (DRH); a Diretoria Administrativa (Dirad); a Diretoria 

Legislativa (Dileg); a Secretaria de Comunicação Social (Secom); a Secretaria de Controle Interno 

(Secin); e a Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge).  

2. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

No dia-a-dia das organizações é cada vez maior e mais frequente a pressão sofrida pelos 

tomadores de decisão por realizar avaliações e julgamentos considerados bons. Se por um lado, o 

excesso ou a falta de informações pode não ser adequada para decisão a se tomar, por outro, as 

consequências da decisão em si podem se espelhar em uma gama de aspectos e resultados, desde 

monetários até a potencial perda de vidas. 

O processo decisório é só uma pequena onda numa corrente de pensamento nascida em um 

tempo em que o homem, diante da incerteza, busca orientação dos astros 

(BUCHANAN;O'CONNELL, 2006, p.1). Essa visão romântica pode nos levar a pensar: existimos, 

logo decidimos. O estudo da tomada de decisão se dá em consequência da própria complexidade e 

imprevisibilidade do ser humano.  

Nas teorias da administração, em especial aquelas oriundas da Escola de Planejamento, as 

organizações costumam balizar o seu processo decisório a partir de objetivos estratégicos, sejam 
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eles de curto, médio ou longo prazo, definidos a partir de um plano estratégico que deveria 

possibilitar a essa organização, considerado o seu negócio, ou seja, a sua missão, o alcance da sua 

visão de futuro. Wright et al (1992apud MINTZBERG et al, 2010, p. 24) definem estratégia como 

“[...] os planos da alta gerência para atingir resultados coerentes com as missões e os objetivos das 

organizações”.  

Mintzberg (2010, p. 25-26) amplia essa discussão sobre a definição de estratégia e 

aprofunda a sua complexidade, na medida em que compara a estratégia como um plano (visão) 

com a estratégia como padrão (aquela que olha para o comportamento passado). Temos, portanto, 

a estratégia pretendida e a estratégia realizada.  

Nessa análise das estratégias futuras, considerando as lições aprendidas de estratégias 

passadas (padrão), o alinhamento da Gestão da Informação e do Conhecimento e da Gestão de 

Riscos pode ser de grande valor para alta administração nas organizações, que atuam 

permanentemente a fim de realizar as suas estratégias em um ambiente repleto de incertezas 

(riscos). Rodriguez e Edwards (2014), ao analisar o que vem a ser “gerir o risco” concluem que o 

conhecimento reduz o risco, porque ele reduz a incerteza e esta não se trata apenas de um problema 

de falta de informação, mas, sim, de falta de conhecimento para interpretar aquilo que determinada 

informação significa. 

A gestão da informação e do conhecimento também pode dar suporte a um futuro processo 

de avaliação de riscos na identificação de cenários, bem como o compartilhamento de informações 

poderia realmente se traduzir em ações de prevenção e dar suporte a boas práticas de gestão de 

riscos.  

Tanto a Gestão da Informação e do Conhecimento quanto a Gestão de Riscos seriam 

fortemente influenciadas pela cultura organizacional. As atitudes, crenças, valores e as percepções 

compartilhadas pelas pessoas que integram determinada organização podem contribuir para a 

definição de normas, políticas e modelos de governança, influenciando também a maneira como 

as pessoas controlam riscos e realizam a sua gestão em uma organização. ”O comportamento 

informacional se refere ao modo como os indivíduos lidam com a informação. Inclui a busca, o 

uso, a alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o ato de ignorar os informes” (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998, p.110).  
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 Em suma, são as pessoas que lidam com a informação e com o conhecimento; são as 

pessoas que vão lidar com a gestão de riscos, e elas não estão dissociadas das suas crenças e valores. 

A cultura organizacional parece, portanto, ter uma forte influência para uma gestão de riscos 

proativa. O uso do conhecimento, por sua vez, também é fortemente influenciado pelo modo como 

os gestores da organização consideram ou não que esse conhecimento deve ser compartilhado e 

isso influencia a gestão de riscos. Os processos de identificação, avaliação e monitoramento de 

riscos podem ser alimentados por boas práticas de gestão da informação e do conhecimento. São 

as pessoas que podem tornar disponíveis as informações e o conhecimento necessários para mitigar 

os riscos, por exemplo. Para Zipperer e Amori (2011), as pessoas é que seriam as principais 

condutoras do conhecimento. São elas, ao final, que compartilham o que sabem para melhorar seus 

processos de trabalho.  

 

2.1.Os conceitos de GR, GCR, GI e GC e suas intersecções  

Os primeiros conceitos sobre a Gestão de Riscos (GR) tiveram sua origem nas discussões das 

áreas econômica e financeira. A ISO 31000, norma internacional para a GR, preconiza que risco é 

o efeito da incerteza nos objetivos. Na metodologia proposta pelo COSO-ERM1, orisco é a 

possibilidade de que um evento ocorra e impacte o alcance de objetivos. 

O COSO-ERM (2007) acrescenta ainda a seguinte análise sobre riscos: 

Os eventos podem gerar impacto tanto negativo quanto positivo ou ambos. Os que geram 

impacto negativo representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo 

destruir o valor existente. Os de impacto positivo podem contrabalançar os de impacto 

negativo ou podem representar oportunidades, que por sua vez representam a possibilidade 

de um evento ocorrer e influenciar favoravelmente a realização dos objetivos, apoiando a 

criação ou a preservação de valor. A direção da organização canaliza as oportunidades para 

seus processos de elaboração de estratégias ou objetivos, formulando planos que visam ao 

aproveitamento destes (COSO-ERM, 2007, p. 4). 

Com base nessas definições, podemos notar que alguns conceitos são fundamentais para a 

conceituação de riscos: a incerteza (condição potencial ou possibilidade), a possibilidade de afetar 

positiva ou negativamente um objetivo e o seu respectivo impacto. Gerir riscos, por sua vez, 

                                                 
1O Comité de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO) é uma iniciativa conjunta das cinco organizações do 

setor privado e dedica-se a fornecer liderança de pensamento através do desenvolvimento de estruturas e orientações sobre gestão 

de risco empresarial, controle interno e dissuasão da fraude. Em resposta a uma necessidade de orientação baseada em princípios 

para ajudar as entidades a projetar e implementar abordagens eficazes em toda a empresa para gestão de riscos, o COSO emitiu 

o Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO-ERM) em 2004. Este quadro define os componentes de gestão de 

riscos corporativos essenciais (http://www.coso.org). 
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também é um processo iterativo. Nas normas e metodologias consideradas neste artigo (a ISO 

31000;o Project Management Institute –PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos; o COSO-

ERM), a gestão de riscos pressupõe a identificação, a análise ou avaliação, o tratamento (respostas 

a riscos) e o monitoramento dos riscos (informação e comunicação). 

A Gestão do Conhecimento está relacionada à visão sistêmica da organização e a esforços 

individuais e coletivos; estratégicos, táticos e operacionais; a normas e sistemas formais e 

informais. 

Para Zipperer e Amori. 2011, a Gestão do Conhecimento está vinculada a recursos 

informacionais e a forma com as pessoas usam esses recursos em benefício da eficiência 

organizacional. Segundo os autores, a Gestão de Conhecimento (GC) descreve inúmeras iniciativas 

que “compartilham recursos informacionais concretos, acessam evidências disponíveis e 

gerenciam como os indivíduos trabalham juntos para compartilhar seus conhecimentos de forma 

eficaz para apoiar objetivos organizacionais e alcançar alto desempenho”(ZIPPERER; AMORI, 

2011, p. 8). (Tradução nossa). 

 

Há que se fazer uma diferença entre a Gestão da Informação e a Gestão do Conhecimento, da 

mesma forma que se pode distinguir práticas de gestão de risco e de gestão corporativa de riscos. 

Há uma distinção entre gestão de informação e KM que vale a pena esclarecer. Atividades 

de gerenciamento do conhecimento envolvem conectar o que as pessoas sabem de maneira 

ampla sem documentação. Ela tende a se concentrar no compartilhamento de experiências 

de forma rica e orientada para o contexto. As atividades de gerenciamento de informações 

giram em torno da manutenção e da organização de itens tangíveis que relatam ou 

encapsulam dados ou informações (ZIPPERER; AMORI, 2011, p.9). (Tradução nossa). 

 

A gestão da informação é elemento fundamental para a gestão do conhecimento.  Corroborando 

as distinções entre gestão da informação e gestão do conhecimento feita por Zipperer e Amori 

(2011), Da Silva e Tomaél (2007) argumentam que a GI diz respeito ao conhecimento que pode 

ser coletado, processado e administrado e foi incorporada às amplas questões que a 

GC compreende. A informação seria um importante ativo para o compartilhamento do 

conhecimento nas organizações. 

Os conceitos relativos a Gestão de Riscos e à Gestão Corporativa de Riscos também 

parecem trazer distinções entre ambos. Da mesma forma que a Gestão do Conhecimento parece ser 
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um passo além da Gestão da Informação, a Gestão de Riscos também parece anteceder à Gestão 

Corporativa de Riscos. Poder-se-iadizer que a Gestão de Riscos é um primeiro passo para a Gestão 

Corporativa de Riscos, e a Gestão da Informação assim também pode ser analisada enquanto 

essencial para a Gestão do Conhecimento. 

No que diz respeito a riscos, a Gestão de Riscos compreendeatividades coordenadas para 

dirigir e controlar uma organização(ISO 3100, 2009). Segundo o Coso-ERM (2007), o 

gerenciamento corporativo de riscos corporativos poderia ser definido da seguinte forma: 

[...] um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria 

e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para 

identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar 

os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização e 

possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos(COSO-ERM, 2007, 

p. 4). 

A ISO 3100 (2009) e oCoso-ERM (2007) parecem considerar os conceitos de Gestão de 

Riscos mais próximos das áreas operacional e tática e os de Gestão Corporativa de Riscos mais 

alinhados à estratégia e ao processo decisório da alta administração nas organizações. 

Rodriguez e Edwards (2014) argumentam que a principal diferença entre a Gestão 

Corporativa de Riscos e a Gestão Riscos está na visão estratégica (GCR) da análise de riscos para 

organização como um todo em contraposição à “visão localizada”2conforme o quadro a seguir. 

Quadro 1. Comparação entre gestão de riscos e gestão corporativa de riscos. Atributos 

diferenciados entre Gestão de Riscos e Gestão Corporativa de Riscos (Meulbroek 2002; Lam 2003; 

Cumming e Hirtle 2001; Dickinson 2001). 

 
Gestão de Riscos Gestão Corporativa de Riscos 

Visão individual, compartimentada dos riscos. Visão global, holística dos riscos. 

Análise de riscosespecíficos.  Análise de riscos de forma transversal na 

organização. 

Orientaçãotática.  Orientaçãoestratégica. 

Relacionada ao controle e à minimização. Relacionado à competitividade. 

Organização específica; departamento ou unidade 

de negócio. 

Indivíduos, unidades de negócio e a organização 

como um todo. Visão corporativa. 

                                                 
2 A expressão no texto é “silo view”. (RODRIGUEZ; EDWARDS, 2014, p. 45.) 
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Gestão de Riscos Gestão Corporativa de Riscos 

Análise de riscos com métodos não agregados. Métodos agregados para análise de riscos. 

Responsabilidade dos gerentes funcionais. Responsabilidade dos stakeholders. Governança. 

Avaliação de performance concentrada em um 

problema resolvido em particular. 

Avaliação ampla da performance de risco 

organizacional e baseada em riscos. 

Proteção no que diz respeito a efeitos adversos 

gerados a partir de maus eventos. 

Proteção da estabilidade organizacional. Processo 

decisório baseado em riscos. 

Reativa. Proativa. 

Controle específico das despesas das divisões ou 

seções. 

Visão departamentalizada dos processos de gestão 

de riscos.   

 Revisão e-ou redução da gestão de riscos duplicada 

em relação às despesas.  

Visão holística dos processos de gestão de riscos. 

Análise de riscos individual. Análise de riscos interdependente. 

A prioridade está no portfólio da organização e nos 

recursos individuais. 

 

A prioridade pode estar na estrutura dos portfólios 

da organização, nas alterações de recursos, nos 

processosestratégicos. 

Fonte: Rodriguez e Edwards (2014)(Tradução nossa). 

 

A GCR parece pressupor a visão sistêmica da organização e um fluxo de informações 

“botton-up” (de baixo para cima), “midlle-up-down” (de cima para baixo e de baixo para 

cima)e“top-down” (de cima para baixo) que permita ao gestor decidir com informação certa no 

tempo certo.  Buchanan e O’Connell(2006) ressaltam que embora uma boa decisão não garanta um 

bom resultado, tal pragmatismo em geral compensa.  

A GIC pode se tornar um recurso que aumenta a eficiência dos processos de gestão de riscos 

e de gestão corporativa de riscos. O acesso às informações e ao conhecimento contido nas 

organizações e em seus mais diversos repositórios de informação pode fazer a diferença no 

processo decisório, na interpretação e na resposta no que diz respeito à gestão de riscos.  

O benefício e o desafio da gestão de riscos para os gestores de risco é encontrar uma 

maneira de garantir que os esforços de gestão de risco são apoiados através do 

compartilhamento adequado e eficaz de conhecimentos. Isso garante que todas as áreas da 

organização tomam suas decisões a partir de uma base de conhecimento comum e com 

lições aprendidas da gestão de exposição a riscos em uma arena e do apoio a prevenção a 

riscos em outra (ZIPPERER; AMORI, 2011, p. 10).(Tradução nossa). 
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Para Zipperer e Amori (2011) a gestão do conhecimento parece impulsionar a gestão da 

informação, na medida em que também pode fomentar a necessidade de análise de novas 

informações que subsidiariam o processo decisório nas organizações. 

A gestão do conhecimento efetivamente se presta a ser uma ferramenta na abordagem do 

risco empresarial. Através da GC, evidências, histórias e experiências de pessoal estão 

prontamente disponíveis para todos os interessados na organização. Os processos estão 

em um lugar em que não só permitem, mas impulsionam as informações necessárias para 

que as decisões eficazes sejam tomadas em tempo real. (ZIPPERER; AMORI, 2011, p.9) 

(Tradução nossa). 

 

 

 Zipperer e Amori(2011) parecem ratificar a divisão proposta por Nonaka e Takeuchi(1995) 

de conhecimento explícito e tácito e ressaltam a importância de explicitar o conhecimento tácito, 

de modo que esse conhecimento possa dar suporte ao processo decisório. A gestão da informação 

seria, portanto, parte fundamental desse processo que resultaria no acesso a essas informações e 

em uma possível gestão do conhecimento. 

Para que o gerente de risco compreenda e responda às implicações da exposição 

identificada, o conhecimento deve ser liberado de seus silos e disponibilizado de uma forma 

que seja utilizável e compreensível. Isso não é feito simplesmente dizendo que as 

informações podem ser disponibilizadas em reuniões ou que um site interno, wiki ou 

diretório compartilhado pode ser construído. A gestão do conhecimento implica que uma 

iniciativa está em vigor, com os recursos necessários, para apoiar metodologias e processos 

significativos para compartilhar lições aprendidas, experiências e informações relacionadas 

em toda a organização(ZIPPERER; AMORI, p.10). (Tradução nossa). 

 

É neste ponto, o da explicitação do conhecimento tácito, que a intersecção entre a gestão 

de riscos e a gestão da informação e do conhecimento parece se tornar ainda mais necessária para 

alimentar a estratégia da organização em relação a riscos e tornar visíveis os benefícios dessa 

integração. 
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Figura 3 – Inputs para a elaboração de estratégias de apoio ao processo decisório 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O compartilhamento do conhecimento entre os gestores de riscos e os gestores da 

informação e do conhecimento tornaria o processo decisório mais robusto em termos de 

informaçõestáticas e organizacionais que poderiam ser ofertadas para a alta administração das 

organizações. 

O benefício e o desafio da gestão de riscos para os gestores de risco é encontrar uma maneira 

de garantir que os esforços de gestão de risco são apoiados através do compartilhamento 

adequado e eficaz de conhecimentos. Isso garante que todas as áreas da organização tomam 

suas decisões a partir de uma base de conhecimento comum e com lições aprendidas da 

gestão de exposição a riscos em uma arena e do apoio a prevenção a riscos em outra 
(ZIPPERER; AMORI, 2011, p.10). (Tradução nossa). 

 

A informação e o conhecimento oriundos da gestão de riscos nas áreas operacionais e táticas 

também alimentariam o modelo de gestão corporativa de riscos: 

Todas as pessoas envolvidas na gestão de riscos devem ser incluídas no desenvolvimento 

da estrutura e estratégia porque a GC informa e alimenta diretamente os esforços de 

avaliação e controle de risco dos gerentes de risco em toda a organização. Indivíduos 

envolvidos em reivindicações têm conhecimento sobre como a informação pode ter sido 

compartilhada para evitar perdas. [...] Esta rica fonte de conhecimento é essencial para a 

construção de sistemas concebidos para reduzir os riscos futuros. Além disso, os gestores 

de risco se beneficiam fortemente da sensibilização para o conhecimento [...] (ZIPPERER; 

AMORI, 2011, p. 13). (Tradução nossa). 

 

Gestão de 
Riscos

Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento

Gestão 
Corporativa 

de Riscos 
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Há pouca literatura sobre a forma como a gestão do conhecimento pode influenciar a gestão 

de riscos de forma positiva e vice-versa.  

Hsuet et al. (2013 apud RODRIGUEZ; EDWARDS, 2014, p. 46) identificou o 

compartilhamento de informações como um valioso fator na gestão de riscos operacional, 

especialmente no que diz respeito à prevenção de riscos. 

 Vale ressaltar ainda que lideranças podem desempenhar um papel fundamental para a GIC 

e para a GCR, devido ao patrocínio que podem fornecer quando da implementação e continuidade 

desses modelos, à visão sistêmica que necessitam ter da organização e à percepção adquirida em 

relação às estratégias organizacionais. 

O gestor de risco pode criar conscientização sobre as oportunidades de parcerias 

interprofissionais para novas estratégias de compartilhamento de conhecimento. Se o 

gerente de risco lidera a iniciativa ou é um parceiro de coordenação, o objetivo de um 

esforço ativo para construir uma estrutura de compartilhamento de conhecimento requer a 

participação das principais partes interessadas sobre a abordagem organizacional única a 

ser visualizada e implementada. Além disso, a liderança deve apoiar e envolver-se no 

esforço, estabelecendo responsabilidade e apropriação do quadro e da estratégia 

apropriados.(ZIPPERER; AMORI, 2011, p.12) (Tradução nossa). 
 

3. DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

3.1 Diagnóstico da situação atual  

Segundo Botelho e Melo (2010), o modelo utilizado ao longo da implementação do 

planejamento estratégico da organização, construído a partir de 2004, é “middle-up-down” (de cima 

para baixo e de baixo para cima), evidenciado quando do desenvolvimento do mapa estratégico 

corporativo.  O planejamento estratégico realizado nas Diretorias e Secretarias da instituição (entre 

2006 e 2008) representa a aplicação do modelo no nível “middle” (intermediário); a elaboração do 

mapa estratégico corporativo pelo método da dedução a partir dos planejamentos estratégicos 

setoriais (2008-2009) representa a aplicação do modelo no nível “up” (para cima); e a utilização 

do BalancedScorecard (BSC), também nas grandes unidades administrativas prestadoras de 

informação – Centro de Documentação e Informação (Cedi) e Centro de Informática (Cenin) – 

(2009-2010), representa a aplicação do modelo no nível “down” (para baixo).  

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou oAto da Mesa nº 56, de 2009, que 

normatizou a gestão estratégica na Câmara dos Deputados. Segundo o texto, essa deveria basear-

se em um “modelo que estabeleça as instâncias responsáveis por sua implementação e os 
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mecanismos que garantam o planejamento, a execução e o controle de políticas e ações voltadas 

ao alcance dos objetivos e dos resultados desejados” (BRASIL, 2009). No normativo de 

governança estabelecido na Casa, a Mesa Diretora atribuiu ao Diretor-Geral a responsabilidade de 

definir o modelo de gestão estratégica da Câmara e delegou a ele a coordenação das ações da gestão 

estratégica na Casa. 

Esse, por sua vez, estabeleceu por intermédio da Portaria nº 233, de 2009, o Modelo de 

Governança da Gestão Estratégica, que prevê regras de aplicação e de atuação para os diversos 

instrumentos e atores envolvidos nesse processo. “O uso de instrumentos metodológicos e 

tecnológicos que permitam a medição e o acompanhamento dos indicadores e metas é fundamental, 

tendo em vista que não se gerencia o que não se consegue mensurar”. (BOTELHO; MELO, 2010, 

p. 2.) 

 O modelo de governança adotado na Câmara dos Deputados possui as seguintes 

características explicitadas na Quadro 2 – Instâncias de Gestão, atores e estruturas. 

 

Quadro 2 – Instâncias de Gestão e Estruturas 

Instâncias de Gestão Atores Estruturas 

 

 

InstânciasDecisórias (colegiados). 

 

Comitê de Gestão 

Estratégica Corporativo 

(CGE). 

 

 

Comitês Setoriais de Gestão 

(CSGs). 

Diretoria-Geral, Secretaria de 

Comunicação Social, Secretaria de 

Controle Interno, Diretoria de 

Recursos Humanos, Diretoria 

Legislativa, Diretoria 

Administrativa. 

 

Diretoria-Geral eDepartamentos. 

 

Instâncias de SuporteTécnico. 

Escritório Corporativo de 

Gestão Estratégica (ECGE). 

Escritórios Setoriais de 

Gestão Estratégica (ESGEs). 

Assessoria de Projetos e Gestão 

(Aproge) 

Diretorias e Departamentos. 

InstânciasExecutivas. Patrocinadores, Gerentes de 

Programa, Gerentes de 

Projeto e Membros de 

Equipe. 

Todas as áreas funcionais daCasa. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em BOTELHO; MELO, 2010, p. 16. 
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 É relevante notar que a Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados tem vinculados 

diretamente a ela no organograma institucional algumas estruturas administrativas: a Assessoria de 

Projetos e Gestão (Aproge), a Assessoria Técnica Jurídica (Atec), a Coordenação de Habitação 

(Cohab), o Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa) e o Departamento de Polícia Legislativa 

(Depol). Em razão disso, além de o Diretor-Geral exercer o papel de Presidente do Comitê de 

Gestão Estratégica (CGE), ele também é responsável pela coordenação do Escritório Setorial de 

Gestão da Diretoria-Geral, que cuida das ações de gestãodas duas assessorias, da coordenação e 

dos dois departamentos. A Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) em consequência disso exerce 

simultaneamente o papel de Escritório Corporativo de Gestão (ECGE) e também de Escritório 

Setorial de Gestão Estratégica (ESGE) da Diretoria-Geral. 

A dinâmica de interação entre esses atores que permite que o modelo de governança da 

gestão estratégica da Câmara dos Deputados cumpra um ciclo de acompanhamento, avaliação e 

monitoramento, estaria sendo feita por meio das Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs). Essas 

reuniões ocorrem tanto no âmbito corporativo quanto setorial, conforme prevê a Portaria nº 233, 

de 2009. 

Em relação às atividades que precedem as RAES ou até mesmo durante a realização dessas 

reuniões, conforme deliberação do CGE, as instâncias de suporte técnico e executivas podem 

prestar informações relativas às suas áreas de atuação às instâncias decisórias. Em geral, essas 

informações são sobre o andamento dos programas ou projetos e sobre os seus indicadores de 

resultado ou de desempenho dos projetos e programas institucionais. Nos relatórios de situação, no 

campo, “pontos de atenção”, o gerente de programa ou projeto elenca problemas e/ou riscos 

relacionados ao projeto ou programa, os quais são consolidados pelo Escritório Corporativo de 

Gestão Estratégica e, quando conveniente, analisados pelo CGE nas RAEs. O mesmo modelo 

poderia serreplicado nas RAEs setoriais. 

Essas informações poderiam influenciar o processo decisório dos gestores na medida em 

que se constituem em relevantes inputs para priorização de projetos e programas, bem como para 

o alinhamento desses à gestão estratégica. E é neste ponto que podem ocorrera socialização 

(compartilhamento e criação do conhecimento tácito por meio da experiência direta); a 

externalização (articulação do conhecimento tácito por meio do diálogo e da reflexão); a 

combinação (sistematização e aplicação do conhecimento explícito e da informação); e a 
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internalização (aprendizado e aquisição do conhecimento tácito na prática), conforme o modelo de 

conversão do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (2009). 

É também na RAE que ocorre de forma mais frequente o compartilhamento e corporativo 

das informações e do conhecimento relativos aos riscos associados aos projetos também 

corporativos, alinhados às diretrizes estratégicas. Apesar de a Câmara dos Deputados não ter ainda 

formalizado uma política corporativa sobre a gestão de riscos, essa visão sobre os riscos de 

determinados projetos corporativos durante a RAE poderia aproximar a Câmara dos Deputados de 

uma organização que tem práticas de Gestão Corporativa de Riscos Corporativa, conforme os 

requisitos apresentados no Quadro n 1 deste relatório de intervenção. 

A participação efetiva dos atores que participam da RAE exigiria uma preparação prévia e 

o conhecimento das informações necessárias para garantir o bom desempenho e a segurança das 

atividades que estariam sendo realizadas em suas respectivas áreas de atuação. “As Reuniões de 

Avaliação da Estratégia (RAEs) tornam-se, assim, um importante momento de ‘pensar’ a 

organização, de avaliação das ações em andamento, de compreensão da própria cultura 

organizacional” (BOTELHO; MELO, 2010, p. 23). 

Esse ciclo de realização das RAEs corporativas poderia retroalimentar o fluxo de 

informações e de conhecimento gerado nas reuniões, visto que as RAEs setoriais precedem as 

RAEs corporativas e servem como preparação para elas. A Portaria Portaria nº 233, de 2009 

(BRASIL, 2009), em seu art. 19 estabelece que as Reuniões de Avaliação Estratégica Corporativas 

(RAEs Corporativas) serão ordinariamente convocadas pelo Presidente do Comitê de Gestão 

Estratégica para se realizarem na primeira quinzena de março; na primeira quinzena de agosto; na 

primeira quinzena de dezembro.  A Portaria nº 233 prevê ainda que as RAEs poderão ser 

convocadas extraordinariamente para tratar de assuntos específicos ou urgentes. As. 

recomendações e decisões oriundas das RAEs corporativas são a base para a pauta das RAEs 

setoriais, além dos assuntos circunscritos a cada unidade administrativa. As demandas e 

informações oriundas das RAEs setoriais também podem ser avaliadas e tratadas nas RAEs 

corporativas. 

A Câmara dos Deputados gerencia riscos associados aos projetos corporativos desde 2010, 

tendo como referência os preceitos do Project Management Institute (PMI). A metodologia de 

gestão de projetos da Casa prevê as seguintes medidas para mitigar riscos: i) na etapa de 

planejamento, é feita a identificação e o tratamento dos riscos na declaração de escopo do projeto 
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e são registrados os itens “descrição do risco”, “ação proposta” e “responsável pela ação”; e ii) na 

etapa de execução e monitoramento, o gerente do projeto registra, periodicamente, no relatório de 

situação, os principais pontos de atenção (problemas ou riscos) do projeto. Essa Gestão de Riscos 

feita pelo gerente de projetos é construída a partir das informações e do conhecimento levantados 

nas estruturas que operacionalizam determinados processos de trabalho, da visão dos stakeholders 

ou partes interessadas do projeto, e das próprias lições aprendidas pelo gerente de projetos no 

decorrer da sua vida profissional. 

No quadro a seguir, são apresentados alguns trechos da Portaria nº 233, de 2009, que 

explicitam, por intermédio das atribuições das unidades de governança da estratégia, a 

transversalidade da gestão da informação e do conhecimento nessa governança, o que, conforme a 

literatura analisada neste relatório, pode contribuir para o aprimoramento tanto da Gestão de Riscos 

e quanto da Gestão Corporativa de Riscos na organização. 

 

Quadro 3 – Unidades de Governança, atribuições e modos de conversão do conhecimento. 

Unidade de Governança Atribuições 

 

 

 

 

Escritório Corporativo 

de Gestão Estratégica 
(ECGE) 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver e manter a metodologia, padrões e procedimentos para 

a Gestão de Projetos com base nas melhores práticas 

(Externalização e combinação do conhecimento); 

 Estar em permanente capacitação, repassando conhecimentos para 

osEscritórios Setoriais de Gestão e Gerentes de Projetos 

(Internalização e Socialização do conhecimento); 

 Apoiar Escritórios Setoriais de Gestão e Gerentes de Projeto por 

meio de consultoria, mentoring, suporte e capacitação (Socialização 

e Internalização); 

 Fornecer informações consolidadas e estratégicas sobre os projetos 

e processos para apoio à tomada de decisão pelo Comitê de Gestão 

Estratégica (CGE); (Externalização e combinação do 

conhecimento). 

 

 

 

 

Escritórios Setoriais de 

Gestão Estratégica 
(ESGEs) 

 Cuidar da disseminação e utilização das metodologias de gestão 

estratégica, gestão de projetos e gestão de processos em sua unidade 

administrativa (Externalização e combinação do conhecimento); 

 Estar em permanente capacitação, repassando conhecimentos para 

os 

Gerentes de Projetos (Internalização e socialização do 

conhecimento); 

 Estar em permanente contato com o Escritório Corporativo de 

Gestão a fim de obter esclarecimentos e orientações(Socialização do 

conhecimento); 

 Promover, junto com o Escritório Corporativo de Gestão, a gestão 

de projetos e processos na Casa, por meio da troca de experiências e 

evolução contínua da metodologia, dos padrões e procedimentos, 

com base nas melhores práticas (Externalização e combinação do 

conhecimento); 

 Apoiar gerentes de projeto da unidade administrativa por meio de 
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Unidade de Governança Atribuições 

consultoria, mentoringe suporte (Socialização e internalização); 

 Ser fonte de dados, informação e conhecimento sobre projetos 

eprocessos para apoio à decisão do Comitê Setorial de Gestão da 

respectiva unidade administrativa (Socialização e externalização 

do conhecimento). 

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2009) e nos quatro modos de conversão do 

conhecimento propostos por Takeuchi e Nonaka(2009). 

Em 2016, foi iniciado um projeto corporativo com o objetivo de implantar práticas sistemáticas 

de gestão de riscos na Câmara dos Deputados, ou seja, a Gestão Corporativa de Riscos. O projeto 

é patrocinado pela alta administração da Casa e teve seu termo de abertura aprovado na reunião de 

avaliação estratégica (RAE) realizada em 25/5/2016. O escopo, que consta da Declaração de 

Escopo do projeto, prevê as seguintes etapas: Levantamentos: estudo de modelos de referência e 

visitas de benchmarking a instituições de interesse (etapa concluída). 

I. Metodologia de gestão de riscos corporativos: elaboração de metodologia que possa ser 

utilizada em qualquer setor ou processo da organização (em andamento). 

II. Normatização: elaboração e submissão de minuta de normativo para estabelecer a 

política de gestão de riscos corporativos (não iniciada). 

III. Capacitação: ações de capacitação e sensibilização para os diversos públicos envolvidos 

na gestão de riscos corporativos (em andamento). 

IV. Implantação Piloto: implantação em uma área piloto para testar a metodologia proposta 

e promover eventuais ajustes (não iniciada). 

V. Comunicação: ações de divulgação e comunicação das práticas desenvolvidas e da 

cultura de gestão de riscos (não iniciada). 

VI. Transição: ações para assegurar a continuidade do processo de gestão de riscos 

corporativos após o término do projeto (não iniciada). 

  Com a conclusão do projeto, espera-se ter respaldo normativo e metodológico para 

identificar, analisar e tratar os riscos mais relevantes à instituição de maneira sistemática e 

transparente, o que poderá gerar a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de gestão da 

informação e do conhecimento de suporte à gestão de riscos. 
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A gestão de riscos, com enfoque metodológico específico, ainda é recente no serviço 

público. Somente em 2016, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta nº 01 do Ministério do 

Planejamento (MP) e da Controladoria Geral da União (CGU), que dispõe sobre controles internos, 

gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. 

Para propiciar um ambiente favorável à implementação das práticas de gestão de riscos na 

Câmara dos Deputados, mesmo antes da conclusão do projeto corporativo Gestão de Riscos, o tema 

foi inserido na grade curricular do MBA em Governança Legislativa, direcionado a gestores que 

atuam em diversas áreas, o que reforça o compartilhamento da informação e do conhecimento 

vinculado à gestão de riscos. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1995) a criação do conhecimento organizacional ocorre na 

forma de um processo em espiral em que há a interação repetidamente. Em relação a práticas de 

gestão da informação e do conhecimento, classificadas com base nos quadrantes da espiral do 

conhecimento, que podem ser relevantes para a análise de riscos e sua gestão corporativa, foram 

selecionados alguns exemplos apresentados no Quadro 4 – Gestão do Conhecimento e Governança, 

a partir da verificação de atas de reuniões do CGE dos anos de 2012, 2016 e 2015, bem como da 

Portaria nº 233, de 2009. 

Essa pesquisa parece mostrar que o alinhamento de práticas de GIC à governança pode 

influenciar a tomada de decisão por parte dos gestores, contribuindo para a governança corporativa 

e para uma futura implementação da gestão corporativa de riscos, na medida em que permite a 

avaliação de cenários, o monitoramento de resultados e direcionamentos estratégicos, quando da 

formulação dos ciclos de planejamento e gestão, mesmo que não exista uma política o institucional 

ou outras normas que estabeleçam esse alinhamento de forma sistemática.  
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Tabela 4 – Gestão da Informação e do Conhecimento e Governança. 

Gestão da Informação e do Conhecimento e Governança 

Espiral do 

Conhecimento 
Prática Normativo de Governança 

 

 

Internalização 

 

Material impresso é 

distribuído com 

antecedência aos 

membros do colegiado 

que devem ler os textos 

para se preparar para a 

reunião. 

 A Portaria nº 233/2009, da Diretoria-Geral da 

Câmara dos Deputados, art. 17, prevê que as 

Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs) serão 

convocadas com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data prevista para sua realização e 

essa convocação e que os instrumentos 

convocatórios das respectivas reuniões conterão as 

respectivas pautas. Assim, os materiais relativos às 

RAEs são distribuídos com antecedência aos 

membros do CGE para que possam compreender 

melhor os temas sobre os quais terão de se 

manifestar.  

 

 

 

 

 

Externalização 

Membros do colegiado 

respondem 

questionários de 

Governança (Controles 

Internos, GovTI, 

GovRH, etc.) 

 

 

 

 

 

A secretaria do Comitê 

de Gestão Estratégica 

(CGE) registra as 

reuniões em ata e as 

publica na intranet da 

Câmara dos 

Deputados. 

 

Resultados de gestão 

apresentados. 

 

 Os membros do CGE respondem conjuntamente 

questionários de governança, havendo discussão 

entre eles e elaboração conjunta de respostas, 

conforme demonstra  texto extraído da Ata da RAE 

Extraordinária de fevereiro de 2012: 

[...]Pauta: Realizar o preenchimento, de 

forma coletiva, pela alta administração da 

Casa do questionário de controles internos 

constante do Relatório de Gestão 2014 

(Tomada de Contas Anual – TCA) exigido 

pelo Tribunal de Contas da União. A 

metodologia consistiu em discussão e 

compilação das respostas em Reunião de 

Avaliação Estratégica – RAE – para 

finalização do questionário e envio ao 

TCU. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-

estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-

estrategica/atas 

 

 

 

 

 Os resultados obtidos pela gestão estratégica, ou 

seja andamento de projetos e programas, costumam 

ser apresentados nas RAEs, conforme o exemplo da 

Ata da RAE de setembro de 2016, item 4.3: 

https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-estrategica/atas
https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-estrategica/atas
https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-estrategica/atas
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Gestão da Informação e do Conhecimento e Governança 

Espiral do 

Conhecimento 
Prática Normativo de Governança 

 

 

[...] 4.3.O Chefe da Aproge fez um balanço 

da Gestão Estratégica na Casa desde 2012. 

Mostrou um gráfico com a distribuição dos 

projetos corporativos nas linhas de atuação, 

fazendo um comparativo entre as mais 

impactadas até o momento 

[...]Complementou a análise com outro 

gráfico que mostra a evolução das carteiras 

corporativas desde 2009, com uma 

distribuição mais equilibrada, em 2015-

2016, entre os projetos estruturantes (5) e 

projetos finalísticos (9). Em seguida, 

apresentou o percentual de projetos 

corporativos do ciclo 2015-2016 

encerrados, em andamento e em processo 

de conclusão. 

 

 

 

 

Combinação 

 

 

Avaliação de cenários, 

monitoramento de 

resultados e 

direcionamentos 

estratégicos são 

combinados na 

formulação de novos 

ciclos de planejamento 

e gestão. 

 

 

 Para elaborar as linhas de atuação para 2016-2017, 

o CGE precisou avaliar cenário futuros, utilizar os 

monitoramentos de resultados de projetos e 

programas e definir direcionamentos estratégicos. 

Ata da RAE de junho de 2016, item 4.4: 

 

[...] 4.4. Priorização de linhas de atuação 

para 2016-2017 - Discussão da 

proposta apresentada na RAE de 25/05 
O CGE aprovou as seguintes linhas de 

atuação para o biênio 2016-2017: 

1.3. Elaborar, de forma sistemática, 

estudos e análises dos grandes temas 

nacionais e das políticas públicas. 

2.1. Facilitar o acesso da sociedade às 

informações. 

3.1. Aperfeiçoar os meios para que os 

cidadãos possam interagir com a Câmara 

dos Deputados. 

4.3. Promover o aperfeiçoamento do 

processo legislativo. 

6.1. Favorecer o entendimento da 

sociedade sobre o papel do Legislativo, o 

funcionamento da instituição e as 

atividades dos Deputados. 
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Gestão da Informação e do Conhecimento e Governança 

Espiral do 

Conhecimento 
Prática Normativo de Governança 

7.1. Aprimorar o processo decisório, os 

indicadores de desempenho e a gestão de 

projetos, de processos e de riscos 

corporativos. 

7.2. Melhorar a gestão e a disseminação 

de informações internas. 

7.4. Promover uma adequada gestão de 

pessoas, com ênfase na produtividade, 

meritocracia e qualidade de vida. 

7.5. Melhorar a eficiência administrativa 

e a utilização dos recursos. 

 

 

 

 

 

Socialização 

Conhecimentos são 

compartilhados 

possibilitando o 

alinhamento 

estratégico das 

unidades 

administrativas.  

 

 

 

 

São realizados debates 

prévios às tomadas de 

decisão, como a criação 

de projetos 

corporativos ou 

mudanças de escopo 

dos já constantes da 

carteira.  

 

 Os membros do CGE compartilham conhecimentos 

específicos das suas áreas de atuação e realizam 

debates, conforme exemplificam os trechos da a Ata 

da RAE de dezembro de 2015, item 4.4: 

[...]O Diretor-Geral chamou a atenção dos 

membros do CGE para o corte expressivo 

no Orçamento para 2016. Por essa razão, 

pediu mais atenção e uma análise mais 

apurada na escolha dos projetos, 

justamente para se evitar gastos 

desnecessários. 

 

[...]Atualização do portfólio de projetos

 [...]b. Apresentação da nova abordagem 

do Projeto Virada Digital[...] O gerente 

fez uma breve apresentação sobre o novo 

escopo do projeto, [...]Sílvio Avelino, 

SGM, ponderou sobre[...]Getsemane Silva, 

gerente do projeto, comentou que [...]O 

Diretor-Geral ressaltou que[...]William 

França, Diretor da Aproge, destacou a 

[...]Ressaltou que[...]Cristiano Araújo, da 

Aproge, relembrou que[...] 

Fonte: Elaboração própria com base em Falcão (2017) e emBrasil (2012, 2015 e 2016).  

O referencial teórico utilizado e a análise de algumas fontes de informação que subsidiam a 

tomada de decisão de risco do Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados, bem os 

quadrantes da espiral do conhecimento identificados, parecem apontar para a importância da gestão 



32 

 

 

 

da informação e do conhecimento no enfrentamento aos cenários de instabilidade e incerteza, em 

consequência, para a Gestão Corporativa de Riscos, nos termos propostos pela metodologia COSO- 

ERM.  

Atualmente, não obstante o CGE desempenhar papel correspondente a de um “conselho de 

administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias”, essas 

ainda não se configuram como “estratégias formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis 

com o apetite a risco da organização e possibilitar garantira razoável do cumprimento de seus 

objetivos” (COSO-ERM, 2007, p. 4). 

A diferença evolutiva entre a Gestão da Informação e a Gestão do Conhecimento, e da Gestão 

de Riscos e da Gestão Corporativa de Riscos, como se a primeira quase sempre fosse uma espécie 

de pré-requisito para a outra, também parece existir na Câmara dos Deputados. A organização 

parece estar investindo primeiramente na estruturação da gestão da informação e da gestão de 

riscos, a primeira já de forma corporativa, com o estabelecimento de políticas, e a segunda de forma 

setorial. Conforme levantamento realizado pela Secretaria de Controle Interno em 2015, há setores 

como o Centro de Informática (Cenin) e Departamento Técnico (Detec) que apresentam boas 

práticas de gestão de riscos relacionadas às áreas financeira e orçamentária. 

O grande desafio da gestão da informação e do conhecimento para a gestão corporativa de 

riscos é garantir que as informações estejam disponíveis e organizadas em bases de dados que 

permitam o seu compartilhamento, de forma que possam ser tempestivas para o processo decisório 

da alta administração e contribuir para a prevenção de riscos, quando necessário. 

Em 2016, a Portaria nº 166 da Diretoria-Geral da Câmara disciplinou a Resolução nº 32, de 

2002, e o Ato da Mesa 69, de 2013, para dispor sobre a análise de dados para gestão da Câmara 

dos Deputados (DataCâmara) pela Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge).O DataCâmara foi 

instituído com o objetivo de subsidiar a administração, a partir da coleta com ferramentas de 

Business Intelligence (BI) ou de “inteligência de negócios” de dados disponíveis nos diversos 

sistemas na Casa, valendo-se também do conhecimento tácito dos gestores na produção de seus 

relatórios. São atribuições do DataCâmara: 

[...] Art. 2º O DATACÂMARA envolverá as seguintes ações: 
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I - Identificar, mapear, acessar, obter, organizar, descrever, analisar e interpretar 

dados gerenciais; 

II - Desenvolver análises e estudos estatísticos, qualitativos e quantitativos, de 

forma contínua ou sob demanda; 

III - Propor o desenvolvimento, a aquisição, a manutenção e a atualização de 

sistemas de armazenamento, gerenciamento e monitoramento de dados e 

informações a serem produzidas no cumprimento de suas atribuições; 

IV - Auxiliar os integrantes do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) a levantar 

dados, elaborar pesquisas, desenvolver análises e estudos estatísticos, bem como 

definir, elaborar e validar seus painéis informacionais, nos assuntos que sejam 

objeto da competência da unidade administrativa do demandante, mediante 

autorização da Diretoria-Geral (BRASIL, 2016). 

Porém, conforme consulta3feita junto à Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) com o 

objetivo de subsidiar este relatório de intervenção, os relatórios elaborados pelo DataCâmara 

parecem ter sido produzidos para atender mais especificamente demandas dos membros do CGE 

separadamente, e em especial da Diretoria-Geral. 

Apesar da observação de que essas demandas possam de alguma forma ter apoiado as ações de 

gestão, não foram encontrados registros nas atas de reunião das RAEs de que dados e informações 

estariam sendo sistematicamente produzidas a pedido do Comitê e compartilhadas formalmente 

nas RAEs, o que indica, conforme referencial teórico apresentado, uma visão mais reativa a 

potenciais riscos do que alinhada ao modelo de Gestão Corporativa de Riscos, realizada de forma 

sistemática pela alta administração, conforme descreve o modelo COSO-ERM. Poderiam, por 

exemplo, ser apresentados sistematicamente painéis específicos referentes a processos críticos para 

o CGE nas RAEs, contribuindo para a prevenção de riscos. A análise do impacto de gestão de 

riscos de forma explícita e subsidiada pela GIC poderia também fomentar um processo decisório 

mais sólido por parte do CGE quando da aprovação e priorização da carteira de programas e 

projetos corporativos nas RAEs. 

                                                 
3

“Conforme solicitação, as demandas feitas pela Alta Administração ao DataCâmara/APROGE no período de agosto do ano passado 

até o mês corrente totalizam 18 macrodemandas. Ainda que elas não tenham sido demandadas especificamente para reuniões dos 

comitês e instâncias de governança desta Casa, isto não significa que os dados e informações apresentados não tenham sido 

utilizados para este fim. Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias”.  SILVA NETO, 

Antonio Carvalho e. Demandas feitas ao DataCâmara. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<cassia.botelho@camara.gov.br> em 02 mai. 2017 
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Vale ressaltar ainda que, em 2017, a Portaria nº 16 da Diretoria-Geral, atendendo a uma 

recomendação da Secretaria de Controle Interno, constante do Relatório de Auditoria nº 14, de 

2016, criou o Comitê Diretivo de Gestão Orçamentária e Financeira da Câmara dos Deputados 

(CDGOF), visando ao desenvolvimento das ações de acompanhamento permanente das 

informações e indicadores do desempenho da gestão no âmbito da Câmara dos Deputados. Em 

razão dos riscos potenciais que envolvem a gestão orçamentária e financeira da Casa, em especial 

com o novo regime fiscal, estabelecido pela a emenda constitucional que institui um teto para os 

gastos públicos, resultante da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, em 

que a despesa primária total não poderá ter crescimento real a partir de 2017, ocorreu a necessidade 

premente de gestão corporativa de riscos orçamentários e financeiros. Há uma necessidade de 

adaptação para cenário esperado em 2020 que deve ser feita nos próximos 3 anos.  Sob a ótica da 

GIC e a GCR, o CGE deveria acompanhar as ações e decisões do CDGOF. 

Além disso, é necessária a integração das técnicas de indexação que permitem a recuperação 

de documentos, que parece ser fundamental para a Gestão do Conhecimento e para a Gestão 

Corporativa de Riscos, bem como para a gestão da informação e do conhecimento produzidos pela 

Gestão Corporativa de Riscos. 

Conforme entrevista (Anexo 1) realizada com a direção do Centro de Informação e 

Documentação da Câmara dos Deputados (Cedi), hoje, a indexação de dados e informações ocorre 

de forma difusa na Casa.Os documentos que todos deveriam utilizar para indexação, segundo 

previsto na Política de Indexação da CD, é o Tesauro da Câmara dos Deputados. Porém, não 

obstante a referida política, a falta de vedação quanto à utilização de “termos livres” para indexação 

e a falta de interação entre os diversos sistemas existentes na Casa e a base de dados do Tesauro 

dificultam a padronização proposta pela norma. Na prática, os termos autorizados pelo Tesauro 

não são elegidos pelos diversos sistemas de forma automática o que dificulta essa padronização. 

                                                 
4 “[...] a)À Diretoria-Geral, para instituir modelo de governança que permita, ouvidos os órgãos técnicos, avaliar, dirigir e monitorar 

a elaboração orçamentária anual, de modo que as unidades administrativas priorizem as despesas alinhadas com as necessidades da 

gestão e com o planejamento estratégico. b)À Diretoria-Geral para que, em conjunto com os órgãos responsáveis pela execução 

orçamentária da Casa, estabeleça metodologia para a elaboração de indicadores qualitativos e/ou quantitativos destinados a 

complementar as informações relacionadas à execução física do orçamento da Câmara dos Deputados, de modo a permitir a 

adequada transparência das despesas executadas em cada ação orçamentária”. CONTROLE INTERNO, Secretaria, Câmara dos 

Deputados. Relatório nº 1, de 2016, p. 6. 
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Também parece ser necessária a construção de uma comunicação organizacional eficiente 

voltada à captura e manutenção de informações e conhecimentos relativos a riscos.  

 

3.2 Método de abordagem 

O presente relatório de intervenção tem o objetivo de diagnosticar o modelo de gestão 

estratégica da Câmara dos Deputados à luz do gerenciamento de riscos e da gestão da informação 

e do conhecimento, sugerindo melhorias a partir de uma visão integrada dos dois modelos. 

O método utilizado foia pesquisa qualitativa desenvolvida por intermédio de análise 

bibliográfica; de análise documental em que foram analisadas atas de reunião do CGE, normativos 

e páginas da Câmara na Intranet; de estudo de caso do CGE; de consulta formal à Assessoria de 

Projetos e Gestão (Aproge) e de entrevista semiestruturada.  

O referencial teórico foi produzido com base na leitura e resenha críticas de artigos e livros 

sobre a GIC, a GR e da GCR. Foram tratados os pontos de intersecção entre os modelos de gestão 

e as possíveis contribuições da integração desses modelos para a Administração Pública, e, a partir 

do estudo de caso do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), os benefícios de utilização desses 

modelos pelo Comitê, bem como as lacunas decorrentes da falta da utilização sistêmica da GIC e 

da GCR pelo CGE. 

A partir da pesquisa qualitativa e das metodologias e dos conceitos analisados, discorreu-se 

sobre como o CGE tem se utilizado da GIC e da GR no seu processo decisório e sobre as relações 

entre a GIC e a governança. Neste relatório de intervenção pretende-se mostrar que se as práticas 

de GIC e de GCR fossem adotadas de forma sistêmica poderiam contribuir para um processo 

decisório mais eficiente no CGE quando da priorização e avaliação de projetos, programas e outras 

iniciativas nas RAEs. Esse diagnóstico foi realizado a partir da verificação dos quadrantes de 

conversão do conhecimento nos documentos produzidos nas RAEs e normativos de governança. 

Não obstante as atribuições e outros aspectos dos Comitês Setoriais de Gestão (CSGs) terem 

sido citadas para a melhor compreensão do fluxo de informações que afetam o Comitê de Gestão 

Estratégica Corporativo (CGE), não é escopo deste relatório de intervenção o estudo dos CSGs e 

das unidades de governança a eles diretamente relacionadas, a exemplo dos Escritórios Setoriais 

de Gestão Estratégica (ESGEs). Da mesma forma, não foi objeto deste relatório o estudo da 
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aplicação da GIC, da GR e da GCR na metodologia adotada para a gestão de programas e projetos 

corporativos e setoriais na instituição. 

Também não é escopo deste trabalho a análise mais aprofundada do Comitê de Gestão 

Orçamentária e Financeira (CDGOF) e da utilização de práticas de GIC e GCR neste Comitê. O 

presente relatório apenas identificou a necessidade de maior integração das informações e do 

conhecimento produzidos no CGE e no CDGOF para melhor sistematização dos processos 

relativos à GIC e à GCR. A gestão orçamentária e financeira da Câmara dos Deputados apresenta 

informações, conhecimentos e riscos específicos e poderia ser objeto de um estudo em particular 

relacionado à GIC e à GCR. 

Em face da limitação temporal, não foi possível análise mais profunda de todas as atas das 

RAEs disponibilizadas nas páginas da Câmara na Intranet, cabendo um estudo mais aprofundado 

desses documentos, bem como das atas de reuniões dos CSGs, para identificar a relação desses 

fluxos de informação e sua efetividade. 

3.3 Registro das observações e análises  

 O presente relatório de intervenção foi iniciado a partir de pesquisa bibliográfica. Há pouca 

literatura no que se refere às interações entre a GIC e a GR, suas intersecções e a um modelo 

integrado que contribua para a gestão. A maior parte dos estudos concentra-se nos benefícios do 

compartilhamento da informação e do conhecimento e também de se adotar práticas de GIC, tais 

como o registro de lições aprendidas para uma melhor gestão de riscos.  

 Foi descrito o modelo de gestão estratégica e seu histórico, para melhor compreensão do 

ambiente em relação à governança corporativa na Câmara dos Deputados, visto que a GIC e a GCR 

deveriam estar alinhadas à estratégia organizacional. Em razão da complexidade do tema e suas 

repercussões no modelo de governança da Câmara dos Deputados, optou-se por realizar o estudo 

de caso do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), instância decisória máxima da alta administração 

da Câmara dos Deputados, presidida pelo Diretor-Geral, que reporta suas atividades diretamente à 

Mesa Diretora. 

Com o propósito de diagnosticar os quadrantes da espiral do conhecimento (externalização, 

internalização, combinação e socialização) que poderiam fomentar e aprimorar a GIC e a GR no 

CGE,foi realizada pesquisa documental nas atas de reunião das RAEs e em normativos 
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relacionados ao modelo de governança da CD, em páginas da Intranet da instituição. Foi realizada 

entrevista semiestruturada em relação ao modelo de indexação da Câmara dos Deputados. Houve 

a necessidade de verificar esse modelo, quando se teve acesso às informações disponíveis na Ata 

da RAE Corporativa Extraordinária de janeiro de 2017, da qual consta o relato da Diretora-

Executiva da Secom no sentido de que haveria a necessidade de o Sistema de Informações 

Legislativas (Infoleg) trabalhar com os padrões de indexação de conteúdos mantidos pelo Centro 

de Documentação e Informação (Cedi). Assim, optou-se por verificar essa questão junto ao Comitê 

de Indexação gerenciado pelo Cedi. A partir de entrevista semiestruturada verificou-se que lacunas 

na indexação de documentos em razão da falta da integração de vários sistemas na instituição 

estariam dificultando o estabelecimento de práticas de GIC e de GCR de forma padronizada e 

sistêmica, contribuindo para a assimetria de informações entre os níveis operacional, tático e 

estratégico. 

 No decorrer do estudo, foram elaborados quadros para facilitar a compreensão dos 

conceitos abordados, suas interações e suas aplicações práticas na Câmara dos Deputados. Para 

efeitos didáticos, as instâncias de gestão foram divididas em decisórias (priorização da estratégia), 

de suporte técnico (facilitação da estratégia) e executivas (execução da estratégia).  

 A dinâmica que envolve a realização das RAEs foi descrita com maior profundidade. Os 

documentos produzidos para sua realização ou em decorrências das decisões nela tomadas foram 

utilizados para identificar os quadrantes da espiral do conhecimento. 

 Também foram brevemente apresentados aspectos do gerenciamento de riscos em projetos 

e programas corporativos na instituição e medidas contidas na metodologia de gestão de projetos 

para a mitigação de riscos. Ao que parece esse não é um elemento que colabora efetivamente para 

a GCR, pois não haveria um acompanhamento sistêmico e efetivo desses riscos por parte dos 

gerentes de projeto e dos gestores. A identificação de potenciais riscos seria apenas uma reflexão 

da equipe de projeto quando da elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Caberia um 

estudo específico para avaliar as reais implicações dessa prática na governança da organização. 

 Também foi analisada a Portaria n. 233, de 2009, normativo que estabelece a governança 

da gestão estratégica na organização, sob a ótica da GIC, por meio das atribuições dos Escritórios 

Corporativos de Gestão (ECGE) e dos Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica (ESGE), a fim 
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de identificar quadrantes da espiral do conhecimento que, de acordo com o referencial teórico, 

poderiam contribuir para a GCR. 

 Foram identificadas ainda, no decorrer da pesquisa documental, algumas práticas que 

poderiam favorecer uma cultura organizacional mais aderente à GCR, tais como: a iniciação em 

2016 de projeto corporativo para implantar práticas sistemáticas de GR na CD; a inserção dos temas 

GR e GCR na grade curricular do MBA em Governança Legislativa desenvolvido pelo Centro de 

Formação, Capacitação e Treinamento da Câmara dos Deputados (CEFOR). 

4.PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Sugestões de aprimoramento 

Diagnosticada a necessidade de enfrentamento dos cenários de instabilidade e incerteza e 

estudada a possível influência positiva das práticas de GIC na GCR e identificadas fontes de 

informação relacionadas aos quadrantes da espiral do conhecimento, a partir da análise dos 

documentos produzidos nas Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs) do Comitê de Gestão 

Estratégica (CGE) da Câmara dos Deputados e de normativos que tratam da governança 

institucional, são as seguintes as sugestões de aprimoramento possíveis: 

• inserir no modelo de governança da gestão estratégica (Portaria n. 233, de 2009) a GCR e 

a GIC, a fim de que essas ocorram de forma sistêmica e alinhada à estratégica corporativa 

e setorial; 

• fortalecer o fluxo de informações e de conhecimento relativos a riscos nas RAEs 

corporativas e expandi-lo para as RAEs setoriais;  

• utilizar as boas práticas setoriais de gestão de riscos para a construção das práticas 

corporativas e vice-versa;  

• apresentar os relatórios produzidos pelo DataCâmara sistematicamente nas RAEs com o 

objetivo de fortalecer a GIC e a GCR;  

• integrar os diversos sistemas de indexação na Casa para que a GIC e a GCR ocorram de 

forma tempestiva e subsidiem o processo decisório do CGE e de outros atores de gestão; 
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• implementar ações visando construir uma comunicação organizacional eficiente voltada à 

captura e manutenção de informações e conhecimentos relativos a riscos;  

• instituir a Política de Gestão Corporativa de Riscos da Câmara dos Deputados alinhada à 

GIC e à Gestão Estratégica; 

• instituir a Política de Gestão da Informação e do Conhecimento da Câmara dos Deputados 

alinhada à GCR e à Gestão Estratégica; 

• integrar as ações do Comitê Diretivo de Gestão Orçamentária e Financeira da Câmara dos 

Deputados (CDGOF) às do CGE, com o compartilhamento das informações e do 

conhecimento produzidos pelo CDGOF em RAEs do CGE ou conjuntas, para melhor 

prevenção de riscos financeiros e orçamentários. 

Vale salientar que todas as sugestões de aprimoramento apesar de possíveis necessitam para 

a sua implementação do patrocínio da alta administração e também de patrocínio político, visto 

que impactam diretamente na gestão estratégica da instituição, subordinada à Mesa Diretora, 

conforme estabelecem os Atos da Mesa nº 56, de 2009, que normatizou a gestão estratégica, e 

nº 59, de 2013, que aprovou a gestão estratégia para o período de 2012 a 2013. Algumas ações 

de médio ou longo prazo como “integrar os diversos sistemas de indexação” e “implementar 

ações visando construir uma comunicação organizacional eficiente”, para que ocorram de modo 

ideal, necessitam de forte aporte de recursos humanos e materiais para sua execução. 

4.2 Limitações das ações 

A implantação de um modelo integrado de gestão corporativa de riscos e de gestão da 

informação do conhecimento, sem dúvida, além do patrocínio do próprio CGE deverá contar com 

o apoio da própria Mesa Diretora Câmara dos Deputados e a falta desse apoio seria uma limitação 

para essa ação em razão da sua complexidade, e da necessidade de se estabelecer de forma sistêmica 

e em toda a organização, com o engajamento de recursos humanos e com a disponibilização de 

recursos tecnológicos e materiais. Não obstante a determinação do Tribunal de Contas (TCU) para 

que a Câmara dos Deputados melhore seus processos de gestão de riscos, a implantação bem-

sucedida do modelo também depende de mudanças na cultura organizacional, em favor da GIC 

como instrumento para a GCR.  
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A alternativa viável poderia ser instituir uma política de GCR integrada a uma política de 

GIC ambas alinhadas à estratégia organizacional. Uma vez explicitada essa vontade da alta 

administração e da Mesa Diretora por meio de normativos, isto é de políticas que estabelecessem 

a governança desses modelos, talvez fosse possível gradativamente ampliar ações como a 

capacitação de maior número de gestores nos temas ressaltando a transversalidade dos modelos de 

GIC e GCR; a formalização de práticas de GIC e do modelo GCR na Portaria n. 233, de 2009; o 

monitoramento mais eficaz da GR e da GCR nos projetos e programas institucionais, com a 

utilização das lições aprendidas resultantes dos processos de gestão de riscos; a institucionalização 

da GCR nas RAEs e nas reuniões do CDGOF; o monitoramento métricas de GR e GCR nos 

Escritório Corporativo e nos Escritórios Setoriais, entre outras ações possíveis. 

Para diminuir a assimetria das informações que pode levar à uma exposição a riscos 

indesejada, seria preciso ainda definir uma estratégia de comunicação que divulgasse em toda a 

organização os seus processos críticos e potenciais riscos. Infelizmente, a gestão de processos na 

Casa, apesar de ter realizado a elaboração do seu modelo de gestão de processos de forma 

corporativa, tem se mostrado lenta em razão da complexidade de uma Casa legislativa, e ainda não 

foram identificados e mapeados os seus processos críticos. Essa parece ser uma limitação relevante 

para o sucesso da implementação de um modelo de GCR amparado por práticas de GIC na Câmara 

dos Deputados. 

Outra limitação é a continuidade da priorização do projeto de GCR pelo CGE e pela Mesa 

Diretora, em face do cenário de escassez financeira e orçamentária. Trata-se de um projeto de 

médio ou longo prazo, que poderia perder o seu patrocínio ao longo do tempo em face do 

surgimento de outras demandas mais relacionadas ao processo legislativo, ou seja, à área fim da 

instituição. Cabe aos gestores conscientizar a alta administração e a Mesa Diretora do impacto 

positivo desse projeto em termos, pois ele é estruturante no que diz respeito à GCR, à GIC e a 

própria modernização das ferramentas de pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados. 

CONCLUSÃO 

 A construção de modelos que fomentem a apresentação de resultados, com maior economia 

de recursos e efetividade, passa pela antecipação de problemas e de desafios, visando 

primordialmente o interesse público. Os gestores públicos no seu processo decisório deveriam ser 
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capazes de equacionar benefícios e perdas, a partir de informações e conhecimentos relativos a 

riscos, de forma tempestiva e relacionada aos processos críticos que permeiam a organização. 

A gestão corporativa de riscos poderia aumentar a eficiência do processo decisório nas 

organizações na medida em que permite que os gestores construam nos cenários de incerteza 

estratégias que lhes permitam administrar riscos e cumprir seus objetivos. Para disponibilizar essas 

estratégias de forma tempestiva e correta parece que a GCR integrada à GIC poderia dar suporte 

de forma mais efetiva à avaliação de riscos, à identificação de cenários, ao compartilhamento de 

informações e de conhecimentos.A GIC seria, portanto, uma ferramenta na abordagem da GCR e 

também no próprio processo da GCR. 

O presente relatório de intervenção teve o objetivo de diagnosticar o modelo de gestão 

estratégica da Câmara dos Deputados à luz do gerenciamento de riscos e da gestão da informação 

e do conhecimento, sugerindo melhorias a partir de uma visão integrada dos dois modelos. Foram 

analisadas algumas fontes de informação e de conhecimento que poderiam subsidiar a tomada de 

decisão de risco da alta administração, a partir da identificação dos quadrantes da espiral do 

conhecimento em alguns documentos produzidos em Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs) 

do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) da Câmara dos Deputados e de normativos que tratam da 

governança institucional. 

O referencial teórico utilizado e a análise de algumas fontes de informação que subsidiam 

a tomada de decisão de risco do Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados, bem 

como os quadrantes da espiral do conhecimento identificados, parecem apontar para a importância 

da gestão da informação e do conhecimento na construção da Gestão Corporativa de Riscos, nos 

termos propostos pela metodologia COSO- ERM. 

Ao se associar o fator pessoas, tanto a Gestão da Informação e do Conhecimento quanto a 

Gestão de Riscos seriam fortemente influenciadas pela cultura organizacional. As atitudes, crenças, 

valores e as percepções compartilhadas pelas pessoas que integram determinada organização 

podem contribuir para a definição de normas, políticas e modelos de governança, influenciando 

também a maneira como as pessoas controlam riscos e realizam a sua gestão em uma organização. 

 No que diz respeito ao processo decisório, é importante que a sistematicidade e o aspecto 

holístico sobre a organização sejam ponderados, o que só é possível com a consolidação da Gestão 
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do Conhecimento e da Informação no dia-a-dia da instituição, bem como uma política de Gestão 

de Riscos Corporativa implementada e em funcionamento, o que atenderia à determinação do 

Tribunal de Contas (TCU) para que a CD melhorasse seus processos de gestão de riscos. Para o 

alcance do objetivo proposto neste relatório de aprimorar os instrumentos de gestão a partir da 

integração dos modelos de GIC e GCR parece ser fundamental o patrocínio do CGE e da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados. 

Outras ações como a adoção de estratégias de comunicação para diminuir a assimetria de 

informações em relação a processos críticos visando a prevenção e riscos, a maior capacitação dos 

gestores nos temas relativos à GIC e à GCR, e o estabelecimento de um modelo de governança da 

GCR e da GIC alinhado à estratégia organizacional poderiam contribuir para a melhoria da gestão 

na Câmara dos Deputados, a fim de atender, de forma cada vez mais dinâmica e a partir da 

constante evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos interesses da 

sociedade. 
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Anexo 2 

 

Entrevista realizada em 03 de maio de 2017. 

Entrevistado: analista legislativo, técnico de documentação. Chefe em exercício do Serviço de 

Tratamento da Informação, CEDI. 

Entrevistadora: Cássia Regina O. M. Botelho, autora deste relatório de intervenção. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevistadora: O servidor concorda que, hoje, a indexação de dados e informações ocorre de 

forma difusa na Casa. Por quê? 

 

Entrevistado: O documento que todos deveriam utilizar e que está normatizado é o Tesauro da 

Câmara dos Deputados. Este Tesauro não está dentro dos sistemas que indexam. Por exemplo, o 

Tesauro não está dentro do Sistema da Taquigrafia (SITAQ). Não há nada que proíba o indexador 

de utilizar um termo livre. O termo autorizado não é elegido pelo sistema. Se o Tesauro estivesse 

junto com o sistema o indexador teria de utilizar o instrumento de indexação oficial da Casa. Há 

um projeto no CEDI para a aquisição de uma nova solução tecnológica multitexto que permitirá a 

integração da base de dados do Tesauro com os demais sistemas de indexação da Casa. A política 

de indexação deu poder ao Tesauro enquanto instrumento oficial, mas de fato isso não ocorreu 

devido à necessidade de integração dos sistemas. Também nesse novo projeto, com a utilização da 

ferramenta multitexto, será necessária uma ação de capacitação junto aos indexadores. Também 

poderá ser preciso constituir um comitê diretivo das ações de indexação. A política indicou as 

bases, mas ainda há uma realidade que precisa ser construída em torno da indexação.  O CEDI é a 

área responsável por coordenar todas as áreas, e isso seria institucionalizado por intermédio desse 

comitê. Para isso, é necessário o patrocínio da alta administração. Isso deve ser apresentado 

futuramente em uma RAE. 

 

 


