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Resumo Executivo 

 

O presente projeto tem por finalidade apresentar o Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor), órgão da Câmara dos Deputados responsável pela capacitação e 

formação de seus servidores efetivos e comissionados, e aprimorar o atendimento aos seus clientes. 

Também tem por objetivo a criação e a estruturação de uma Central de Atendimento Integrado 

(CAI) no Cefor. Para a implementação deste projeto, desde a sua aprovação até a entrega do CAI, 

estima-se o prazo de nove meses, ou seja, até novembro de 2018. Com o funcionamento do CAI 

espera-se que o acesso às informações seja mais transparente, a demanda tenha solução mais rápida 

e que se evite a ocorrência de retrabalho. Outro benefício será que a qualidade da prestação do 

serviço de atendimento ao público tenha ganhos significativos na avaliação geral do Centro. Essa 

medida dialoga com Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados e alinha-se às Diretrizes 

de Gestão com a melhoria da gestão e disseminação das informações internas e a melhoria da 

eficiência administrativa. Os recursos humanos e materiais e os respectivos custos estão estimados 

no plano deste projeto. A proposta estabelecida no cronograma prevê a implantação do projeto em 

médio prazo refletindo a necessidade, não urgente, mas imprescindível para o atingimento dos 

objetivos institucionais. 
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

   A revisão de literatura a seguir compreende os conceitos sobre os tipos de 

organização existentes, buscando um enquadramento para o tipo de organização que é a 

Câmara dos Deputados. A partir desse enquadramento, será tratada a inserção organizacional 

do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – Cefor. Essa visão inicial é 

importante para que se consiga vislumbrar como se dá a prestação de serviços do Cefor, 

notadamente o atendimento ao público, uma vez que esse depende de conceitos como 

autonomia e vinculação, que ficam mais claros quando se olha para a estrutura.  

  Também serão apresentados estudos sobre o tema Atendimento ao Público na visão 

de alguns renomados autores que se destacam no meio acadêmico. 

 

 

1.1 AS ORGANIZAÇÕES E A CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 Uma vasta bibliografia acadêmica já foi publicada sobre a temática das 

organizações e suas estruturas organizacionais. Partimos, em nossa pesquisa, da classificação 

proposta por Henry Mintzberg em sua obra Criando Organizações Eficazes (MINTZBERG, 

2012). Nela o autor relata a realização de extenso estudo sobre a estruturação das 

organizações, chegando a conclusão que as organizações possuem “bases estruturais” 

variadas, o que ele as denominou de design organizacional. 

 Outros autores publicaram em décadas passadas estudos sobre as organizações, 

dando ênfase às estruturas organizacionais, mas com o enfoque na supervisão direta e na 

padronização, como é o caso de Henri Fayol. Já Max Weber analisou as estruturas 

organizacionais como “estruturas burocráticas” na qual o trabalho é realizado com regras 

estabelecidas, por meio da descrição de tarefas e treinamento (MINTZBERG, 2012). 

Reunindo-se essas abordagens ao trabalho de Taylor, tem-se o que se costuma chamar de 

“Administração Clássica”. 

 Por suas características, a Administração Clássica é chamada por Mintzberg de uma 

abordagem mecanicista. De fato, a teoria clássica da administração, mais do que um modelo, 

instaura uma ética, fundada na concepção da estrutura administrativa como monocrática e no 

princípio da obediência. Porém, estudos posteriores abordaram as “relações humanas” como 
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linha de pensamento, e mostraram como a saúde psicológica do trabalhador é afetada, dentro 

da estrutura formal nas organizações. Daí o caminho percorrido por Mintzberg foi analisar as 

estruturas das organizações de forma ampla. 

MINTZBERG (2012) afirma que no funcionamento das organizações é possível 

identificar cinco configurações básicas, a saber: estrutura simples, burocracia mecanizada, 

burocracia profissional, forma divisionalizada e Adhocracia. Destaca-se aqui a estrutura 

“burocracia mecanizada” que é baseada na padronização dos processos de trabalho, e que tem 

como parte principal a tecnoestrutura (MINTZBERG, pg 34). Tecnoestrutura é uma das partes 

básicas da organização em que os analistas (assessores) executam o trabalho administrativo, 

mas de natureza diferente, realizando suas técnicas para tornar o trabalho de outras pessoas 

mais eficaz (MINTZBERG, pg 27). Este é um exemplo de como é organizada e estruturada a 

instituição Câmara dos Deputados, segundo defendem (GUIMARÃES, A ET AL, 2012). 

 Antes, é preciso contextualizar o que é e onde a Câmara dos Deputados está 

inserida. Juntamente com o Senado Federal, a Câmara compõe o Poder Legislativo, um dos 

três Poderes independentes e harmônicos entre si, da República Federativa do Brasil (Art. 2º, 

CF). É o órgão onde trabalham os representantes eleitos pela sociedade brasileira.  Tem como 

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” (AM n. 59/2013).  

 A Câmara possui uma estrutura (física, funcional e administrativa) que provê os 

recursos necessários para garantir o cumprimento de sua Missão. Trata-se de uma estrutura 

antiga, consolidada sob padrões e regramentos estabelecidos há décadas, que foi capaz de 

suportar um volume de demanda e trabalho operacional considerável, apesar de se manter em 

ambiente simples e duradouro. Com sua estrutura básica mantida por meio de tarefas 

operacionais rotineiras e especializadas (com ênfase na padronização dos processos de 

trabalho) e o poder de tomada de decisão relativamente centralizado, a Câmara é assim 

denominada como uma burocracia mecanizada. 

 Segundo MINTZBERG (2012, p. 197), “quanto mais uma organização é 

extremamente controlada, mais sua estrutura é centralizada e formalizada”.  
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 Também há de se observar que o modelo de racionalidade weberiana foi seguido, 

pois a configuração da estrutura foi idealizada na concentração da racionalidade 

procedimental e na observância à legalidade estrita. O autor discorre com suas palavras:  

a administração puramente burocrática, portanto, a administração 

burocrática-monocrática mediante documentação, considerada do 

ponto de vista formal, é, seguindo toda a experiência, a forma mais 

racional de exercício de dominação, porque nela se alcança 

tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de precisão, 

continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade – isto é, calculabilidade 

tanto para o senhor quanto para os demais interessados – intensidade e 

extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente universal a 

todas as espécies de tarefas. (WEBER, 2000, p. 145). 

 Outra condição que reforça a designação de burocracia mecanizada é que a Câmara, 

como um órgão governamental, sofre uma forte incidência de controle externo, seja pela 

sociedade, seja por outras instituições como o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar 

do Poder Legislativo, conforme artigo 71 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). O fato é 

que o exercício do controle estimula a burocratização, assim podemos chamar de burocracia 

pública mecanizada. 

 GUIMARÃES, A. et al. (2013, p. 293) afirmam que “Uma instituição com essa 

natureza é fortemente voltada para funcionar e produzir resultados, não comportando 

reflexões maiores quanto aos objetivos, [...] O estratégico, sem a visão dos objetivos, é uma 

contradição em termos. Enquanto que na perspectiva estratégica buscam-se consensos (visão, 

missão e objetivos), com a expectativa de que, uma vez pactuados, dirimam conflitos, a 

burocracia mecanizada é uma solução para funcionamento apesar dos conflitos.”  

 Entretanto, não se pode pensar que a padronização e a formalização da estrutura 

proporcionem resultados sempre positivos. A ideia é garantir que a burocracia mecanizada 

crie condições para que o trabalho seja realizado, independente dos conflitos existentes.  

 São identificadas algumas reações diversas no comportamento das pessoas que são 

submetidas a uma estrutura mecanizada, ora positivamente para pessoas que dão valor a 

organização e segurança, ora negativamente para aquelas que têm a vocação para trabalhos 

que estimulem a criatividade e que buscam a sensação de conquista e auto-realização. Há 

uma dicotomia presente nas bases estruturais organizacionais: eficiência administrativa X 

satisfação do trabalhador.  
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 Essa caracterização da Câmara dos Deputados como uma burocracia mecanizada é 

importante, pois a compreensão desse fato influencia fortemente como se dá a prestação de 

serviços no âmbito da Instituição, que é o objeto do presente projeto. A necessária relação 

horizontal, entre setores do próprio Cefor, bem como a relação vertical, entre o Cefor e outros 

órgãos da Casa; pautam-se pelos princípios e funcionamentos da burocracia mecanizada.  

 O projeto buscará aperfeiçoamentos dentro dessa realidade, sem perder de vista, 

entretanto, que estão em andamento, em vários níveis e de múltiplas formas, perspectivas de 

mudança na gestão do serviço público. Reunidos sob o nome genérico de Administração 

Pública Gerencial, esses novos paradigmas para a gestão pública trazem a dimensão da 

eficiência na provisão de serviços (LANE, 2001). 

 Ou seja, busca-se tanto verificar as possibilidades potenciais dentro da estrutura 

existente, por meio da reorganização de setores e recombinação de funções; quanto identificar 

possibilidades de melhoramentos nos serviços prestados, tendo como referência o paradigma 

da eficiência.  

 

 

1.2 A FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O CEFOR DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

    

   Nas organizações públicas a formação dos servidores e agentes públicos se dava, 

tradicionalmente, por meio da observação e acompanhamento das atividades como forma de 

aprendizado. Era dessa forma que o servidor era “adaptado” às práticas do órgão, sob 

obediência aos padrões impostos, gerando desempenho de baixa qualidade e insatisfação dos 

seus clientes internos e externos - sociedade. (PDI Cefor, 2015)  

   Este cenário começa a ser modificado com a profissionalização da burocracia e a 

sistematização na formação dos servidores públicos, com vistas à melhoria da prestação dos 

serviços públicos. A formação em serviço foi reconhecida como uma necessidade 

institucional e foi incorporada como um investimento permanente.  

   Sob o aspecto avaliativo, a eficiência pública administrativa deve ser mensurada 

com base em análises e diagnósticos das atividades executadas, avaliação dos atendimentos 
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ao público realizados, dos modelos de gestão aplicados no setor público e da formação 

direcionada dos recursos humanos. 

 Para garantir que a sua Missão seja cumprida, a Câmara dos Deputados possui uma 

estrutura física, funcional e administrativa organizada, e possui um quadro funcional 

tecnicamente preparado para suprir as necessidades impostas pela Instituição.  

 Para dar sustentação a este propósito, o Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento – Cefor foi criado em 1997 com a finalidade de planejar, promover, 

executar e avaliar programas e atividades de recrutamento, seleção, atualização, 

aperfeiçoamento, especialização e desenvolvimento de recursos humanos da Câmara dos 

Deputados (AM n. 69/1997). 

 Após seis anos de existência e pensando na formação direcionada de seu corpo de 

servidores, o Cefor envidou estudos para a criação de um Programa de Pós-Graduação próprio 

com o objetivo de configurar uma face acadêmica para o conhecimento produzido, seja por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Submetida a proposta ao Ministério da Educação 

(MEC) o Cefor foi credenciado no ano de 2005. A partir daí o funcionamento pedagógico do 

Cefor atua na Política de Ensino com ações de qualificação dos servidores, aprofundamento 

dos conhecimentos e competências necessárias ao domínio das funções definidas na sua 

atuação profissional, e na oferta de cursos de capacitação e pós-graduação; na Política de 

Pesquisa com o estímulo a reflexão, a criação e a sistematização do conhecimento técnico 

dos servidores e pesquisadores; e na Política de Extensão (difusão do processo de ensino) 

com a propagação do conhecimento produzido e a realização de ações educacionais voltadas 

para o ajuste entre o que pratica e as necessidades da Instituição e da sociedade.  

   O Cefor é um órgão que tem em sua estrutura 6 Coordenações e um Gabinete da 

Diretoria do Cefor que prestam o serviço de atendimento ao público recebendo diariamente, 

de forma distinta e de caráter peculiar, centenas, chegando a milhares de clientes (servidores 

e visitantes) diariamente. 

 O Cefor, com o Programa de Pós-Graduação, é credenciado pelo Ministério da 

Educação e é considerado uma Instituição Educacional, com a oferta de cursos de Pós -

Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Ou seja, é uma escola dentro de uma burocracia 

mecânica que não é uma escola. Isso traz desafios. 
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 Há que se conseguir fazer dialogar duas burocracias distintas, na verdade. O 

Ministério da Educação edita uma série de normas e regulamentos a serem seguidos por todas 

as escolas. A Câmara dos Deputados tem suas regras próprias. Um exemplo de contradição: 

o MEC tem um sistema próprio de classificação de documentos para arquivo, com uma tabela 

de temporalidade específica. A Câmara dos Deputados tem sua tabela de temporalidade 

própria. Torna-se necessário um ajuste normativo e de funcionamento para que ambas as 

burocracias sejam contempladas em suas exigências. 

 Esse conflito tem reflexos no atendimento, pois, por exemplo, o MEC possui 

normativas específicas a regulamentar o funcionamento de uma Secretaria Acadêmica. A 

Câmara dos Deputados, por não ser uma escola, não teria, a princípio, qualquer necessidade 

de seguir essas normas em seu setor educacional. Porém, como optou pelo credenciamento 

do MEC, precisa adequar sua estrutura e seus procedimentos. Também existem normas do 

MEC com relação à prestação de alguns serviços específicos, como, por  exemplo, definição 

de um calendário acadêmico com o mínimo de 200 dias letivos; exigência de manutenção de 

prontuários de alunos com características técnicas próprias; formatação de certos documentos 

oficiais expedidos (como Históricos Escolares e Diplomas), etc. 

 Ou seja, o fato do Cefor ter optado por também atuar no ramo da pós-graduação, com 

credenciamento do MEC, trouxe mais desafios em termos da prestação de serviços.    

 Nas instituições e organizações públicas um dos principais pontos de conflito no 

aspecto avaliativo é o atendimento ao público que, diretamente, revela para a sociedade a 

qualidade dos serviços prestados nas instituições públicas.  

 Dentro de uma escola, não é diferente. Uma exigência implícita e esperada é o 

atendimento de qualidade prestado aos clientes (alunos, professores, pesquisadores e 

visitantes). 

1.3 ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

   A Constituição Federal garante ao povo brasileiro um grande número de serviços 

básicos que o Estado deve prestar à sociedade, como segurança, educação, saúde, transporte, 

moradia, saneamento básico, entre outros. A forma mais transparente de prestação de serviço 

à sociedade é o atendimento ao público oferecido aos cidadãos, seja presencialmente, 

tecnologicamente (disponibilizando terminais eletrônicos ou sites para prestação de serviço 
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on-line) ou indiretamente, quando é o caso, por exemplo, que o Estado, por meio da esfera 

federal, estadual ou municipal, faz a manutenção de uma via pública, tapando buracos e 

sinalizando para que a população possa usufruir dos benefícios gerados pelo pagamento de 

imposto.  

 Não importando de que forma o atendimento ao público é prestado, a análise deste 

trabalho se refere às pessoas, seja no empenho e conhecimento empreendido na construção e 

implementação do software que disponibiliza o serviço na internet, seja no zelo e na perfeição 

empregados na tapagem do buraco da via, ou seja, na dedicação, paciência e cordialidade 

atribuídas pelo atendente no posto da Previdência Social, por exemplo.  

 Dentro da perspectiva mecanicista da Administração Pública, o atendimento não é 

prioridade. A prioridade é ao servidor e ao bom funcionamento da burocracia. O “cliente” 

(usuário dos serviços) é um estorvo. Essa realidade pode ser comprovada, por exemplo, com 

a determinação, no caso brasileiro, de que o desacato aos funcionários públicos é crime. Em 

vários postos de atendimento ao público, encontram-se cartazes, com letras grandes, 

lembrando essa norma. Trata-se, na verdade, de postura defensiva e justificadora da prestação 

de serviços sem qualquer avaliação de qualidade. Reclamações podem ser compreendidas 

como desacato e assim o cidadão usuário dos serviços fica constrangido e não reclama.  

 Ocorre que está em curso uma mudança na sociedade, que se torna cada vez mais 

exigente com relação aos serviços que recebe do Estado, principalmente diante de uma 

percepção de que recolhe um excesso de tributos e taxas. As pessoas tomam consciência de 

seus direitos e já não aceitam qualquer tipo de serviço. Com isso, a pressão sobre os órgãos 

públicos por um atendimento de qualidade vem aumentando. A linha de frente do embate 

entre sociedade e Estado acaba se deslocando para o balcão de atendimento.   

 Neste sentido, os funcionários de linha de frente alocados para o exercício do 

atendimento presencial, sem dúvida alguma, devem estar muito bem capacitados e preparados 

no aspecto profissional, pessoal, psicológico, e porque não dizer estético, pois eles 

influenciam significativamente na experiência do cliente.  

 Há de se observar que há um choque de perspectivas na qual os funcionários de linha 

de frente estão inseridos (no meio), onde há uma exigência do cliente que deseja ter sua 
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necessidade atendida de forma rápida, completa e “inesquecível” e, por outro lado, a 

organização que tem o compromisso do aumento da produtividade e atingimento das metas.  

 Como exemplos de insumo que as instituições públicas podem propiciar aos 

funcionários de linha de frente para que eles possam atingir as expectativas de “ambos os 

lados” tem-se o suporte tecnológico, programas de desenvolvimento de pessoal, além de 

políticas de recompensas. Entretanto, não é possível conhecer todas as necessidades do 

cliente até que ele tenha o seu número de senha chamado pelo display eletrônico.  

 Em estudo realizado sobre o trabalho realizado por empregados de linha de frente 

em organizações (JOB, J. et al, 2015) os autores mostram a dificuldade de se harmonizar as 

tarefas destes profissionais. A organização exige uma cobrança do sucesso em termos de 

metas, sem dar atenção suficiente para alcançá-las e sem dar aporte às variáveis que 

interferem na realização do trabalho. 

  Segundo MENDES E FERREIRA (2001), “o atendimento ao público constitui, 

frequentemente, um serviço terminal que resulta da sinergia de multivariáveis:  a conduta do 

usuário, as atividades dos funcionários envolvidos na situação, a organização do trabalho e 

as condições físico-ambientais/instrumentais”. Ou seja, a atividade de atendimento ao público 

é um serviço complexo, seja por propiciar a interação de interlocutores diferenciados, seja 

por ensejar a existência de condições (físicas, materiais, instrumentais e organizacionais) que 

facilitem a sua consecução.  

  Ainda segundo MENDES E FERREIRA (2001), a complexidade da atividade de 

atendimento ao público gera a possibilidade da ocorrência de várias disfuncionalidades, às 

quais esses autores classificam em uma perspectiva tridimensional: a) institucional: fatores 

como os processos organizacionais e os suportes disponibilizados, que dialogam com a 

cultura organizacional; b) pessoal-atendente: perfil individual, competência profissional, 

estado de saúde – os fatores que caracterizam como o atendente opera, que vão configurar 

sua prática de atendimento; c) pessoal-usuário: perfil, representação social, que vão 

caracterizar a maneira de utilização dos serviços pelos usuários, bem como o seu 

comportamento em situações de atendimento.  

  As situações de atendimento são marcadas por três momentos temporais distintos. A 

preparação do posto de trabalho e a organização necessárias antes do início da jornada é o 
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primeiro passo. Em seguida, há o expediente, com o atendimento em si aos usuários, 

portadores de múltiplas demandas. Finalmente, há o encaminhamento das providências 

decorrentes das demandas, bem como demais tarefas incluídas, como arquivamento de 

documentos. Para MENDES E FERREIRA (2001), a variabilidade das atividades de quem 

presta atendimento vai depender do universo de tarefas prescritas. Essa variabilidade vai estar 

diretamente relacionada à percepção de enriquecimento do trabalho por parte do atendente.  

  Usualmente, o atendimento ao público se constitui como uma série de rotinas, o que 

permite o tratamento de informações variadas. São várias tarefas rotineiras  envolvidas, como 

solicitação, identificação, cotejamento, pesquisa, registro, emissão, orientação e 

arquivamento de informações. Há uma estruturação das rotinas na forma “se... então...”, o 

que, se por um lado permite ao atendente a capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

situações, por outro restringe sua autonomia, o que pode resultar em desgastes pessoais.  

  As condições de trabalho expressam a dimensão material e instrumental com a qual 

lidam os atendentes. Essas dimensões vão estruturar as estratégias dos atendentes para 

atuarem e responderem às diversas demandas que se apresentam. São fatores de condições de 

trabalho: o layout do posto de atendimento, a quantidade de postos de trabalho existentes, a 

sinalização interna, a existência ou não de um sistema informatizado, a qualidade desse 

sistema etc.  

 

 

1.4 ATENDIMENTO EM ESCOLA 

   Em instituições de ensino, seja federal ou municipal, privada ou pública, de ensino 

superior ou básico, há um pressuposto de que o atendimento seja oferecido em nível de 

excelência, considerando que são funcionários de uma organização voltada para a educação 

e formação de seus clientes (alunos). Ou seja, uma das premissas organizacionais deve ser 

um ótimo atendimento. 

  Podemos considerar que um bom atendimento é construído com a combinação: do 

conhecimento dos produtos e serviços, do tratamento cortês e respeitoso e da orientação e 

organização quantos aos procedimentos institucionais. 
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  Também podemos considerar que a qualidade no atendimento é avaliada sob aspectos 

externos, no caso do impacto da aparência física do local e do atendente, e sob aspectos 

internos, no caso relevância, importância, quantidade, sobretudo no impacto da informação 

recebida. Há uma prevalência em se estabelecer inicialmente a primeira impressão que se tem 

sobre a situação. No caso das escolas não é diferente. Aliás, ouso dizer que é mais impactante, 

pois se trata de um locus voltado para a formação das pessoas onde a base é a educação. 

  Algumas medidas garantem uma maior eficiência no atendimento, como a capacitação 

do atendente, a tecnologia, o tempo do atendimento etc. Podemos dizer que a tecnologia é 

fator condicionante para reduzir o tempo, por isso as escolas que possuem sistemas de gestão 

educacional conseguem elevar o nível de qualidade no atendimento. Da mesma forma deve-

se considerar o cliente como um parceiro da instituição que pode trazer valiosas contribuições 

com suas críticas e questionamentos. São estes pontos fracos que trarão oportunidades para 

melhorar a qualidade do atendimento. 

  Com base nestes aspectos apresentados há de se pensar que sempre haverá serviços de 

atendimento distintos oferecidos pela escola particular e pela escola pública. Apesar de o 

Estado ser responsável por infinitas unidades de ensino em todo país, passando a ideia de 

difícil controle e gestão eficiente, isso não pode ser tratado como regra. Como é o caso do 

serviço de atendimento ao cliente praticado pelo Cefor, que é credenciado como instituição 

pública de ensino pelo MEC, para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, ou seja, uma escola. Destaco aqui que, um dos aspectos analisados no processo de 

avaliação institucional é a qualidade do atendimento prestado ao público.  

  A qualidade do atendimento ao público em uma escola é um dos pré-requisitos para o 

sucesso da instituição. Muitas vezes, contudo, esse fator é negligenciado, privilegiando-se a 

atenção aos docentes e suas necessidades. Dentro do modelo de configurações 

organizacionais de Mintzberg, ele destaca corpos docentes1 como burocracias profissionais, 

aquelas em que alguma característica própria faz com que a categoria tenha uma 

predominância no âmbito das organizações. Outro caso é o dos médicos em hospitais. Dada 

essa predominância, os docentes atraem muita atenção dos serviços de atendimento. No caso 

                                                 
1 O autor trata de universidades, mas a análise pode ser estendida a qualquer instituição educacional. 
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do Cefor, que é uma escola de governo, altamente focada nos servidores da própria Câmara, 

com pouca inserção externa, essa dimensão se torna ainda mais aguda.  

  O público majoritário do Cefor, sendo de servidores (colegas), acessando aos serviços 

da escola gratuitamente (os cursos do Cefor não são cobrados aos servidores, existem poucas 

sanções de natureza administrativa que aplicáveis a casos de desistência ou abandono de 

cursos), não demanda muitos serviços de atendimento escolar. A via é de mão dupla, a 

instituição também não priorizou, até aqui, a dimensão do atendimento aos alunos. A natureza 

do Cefor também faz com que aumente a complexidade do atendimento, pois há 

procedimentos que devem seguir o Estatuto dos Servidores Públicos (LEI Nº 8.112) e 

procedimentos que seguem a legislação educacional vigente. Nem sempre os procedimentos 

são iguais. Por exemplo: um aluno, servidor da Câmara dos Deputados, para formalizar sua 

matrícula, necessita da autorização de sua chefia imediata (procedimento inexistente em uma 

instituição de ensino, mas necessário por conta da referida lei). 

  Outra característica importante na qualidade do atendimento em uma escola é a 

disponibilidade de sistema informatizado. O Cefor, até pouco tempo, não dispunha de sistema 

informatizado, o que requeria que o atendimento envolvesse a elaboração de uma série de 

planilhas eletrônicas e a realização de vários controles e registros de forma manual. 

Recentemente, foi adquirido sistema informatizado próprio, o qual, entretanto, ainda não foi 

completamente operacionalizado, o que traz ainda dificuldades no atendimento com relação 

a esse quesito.  

  Há que se ponderar que o Cefor atua também com servidores que fizeram concursos 

para diversas áreas da Instituição, mas não houve concursos públicos específicos para o 

Cefor. Portanto, em termos de características pessoais dos atendentes, o Cefor não tem como 

fazer seleção apropriada no ingresso, necessitando contar com os recursos humanos que lhe 

são disponibilizados pela Casa. Esse é também um fator complicador, uma vez que o serviço 

de atendimento requer algumas qualidades específicas, como efetividade na comunicação, 

educação no trato com as pessoas, preparo para lidar com situações estressantes, 

conhecimento da área de atuação e dos serviços relacionados.  

  Outro fator de qualidade no atendimento é o conhecimento dos profissionais que atuam 

nessa área de todos os processos ou demandas que possam surgir por parte dos usuários. 
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Quando isso não acontece, podem ocorrer casos de direcionamento errôneo para outros 

setores (seja presencial, seja telefônico ou informático), que acabam resultado em uma má 

impressão por parte do usuário. A presente proposta, de centralização dos serviços de 

atendimento, contempla essa preocupação.  

  A falta de indicadores específicos com relação ao atendimento (quantidade de 

atendimentos realizados, tempo médio de atendimento, p. ex.) também é um desafio. Só se 

gerencia aquilo que se mede é uma afirmação já clássica na Administração. Sem indicadores, 

torna-se impossível mensurar adequadamente a qualidade do atendimento em uma instituição 

de natureza escolar. A centralização do atendimento possibilitaria a construção, captação e 

avaliação mais adequada de indicadores de atendimento para o Cefor.  

 Com base em levantamento feito junto às unidades do Cefor, por meio de entrevistas, 

foi identificado que o atendimento é feito de forma descentralizada em cada uma das seis 

coordenações existentes, na qual o cliente é atendido sem roteiro ou padronização, sem a 

designação de servidores de linha de frente e dentro das limitações existentes quanto aos 

recursos materiais, humanos e ao espaço físico. Ou seja, não há uma centralização do 

atendimento como há na Secretaria-Geral nas escolas. Não penso se está correto ou não, mas 

acredito que a forma apresentada de atendimento ao público do Cefor impede que se possa 

obter ganhos com a situação, que poderia contribuir em muito na eficiência administrativa.   

 Outro aspecto que pode melhorar e facilitar os trabalhos do Cefor é que uma unidade 

central de atendimento não funciona somente com inputs (recebimento de demandas), mas 

que seja um espaço para a divulgação das ações e fatos importantes que devem ser 

apresentados ao seu público (outputs). Isso tornará o Cefor mais visível e atuante na 

instituição Câmara dos Deputados. Com a divulgação, o trabalho dos atendentes é facilitado 

porque os clientes chegam ao Centro com uma ideia construída na cabeça restando apenas 

algumas dúvidas para serem dirimidas.  

 

 

2. BUSINESS CASE 
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Uma organização nasce a partir da união de pessoas, ideias, materiais e equipamentos, 

dinheiro, entre outras coisas. Uma organização é pensada e criada também para um propósito: os 

clientes. Para isso, a organização deve estar sempre atenta e em constante observação quanto ao 

serviço de atendimento que é oferecido ao cliente. Os clientes são a força motriz de uma 

organização. No caso da Câmara dos Deputados os clientes são os deputados e toda a sociedade. 

No caso do Cefor os clientes são os servidores da Casa, os alunos, os professores/educadores e os 

visitantes.  

 O Cefor tem um papel importante no atingimento dos objetivos estratégicos da Casa. 

Programas e Projetos são desenvolvidos com o intuito de colaborar para que a Casa consiga atingir 

a sua Missão.  

Nesse sentido, o presente projeto tem por finalidade estabelecer parâmetros e diretrizes para 

a criação de uma Central de Atendimento Integrado (CAI) no Cefor, órgão da Câmara dos 

Deputados responsável pela capacitação e formação dos servidores efetivos e comissionados que 

trabalham na Casa.  

Para se ter uma ideia da dinâmica atual de funcionamento, em números, no ano de 2016 

foram realizados 310 eventos entre cursos de curta e de longa duração, treinamentos, defesas de 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação, palestras, seminários e programas de interação 

da Câmara dos Deputados com a sociedade. 

 O total de inscritos em cursos e eventos de treinamento e aperfeiçoamento em 2016 foi de 

21.866 participantes, o que, caso considerado em termos de alunos, colocaria o Centro no patamar 

de uma universidade de médio porte no cenário nacional. 

 Neste cenário dinâmico, com números expressivos, é possível identificar que o Cefor possui 

um ponto nevrálgico que dificulta a obtenção de um padrão mais alto de qualidade na prestação 

dos serviços, sobretudo aqueles voltados ao atendimento direto dos clientes. Portanto, a questão 

que será tratada é: como melhorar o atendimento ao cliente do Cefor? 

 Que é possível buscar o aperfeiçoamento da experiência do cliente, principalmente em 

termos de atendimento, pode ser constatado a partir de uma série de sintomas:  

- diariamente, dezenas de pessoas entram na primeira sala que encontram (geralmente as 

mais próximas às entradas) para solicitar informações; 
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- dezenas de e-mails e ligações telefônicas são incorretamente endereçados às diversas 

coordenações do Centro, o que revela um desconhecimento, por parte do cliente externo, 

das competências e atribuições de cada Coordenação; 

- várias vezes os servidores do Cefor são abordados nos corredores por pessoas 

desorientadas, buscando informações básicas, tais como a sala em que será realizado 

determinado evento educacional. 

O diagnóstico preliminar desse projeto é que parte dos problemas identificados relacionam-

se ao fato de que o Cefor presta atendimento de forma descentralizada, provocando inconsistência 

no atendimento; incoerência informacional; redundância de tarefas, e, principalmente, desconforto 

e insatisfação do cliente.  

Um dos problemas identificados é a ausência de informações precisas, bem como a falta ou 

ineficiência de sinalização que auxilie o usuário e/ou o visitante a localizar o lugar ou a pessoa que 

prestará o atendimento. Destaca-se, também, a ausência de um plano de divulgação do Centro, 

visto que há pessoas que trabalham na Casa e não sabem o que é o Cefor, nem onde ele está situado. 

A partir disso, surge a seguinte questão de intervenção: Como melhorar o desempenho do 

processo de atendimento ao cliente do Cefor? 

Trabalha-se com a noção de cliente-aluno, para enfatizar que o escopo relaciona-se àqueles 

que frequentam os cursos oferecidos pelo Centro. Trata-se, portanto, de atendimento “secretarial” 

e “administrativo-acadêmico”, e não do atendimento administrativo, às questões burocráticas do 

próprio Cefor e da Câmara dos Deputados, tarefa realizada pela Coordenação de Apoio Técnico-

Administrativo.  

 Como resposta frente à ausência de informações e a melhoria da qualidade do atendimento, 

a proposta de criação de um espaço no Cefor que receba todos os clientes e visitantes, centralizando 

todas as demandas, poderá trazer benefícios diretos para ambos os lados, garantindo a melhoria 

dos processos de trabalho e da imagem do Centro a partir de duas premissas: o pronto atendimento 

e a orientação ao cliente. Eis o que melhor justifica a importância fundamental deste projeto. 

 Para a análise situacional pretende-se utilizar ferramentas de pesquisa como entrevistas com 

os servidores de todas as coordenações do Cefor e fazer uma análise documental de forma a se 

obter uma visão mais real da situação apresentada. 
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 O presente projeto de intervenção dialoga com a Gestão Estratégica da Câmara dos 

Deputados. Assume-se o valor “busca pela excelência” como premissa, sendo o foco do trabalho a 

busca pela excelência no atendimento ao cliente.  Insere-se na dimensão dada pela diretriz de 

Gestão, que afirma que se deve buscar “aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados”. E dialoga 

especificamente com as seguintes linhas de atuação da Diretriz de Gestão: “7.2. Melhorar a gestão 

e a disseminação de informações internas”, “7.3. Assegurar a infraestrutura adequada e 

continuidade dos serviços” e “7.5. Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos”.  

 A inserção do projeto no âmbito do Planejamento Estratégico da Câmara, por si só, é 

justificativa suficiente para sua elaboração. Todavia, justifica-se ainda o projeto pela busca da 

excelência no atendimento, item em sintonia com as perspectivas de vanguarda na gestão pública. 

A proposta é transcender os tradicionais “feudos informacionais” e o atendimento de “guichê” – 

fragmentado, lento, impreciso – por uma abordagem moderna e dinâmica. 
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3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

O estudo propõe como abrangência toda a estrutura organizacional do Cefor que 

compreende as seis Coordenações e o Gabinete. São elas: Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo, Coordenação de Pós-Graduação, Coordenação de Treinamento, Coordenação de 

Educação para a Democracia, Coordenação de Recrutamento e Seleção e a Coordenação de 

Tecnologias Aplicadas à Educação. (Vide Anexos 1 e 2) 

Será feito o levantamento dos processos de atendimento do Centro, com a intenção de 

abranger as categorias de clientes atendidos. Em relação aos atendimentos devem ser identificados 

os tipos e a forma de condução do atendimento realizado. 

 Inicialmente visualiza-se que existam algumas condições limitantes para a implementação 

deste projeto: patrocínio, aceitação e apoio dos servidores do Cefor, recursos humanos e 

orçamentário. 

 

Não Escopo  

É importante ressaltar que, visando garantir os resultados esperados, algumas entregas não 

fazem parte do escopo deste projeto. Dentre estas, são classificados como não escopo:  

− o atendimento a visitantes e público externo será oferecido indiscriminadamente, não 

havendo tratamento ou atendimento diferentes do público interno. Entretanto os direitos 

são mais restritos aos servidores da Casa, (A.M. n. 69/1997 e AM n. 41/2000); 

− a prestação de serviço oferecida pela Central de Atendimento Integrado do Cefor se 

restringe ao atendimento inicial com a prestação de serviço de “triagem” de identificação 

da necessidade do cliente, e não compreende a transferência da execução de serviços das 

coordenações do Cefor ou das unidades da Casa para a Central. Nesse sentido, as atividades 

devem se restringir à intermediação de demandas, permanecendo sob responsabilidade das 

respectivas coordenações. 
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3.1.1 Objetivo  Geral 

Desenvolver o projeto de criação de uma Central de Atendimento Integrado para o Cefor. 

 

3.1.1.1 Objetivos específicos  

- Analisar como é prestado, de forma generalizada, o serviço de atendimento no Cefor; 

- Identificar quais são os clientes e as suas necessidades; 

- Identificar os principais processos de atendimento do Cefor: canais de recebimento de solicitações 

de informações e documentos; procedimentos de resolução de atendimento; entregas ao cliente; 

- Desenvolver proposta de criação de uma Central de Atendimento Integrado para o Cefor, 

levantando as necessidades em termos de espaço físico, pessoal e infraestrutura; 

- Avaliar como o tempo gasto no atendimento ao cliente pode ser reduzido e como pode ser 

aumentado o nível de satisfação geral com o atendimento prestado pelo Centro. 

 

 

3.1.2 Entregas 

Será entregue um projeto de criação da Central de Atendimento Integrado para o Cefor, 

levantando as necessidades em termos de espaço físico, pessoal e infraestrutura. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

 

 

 

3.2 Cronograma 

ETAPAS 

Ano 2018 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Gerenciamento do projeto   X          

Estudo preliminar   X X         

Locus (definição do local e leiaute)   X X X        

Recursos Materiais     X X X X     

Recursos Humanos      X X X X X X  

Processo de Trabalho       X X     

Divulgação         X X X  

Lançamento da CAI           X  

ETAPAS 

Ano 2019 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Avaliação e Ajustes  X   X   X   X  
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3.3 Custos 

A estimativa das despesas relativas à implementação da CAI é composta da aquisição de 

mobiliário, equipamentos, instalações físicas (montagem de estrutura adequada para o atendimento 

ao público), materiais de comunicação e identificação visual e as despesas relativas às horas de 

trabalho das equipes do projeto e de montagem da Central. 

Por se tratar de uma estrutura de atendimento ao público do Cefor, pretende-se utilizar os 

espaços do próprio Centro, não havendo custo adicional de locação. Neste caso, devem ser 

aproveitadas as estruturas existentes, como energia elétrica, rede de dados etc. Ressalto que não 

está estimado o custo de ar condicionado e iluminação, pois o local sugerido para a instalação da 

CAI é aberto, bastante ventilado e de grande luminosidade, ficando o custo de energia elétrica 

apenas como fonte de energia para os equipamentos elétricos. 

No tocante ao custo de pessoal, destaca-se que não será considerado o custo da hora de 

trabalho dos servidores no emprego das atividades específicas dos órgãos da Casa onde estão 

lotados (Departamento Técnico – Detec, Centro de Informática – Cenin, Secretaria de 

Comunicação Social – Secom e Centro Gráfico – Cegraf), para fornecimento e montagem de 

mobiliário, de equipamentos de informática, elaboração de material de comunicação e impressão 

de material de divulgação, respectivamente, visto que constituem atribuições destes órgãos. No 

entanto, para a implementação do projeto espera-se a alocação de horas de efetivo exercício de 

servidor efetivo da Câmara dos Deputados, sendo de 2 servidores do Cefor, um com a dedicação 

de 40h mensais e outro de 20h mensais, durante todo o período do projeto; 1 servidor do Detec e 1 

servidor do Cenin com a dedicação de 8h mensais, durante todo o período do projeto; e 1 servidor 

da Secom com a dedicação de 8h mensais apenas nos meses finais do período do projeto. 

Será feita uma solicitação para estimativa de custos ao Detec de aquisição de mobiliário, 

equipamentos de áudio e vídeo e materiais de identificação visual, de comunicação e divulgação; 

e ao Cenin para cessão de equipamentos de informática. 
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3.3.1 Custos da equipe alocada no projeto 

CUSTO DA EQUIPE – Projeto CAI CEFOR 

Membros da 

equipe - Área 

N. de 

servidores 

N. de horas 

trabalhadas 

por mês 

Custo da 

hora por 

servidor* 

Custo 

mensal 

Prazo de 

execução - 

meses 

Custo Total 

por Membro 

Cefor – Gerente 1 40 162,50 6.500,00 4 26.000,00 

Cefor – Membro 1 20 162,50 3.250,00 4 13.000,00 

Detec – Membro 1 8 162,50 1.300,00 4 5.200,00 

Cenin - Membro 1 8 162,50 1.300,00 4 5.200,00 

Secom - Membro 1 8 162,50 1.300,00 2 2.600,00 

Custo Total dos Recursos Humanos 52.000,00 

* Custo médio de referência da hora trabalhada de 1 servidor efetivo da Câmara dos Deputados  

Fonte: Cefor 

 

 

3.3.2 Custos dos recursos materiais utilizados no projeto 

CUSTO DOS RECUROS MATERIAIS – Projeto CAI CEFOR 

Espaço Físico 
Área 

(m²) 

Valor     

(m²) 
Custo da Reforma 

Reforma do Espaço Físico – Cefor 35 1.000,00 35.000,00 

Mobiliário e Equipamentos Quantidade Custo de Aquisição Total mobiliário 

Mobiliário da recepção (balcão) 1 10.000,00 10.000,00 

Computadores 4 2.000,00 8.000,00 

Impressora/Copiadora/Scanner 1 1.100,00 1.100,00 

Aparelho telefônico 4 500,00 2.000,00 

Estação de trabalho, cadeiras e 

gaveteiro 
4 3.000,00 12.000,00 

Aparelho TV 50” 4 3.000,00 12.000,00 

Comunicação e Divulgação Total do Material 

Programação Visual (Banner e Sinalização) 4.000,00 

Material divulgação impresso 3.000,00 

Custo Total dos Recursos Materiais 87.100,00 

Fonte: Detec e Cenin  
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Despesa Valor (R$) 

Custo dos Recursos Humanos 52.000,00 

Custo dos Recursos Materiais 87.100,00 

TOTAL GERAL DO CUSTO ESTIMADO DO PROJETO   139.100,00 

 

3.4 Qualidade 

ENTREGA 

PREVISTA 

CRITÉRIOS DE ACEITE 

PELO PATROCINADOR (REQUISITOS) 

Gerenciamento do Projeto 

Definição do gerente e dos membros da equipe do Projeto. 

Proposta do Plano do Projeto de criação da CAI elaborado tendo 

como base os estudos realizados e a proposta de implementação, 

gestão, controle e avaliação do projeto (gerenciamento do projeto). 

Estudo Preliminar 

Relatório com os dados e informações coletados em visitas aos 

órgãos que possuem espaço físico e estrutura dedicados ao 

atendimento ao público na Câmara dos Deputados. 

Locus 
Proposta de local a ser instalada a CAI com a definição do leiaute 

e recursos estruturais necessários. 

Recursos Materiais 

Descrição dos recursos materiais necessários ao funcionamento da 

CAI no tocante à montagem do espaço com os equipamentos e 

mobiliários. 

Recursos Humanos 

Descrição dos recursos humanos necessários ao funcionamento da 

CAI no tocante à formação da equipe, as competências 

necessárias, capacitação, funções comissionadas e cargos e tarefas 

a serem desempenhadas. 

Processo de Trabalho 
Estruturação do processo de trabalho a ser realizado pela CAI com 

a definição de normas de conduta, formas de atendimento e 

recebimento e coleta de informações. 

Divulgação 

Proposta de Plano de Comunicação elaborado para a divulgação do 

novo serviço, a criação da nova logomarca, elaboração de material 

gráfico e de comunicação visual para sinalização do local e 

favorecimento das ações de comunicação institucional.  

Lançamento da CAI Evento de lançamento da CAI (início das atividades). 

Avaliação e Ajustes 

Proposta de Avaliação do Projeto, por meio de reuniões periódicas 

com steakholders, com relatório de informações recebidas de 

clientes e usuários, com a identificação de pontos críticos e de 

sucesso para ajustes e melhorias do atendimento. 
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3.5 Recursos humanos 

Para a condução do projeto é importante a formação de uma equipe de colaboradores com 

representantes do Cefor, do Detec, do Cenin e da Secom. A quantidade de membros está 

representada no quadro abaixo.  

Membros da equipe - Área N. de servidores 

Cefor – Gerente 1 

Cefor – Membro 1 

Detec – Membro 1 

Cenin – Membro 1 

Secom – Membro 1 

   

Para a composição da equipe que trabalhará na CAI, estima-se o quantitativo de, no 

mínimo, 4 servidores que devem ser lotados nesta nova estrutura. Estes servidores devem ter pleno 

conhecimento acerca do Cefor e ter capacidade e desenvoltura para relacionamento interpessoal e 

atendimento ao público. Entretanto, sugere-se que haja um programa de capacitação para os novos 

servidores que atuarão nesta nova estrutura. 

 

 

3.6 Comunicações 

 O sucesso de um projeto está condicionado a uma eficiente comunicação. O uso de 

tecnologias e recursos computacionais podem contribuir para que as informações e comunicações 

possam ser acessadas ou recebidas de forma completa, objetiva e em um curto espaço de tempo.  

Recursos como e-mail, whatsapp, redes sociais (facebook, instagran, twitter entre outros), websites, 

ambientes corporativos (wikis), são ferramentas que potencializam a divulgação e facilitam o 

acesso à informação, além de ser um repositório de armazenamento, se necessário.  
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 Alguns aspectos são importantes na comunicação de um projeto que se deve dar especial 

atenção, como a frequência da comunicação e a designação de uma responsável pela divulgação. 

O volume excessivo de mensagens em um curto espaço de tempo pode produzir um efeito reverso 

ao esperado. Por isso, é importante que se tenha uma pessoa responsável por controlar o que dizer, 

quando e como transmitir determinada informação.  

 Sugiro algumas iniciativas a serem empregadas na comunicação deste projeto: 

 - comunicações contínuas com patrocinadores e stakeholders para garantir o 

comprometimento; 

 - reuniões semanais com a equipe do projeto para acompanhamento e evolução das etapas, 

tomada de decisões e identificação dos fatores críticos do sucesso; 

 - Registros das reuniões por meio de atas, bem como registro das lições aprendidas durante 

a execução do projeto;  

 - Utilização de ambientes corporativos e colaborativos (fóruns, wikis, whatsapp) para 

compartilhamento, troca de informações, discussões, seja por mensagens ou por documentos;  

 - Registro e comunicação de todo e qualquer incidente ou alteração ocorrida no projeto;  

 - Frequente monitoramento do andamento do projeto; e 

 - Solicitação de intervenção do patrocinador a qualquer momento, quando necessário. 

  

 Como proposta de plano de comunicação, segue uma minuta (Anexo 3). 

 Sugiro que sejam utilizados para comunicação e divulgação na CAI, alguns recursos que 

estão em uso na Câmara dos Deputados (Anexo 4). 
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3.7 Riscos 

Na tabela abaixo estão relacionados os principais riscos do projeto e ações para mitigá-los.  

Risco Criticidade Impacto Ação 

Mudança do patrocinador Baixa (0.3) Alto (0.7) 
Buscar o comprometimento do potencial 

patrocinador (substituto do cargo). 

Falta de interesse dos membros 

na execução do projeto 

Moderada 

(0.5) 

Moderado 

(0.5) 

Identificar os motivos do baixo desempenho e 

tentar mitigá-los. 

Falta de interesse dos 

stakeholders  
Baixa (0.3) Alto (0.7) 

Manter contato frequente para minimizar 

resistências. Solicitar intervenção do(s) 

patrocinador(es) se necessário. 

Dificuldade de liberação de 

servidores para compor a equipe 

de membros do projeto 

Alta (0.7) Alto (0.7) 

Solicitar apoio do patrocinador para garantir o 

comprometimento das áreas afetadas 

Dificuldade de liberação de 

servidores para compor a equipe 

de atendimento 

Baixa (0.3) Alto (0.7) 

Solicitar apoio do dos steakholders e do(s) 

patrocinador(es) para garantir a liberação dos 

servidores 

Dificuldade de disponibilização 

de espaço físico adequado 
Baixa (0.3) Baixo (0.3) 

Negociar com o patrocinador e/ou com a alta 

administração a cessão do espaço no Cefor de 

forma a impulsionar o sucesso da iniciativa  

Dificuldade na aquisição dos 

insumos para a estrutura física 

Moderada 

(0.5) 

Moderado 

(0.5) 

O gerente deve manter constante monitoramento 

dos prazos do projeto e solicitar interferência do 

patrocinador junto às áreas responsáveis. 

 

< ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 

Muito baixo  Baixo   Moderado  Alto        Muito alto 

       0,1       0,3                   0,5    0,7               0,9 

 

 

 

 
3.8 Aquisições 

A Câmara dos Deputados é uma instituição que possui atualmente variados contratos com 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço o que poderá facilitar tanto a 

aquisição como a agilidade no fornecimento dos produtos ou serviços necessários à implantação 

da CAI.  

Para este projeto estão previstas entregas que vão desde o espaço físico a ser instalada a 

CAI, como os insumos fundamentais para a proposta. Entretanto isso dependerá da confirmação 

do local que está sendo sugerido neste projeto (Anexo 5) ou de outro local a ser definido e a 

consequente infraestrutura existente ou necessária. 
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São itens necessários à implantação o balcão de atendimento, o mobiliário (mesas, 

gaveteiro, cadeiras etc), os equipamentos eletrônicos (TVs, display etc), os equipamentos de 

informática (computadores, impressora, scanner, aparelhos de telefone etc), a estrutura de TI 

(softwares, Sistema de Gerenciamento de Treinamento do Cefor - Eduleg, redes etc).    

Como proposta de ambientação do espaço físico há a previsão de utilização de poltronas 

para acolhimento de clientes que necessitam aguardar o atendimento. Entretanto, no local sugerido 

já existem sofás disponíveis que podem ser aproveitados, não necessitando de nova aquisição. 

Também deverão ser incluídos nas entregas todo o material de sinalização e divulgação, 

como as artes gráficas, logomarca, produtos como banners, cartazes e adesivos de sinalização com 

a indicação e identificação do local.   

 

 

3.9 Partes interessadas 

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente será necessário garantir apoio e patrocínio, 

que neste caso está intrinsecamente ligado à Diretoria do Cefor, bem como à autoridade superior, 

Diretoria de Recursos Humanos. Se necessário, haverá a tentativa de garantir o patrocínio da 

Diretoria-Geral. 

 Também é importante o engajamento de todos servidores que trabalham nos diversos 

setores do Cefor, especialmente os stakeholders (diretores das coordenações), para que seja 

realizado um diagnóstico da situação quanto à prestação do serviço de atendimento aos clientes do 

Centro. 

 Como já foi citado na análise de riscos, o gerente do projeto deve ser o responsável direto 

pelo bom andamento; pela evolução de todas as etapas; pelo gerenciamento dos possíveis desgastes 

decorrentes de interesses conflitantes; e pelo monitorando do tempo e da qualidade da execução 

das tarefas, do desempenho e do engajamento de todos os membros, stakeholders e 

patrocinador(es).   

 

 
Muito alto 
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3.10 Continuidade das ações implementadas 

 Como já foi exposto na Estrutura Analítica do Projeto, após a implementação da CAI será 

preciso fazer um acompanhamento dos processos de trabalho realizados para obter elementos 

necessários à uma avaliação. Deverão fazer parte deste processo de avaliação todos os servidores 

que atuarão na CAI, os stakeholders, e, o principal, o(s) cliente(s). Este último poderá participar 

pessoalmente ou por meio de pesquisa de satisfação. Com este processo de trabalho será possível 

identificar os casos de sucesso ou os pontos críticos de sucesso. Esses elementos irão retroalimentar 

a cadeia de processo de trabalho visando o aperfeiçoamento do serviço. 

 A CAI está sendo proposta como parte integrante do Cefor e, por isso, deverá ser 

considerada como uma unidade funcional no âmbito da estrutura administrativa da Casa. Neste 

caso não há a pretensão de criação ou alteração de normas internas, sendo considerada como uma 

nova rotina de trabalho. Entretanto, sugerimos que a unidade seja considerada como uma 

Coordenação ou, caso não seja possível, como um Serviço (com status de Coordenação), com as 

relativas funções comissionadas - FCs, para os servidores que venham a compor a equipe.  

 A justificativa para a designação de FCs é que o perfil adequado para atuar na CAI será de 

pessoal qualificado, detentores de competências essenciais e organizacionais. A Câmara dos 

Deputados possui muitos servidores com este perfil, porém, e muito provavelmente, devem ser 

detentores de FC atualmente. Portanto a oferta de FC será uma premissa para a formação da equipe 

de trabalho na CAI.     
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4. CONCLUSÃO 

 

 No Brasil, o atendimento ao público nas instituições públicas não é uma prioridade, 

segundo a perspectiva mecanicista da Administração Pública. O foco está no bom 

funcionamento da burocracia e no servidor público, permanecendo a prática da prestação de 

serviços sem qualquer avaliação de qualidade.  

 Haja vista este cenário, é perceptível que está ocorrendo uma mudança na sociedade, 

pois está havendo uma exigência maior com relação aos serviços oferecidos pelo Estado e os 

cidadãos já não aceitam qualquer tipo de serviço oferecido. O resultado é que vem 

aumentando a pressão exercida sobre os órgãos públicos por um atendimento de qualidade. 

Com isso, a linha de frente do embate entre sociedade e Estado acaba se deslocando para o 

balcão de atendimento.  

Este trabalho propôs uma mudança de paradigma a respeito do atendimento ao público 

prestado pelo Cefor, baseando-se na valorização do cliente, ao invés do servidor, buscando, 

assim, um enfoque mais personalista. A criação da Central de Atendimento Integrado no 

Cefor, da forma proposta, possibilitará que a qualidade da prestação do serviço de 

atendimento ao público tenha ganhos significativos na avaliação geral do Centro, 

demonstrando um aumento na eficiência administrativa e dando maior visibilidade das ações 

do Centro (e da Câmara dos Deputados). Ademais, espera-se também o benefício do 

fortalecimento da prática da excelência do atendimento na cultura organizacional da Casa, e 

quem sabe, no setor público brasileiro.    

  Destaca-se que a implementação da CAI é o primeiro passo para se pensar em uma 

Secretaria Integrada para o Centro, no modelo escolar, onde, futuramente, poderá ser o local 

onde serão realizados todos os atendimentos em sua plenitude, na qual o cliente terá todas as 

informações ou documentos que necessita, sem a necessidade de ser conduzido para a 2ª parte 

do atendimento, semelhante ao funcionamento de uma Secretaria-Geral de uma Instituição 

de Ensino. 

 Finalmente, conclui-se que, atendidas as premissas deste projeto, a Câmara dos Deputados 

continuará a cumprir a sua missão institucional, porém de modo mais eficiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Organograma da Câmara dos Deputados 

 

FONTE: BRASIL, 2015a 
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ANEXO 2 – Organograma do CEFOR 

 

FONTE: BRASIL, 2015b 
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ANEXO 3 – Plano de Comunicação 

 
PLANO DE COMUNICAÇÃO 

CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CEFOR 

  

Briefing 

A Central de Atendimento Integrado do Cefor da Câmara dos Deputados tem como 

objetivo principal prestar o pronto atendimento a todos os clientes e visitantes, centralizando 

todas as demandas, prestando as informações solicitadas e promover a divulgação das ações 

educativas e institucionais do Centro. 

Objetivo 

A divulgação objetivará a publicidade da criação da Central de Atendimento Integrado do 

Cefor, de forma que todo o público interno e externo da Casa possa conhecer a nova proposta de 

“acolhimento” e atendimento a ser oferecido aos clientes do Cefor. 

Público Alvo 

Servidores efetivos, CNEs, SECPAR e público em geral. 

Data, Local e Horário 

Dia 25/11/2018, às 10 horas, no Hall de entrada do Cefor. 

Mídias 

 Papel de parede 

 Notícias CamaraNet 

 Email marketing 

 Facebook  

 Cartazes (100) 

 Folder com informações básicas sobre o evento (web/email) 
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Programação 

 

 25/11/2018 

Manhã 
10h00 Cerimônia de inauguração da CAI 

10h30-11h30 Coquetel de lançamento 

 

Divulgação 

 

Mês Ação 

JUNHO 

 18/06/18: Solicitar à Secom a confecção das artes 

gráficas a serem utilizadas no evento. 

 18/06/18: Inserir no Sistema de Gerenciamento de 

Eventos o cadastro do evento de inauguração da CAI e 

solicitar os serviços de cerimonial, confecção de email 

marketing, confecção e impressão de convites, 

confecção de banners e cartazes de divulgação do evento. 

SETEMBRO 

 

 18/09/18: Notícias CamaraNet divulgando a futura 

inauguração da CAI, prevista para 25/11/2018. 

 

 25/09/18: Publicação no facebook  

 

 25/09/18: Envio de email dirigido ao público cadastrado 

no banco de email de divugação do Cefor. 

OUTUBRO 

 

 09/10/18: Email/Facebook informando a proximidade 

do evento 

 

 24/10/18: Papel de parede (solicitar 3 meses antes da 

data de divulgação) informando o dia do evento (reforço)  

NOVEMBRO 

 

 09/11/18: Email/Facebook informando a proximidade 

do evento 

 

 21/11/18: Papel de parede (solicitar 3 meses antes da 

data de divulgação) informando o dia do evento (reforço)  

 

 25/11/18: Data de realização do evento 

1) NOTÍCIAS CAMARANET | FACEBOOK 
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O Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados – 

CEFOR inaugurará no próximo dia 25 de novembro de 2018 a sua nova Central de 

Atendimento Integrado.   

  

No evento de inauguração será possível conhecer as novas propostas e os meios de 

atendimento que estarão disponíveis a todo o público interno e externo.  

 

A nova Central proporcionará aos clientes e usuários do Cefor um receptivo mais dinâmico 

e transparente onde será possível conhecer todas as atividades acadêmicas, de pesquisa, de 

formação e de capacitação a serem promovidas pelo Centro.   

 

Para ter acesso ao evento será necessário o envio da manifestação de interesse em participar 

do evento para o endereço eletrônico: cefor@camara.leg.br. 

 

Informações: Ramais: 6-7500  

 

2) PAPEL DE PAREDE 

 

PARTICIPE DA INAUGURAÇÃO DA  

CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO DO CEFOR 

 

Dia 25/11/2018 – 10 horas – Hall de entrada do Cefor 

Confirme sua presença pelo email cefor@camara.leg.br até o dia 21/11/2018 

Para mais informações acesse: 

www.camara.leg.br/cefor 

 

 

 

ANEXO 4 – Recursos sugeridos para comunicação e divulgação na CAI 

mailto:cefor@camara.leg.br
http://www.camara.leg.br/cefor
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Painel de divulgação – entrada do corredor dos plenários/Decom 
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Painel de divulgação – porta de entrada do plenário 1 / Decom 

 



41 

 

 

Painel de divulgação – porta de entrada do plenário 2 / Decom 
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ANEXO 5 – Sugestão de local para instalação da CAI 

 

 

Entrada principal do Cefor 
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Entrada principal do Cefor (à direita) 
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Entrada principal do Cefor (à esquerda) 

 


