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Resumo Executivo 

 

O presente Projeto de Intervenção tem como objetivo geral implantar painel de indicadores do 

Núcleo de Soluções Integradas – Atendimento a Parlamentares, deixando-o completamente 

operacional até outubro de 2018. Os objetivos específicos são: estudo da metodologia 

implantada pela Câmara dos Deputados para a geração de indicadores; análise documental dos 

atendimentos do Núcleo e sua integração com as outras unidades administrativas da Casa; 

analise do grau de satisfação dos parlamentares pelo atendimento recebido; definição dos 

indicadores; definição de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para 

coletar os dados dos atendimentos, gerenciar e montar o painel proposto. Vinculado à 

Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Departamento de Apoio Parlamentar, 

subordinado à Diretoria-Geral, o Núcleo de Soluções Integradas é resultado de projeto 

corporativo priorizado pelo Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados em agosto 

de 2015. Teve como foco a integração dos serviços de suporte ao mandato parlamentar, com a 

finalidade de otimizar o atendimento das demandas dos deputados. Foi criado, através de Ato 

da Presidência da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2016, quando entrou em atividade. 

A abordagem do trabalho é descritiva, com o uso de pesquisa bibliográfica, análise de 

documentos e observação. Estima-se que o custo total do projeto, previsto para durar seis meses, 

de acordo com cronograma exposto, seja de aproximadamente R$ 584 mil. Não haverá 

dedicação exclusiva ao projeto, mas o envolvimento de 10 servidores: oito que já atuam no 

serviço, um servidor do DataCâmara e um servidor do Centro de Informática. Não haverá 

aquisição de novas ferramentas de TIC. Propõe-se a utilização de ferramentas já adquiridas pela 

Casa, a serem analisados durante a execução do projeto. Espera-se, como resultado, a partir da 

análise do painel, a melhoria da situação atual (AS IS) para outra (TO BE), com 

aperfeiçoamento dos serviços prestados aos deputados. Pretende-se também fortalecer a 

parceria do Núcleo de Soluções Integradas com as várias unidades administrativas que prestam 

serviços aos parlamentares. 

Palavras-chave: Núcleo de Soluções Integradas - Atendimento a Parlamentares. Indicadores. 

Painel de Indicadores.  
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Introdução 

Este trabalho é uma proposta de intervenção para a criação de Painel de Indicadores do 

Núcleo de Soluções Integradas – Atendimento a Parlamentares. Vinculado à Coordenação de 

Apoio Técnico e Estratégico do Departamento de Apoio Parlamentar, subordinado à Diretoria-

Geral, o Núcleo de Soluções Integradas é resultado de projeto corporativo priorizado pelo 

Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados em agosto de 2015. Teve como foco 

a integração dos serviços de suporte ao mandato parlamentar, com a finalidade de otimizar o 

atendimento das demandas dos deputados.  

A teoria que será abordada parte da premissa de que avaliar esse serviço, através da 

criação de um painel de indicadores, é questão estratégica para o Departamento de Atendimento 

Parlamentar (Deapa) e para a Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, uma vez que o 

público-alvo do atendimento do Núcleo são os deputados. Estes são os personagens principais 

dos processos críticos definidos pelo Projeto Painel de Processos Críticos da Casa, quais sejam: 

“Realizar sessão plenária”, “Realizar reunião de comissão” e “Gerir a movimentação no 

mandato parlamentar”. Apesar de o Núcleo de Soluções Integradas não apoiar diretamente os 

processos críticos, fornece meios para a integração dos serviços de suporte ao mandato dos 

deputados. Sendo assim, a proposta de intervenção está relacionada com questão relevante da 

Casa e alinhada com as respostas que devem ser dadas aos órgãos de controle e à sociedade em 

relação ao custo do departamento com projetos e processos, além de ter o foco no 

aperfeiçoamento dos serviços prestados aos parlamentares.  

A abordagem do trabalho é descritiva, com uso de pesquisa bibliográfica, análise de 

documentos e observação. Espera-se como resultado a melhoria da situação atual (AS IS) para 

outra (TO BE) com o aperfeiçoamento dos serviços prestados aos deputados a partir da análise 

do painel. Esse avanço passa pelo registro dos atendimentos, gestão dessas informações, 

geração de indicadores e montagem do painel. Pretende-se também fortalecer a parceria do 

Núcleo de Soluções Integradas com as várias unidades administrativas que prestam serviços 

aos parlamentares. 

Alguns conceitos serão expostos a seguir, a partir da pesquisa bibliográfica realizada. 
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1.2 Governança e Gestão Estratégica 

Inicialmente, apresenta-se a definição de governança elaborada pelo Banco Mundial: 

“relaciona-se com processos de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de 

decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas”. E o conceito de gestão 

“diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de 

estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão”. 

(WORLD BANK, 2013, apud BRASIL, 2014b, p.31). 

Duas das principais instituições que trabalham o conceito de governança corporativa no 

Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), vinculadas ao mercado empresarial, que têm interesse na manutenção, na 

perenidade e na sustentabilidade da governança no Brasil, também conceituam a governança 

corporativa. 

Segundo o IBGC: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas. (IBGC, 2017). 

No entanto, para a CVM: 

Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade 

otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o 

acesso ao capital. (CVM, 2012).  

No âmbito da gestão pública, de acordo com o Referencial Básico de Governança 

(BRASIL, 2014c), publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), os fundamentos de 

governança estão relacionados com a gestão e são complementares (Figura 1): 

GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO como um conjunto de mecanismos 

de liderança, estratégia e controle postos em prática para AVALIAR, 

DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, com vistas à condução de políticas 

públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (BRASIL, 2014b, 

p.5). 
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Figura 1 - Relação entre governança e gestão. 

 
Fonte: Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública, p. 32.1  

 

A instância de governança — que também se preocupa com a qualidade e a efetividade 

do processo decisório — provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da 

gestão, é integrada aos processos organizacionais e responsável pelo manejo de recursos e 

poderes colocados à sua disposição para a consecução de seus objetivos. A partir do pressuposto 

de que já existe um direcionamento estratégico, cabe aos gestores públicos planejar, executar, 

controlar e agir com eficiência, em função dessa estratégia, com vistas ao atendimento das 

necessidades e expectativas das partes interessadas, sociedade e outros stakeholders. 

A governança pública, para ser efetiva, pressupõe a existência de um Estado 

de Direito; de uma sociedade civil participativa no que tange aos assuntos 

públicos; de uma burocracia imbuída de ética profissional; de políticas 

planejadas de forma previsível, aberta e transparente; e de um braço executivo 

que se responsabilize por suas ações. (WORLD BANK, 2007 apud BRASIL, 

2014b, p.33) 

 O TCU cita ainda os princípios básicos da boa governança para o setor público, 

conforme sugestão do Banco Mundial: a legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a 

eficiência, a probidade, a transparência e a accountability. 

 Então, os responsáveis pela gestão da organização devem entender os direcionamentos 

da governança e elaborar um plano de ação, como consequência de um processo de 

planejamento estratégico, com a finalidade de que todos os processos de trabalho da 

organização estejam alinhados. 

 Várias ferramentas e modelos de organização existem e foram testados tanto na esfera 

empresarial quanto na pública. O próximo tópico trata da arquitetura corporativa e suas 

                                                 
1 Disponível em: 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24F0A728E014F0B34D33

1418D. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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possibilidades, com foco nos modelos The Open Group Architecture Framework (TOGAF) e 

Strategic Execution Framework (SEF). 

 

1.3 Arquitetura corporativa 

De acordo com Falcão (2016, p. 66), “... a arquitetura corporativa se propõe a criar uma 

visão integrada da organização, de forma a prepará-la para as mudanças desejadas em todos os 

níveis”. Entre a estratégia e o processo, há o conceito da arquitetura corporativa, que vai do 

nível mais alto da estratégia até o nível operacional, os processos. A arquitetura corporativa 

também propõe a visão integrada da organização, de forma mais holística, com métodos, 

entidades e artefatos, que facilitam o alinhamento dos níveis operacionais aos estratégicos. 

Em última instância, o propósito da arquitetura corporativa é a otimização, em 

nível organizacional, de processos legados (tanto manuais como 

automatizados) em um ambiente integrado que responde às mudanças 

desejadas e apoia a realização da estratégia da organização (TOGAF, 2011 

Apud FALCÃO, 2013, p.21). 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) é um modelo conceitual de 

arquitetura corporativa cujo objetivo é fornecer uma abordagem global para o desenho, o 

planejamento, a implementação e a governança de organizações. Baseia-se em um processo 

interativo, reutilizável, cíclico. 

O modelo TOGAF propõe-se a fornecer um padrão aberto para a arquitetura 

corporativa, que seja aplicável em muitos cenários e situações, para organizações que desejam 

implementar sua arquitetura dentro de uma ferramenta. Detalha a arquitetura sob dois pontos 

de vista: a arquitetura como processo, através do Architecture Development Method (ADM), 

para desenvolver a arquitetura dentro da organização; e a arquitetura através do Metamodelo 

de Arquitetura, que busca organizar um repositório de informações e evitar a realização de 

atividades desnecessárias. (TOGAF, 2011, p. 331) 

 A arquitetura TOGAF é definida em uma série de blocos de construção dentro dos 

catálogos de arquitetura, especifica as relações entre esses blocos de construção na arquitetura 

com as matrizes, e, apresenta diagramas de comunicação que mostram de forma precisa e 

concisa o modelo de arquitetura proposto por eles. (TOGAF, 2011, p. 331) 

A representação da arquitetura corporativa, segundo este modelo (TOGAF, 2011), é 

dividida em quatro domínios: 
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 Arquitetura de Negócios - define a estratégia de negócios a governança, a estrutura 

organizacional e os principais processos de negócio; 

 Arquitetura de Dados - descreve a estrutura de ativos informacionais de uma 

organização e os respectivos recursos de gerenciamento; 

 Arquitetura de Aplicativos - fornece um modelo para que aplicativos (sistemas de 

informações informatizados) sejam implementados, as interações entre eles, e suas 

relações com os principais processos de negócio da organização; 

 Arquitetura de Tecnologia - descreve as capacidades lógicas de software e hardware 

que são necessários para apoiar a implantação dos serviços de negócios, dados e 

aplicativos. Inclui infraestrutura de TI, middleware, redes, comunicações, 

processamento, etc. 

O metamodelo de conteúdo fornece a definição de todos os tipos de blocos de construção 

que podem existir dentro de uma arquitetura e mostra como esses blocos de construção podem 

ser descritos e relacionados a outros blocos. 

Figura 2- Representação detalhada do metamodelo de conteúdos TOGAF 

 

Fonte: JOSEY (2013, p.123). 
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Outro modelo que pretende traduzir e acompanhar a execução da estratégia é o Strategic 

Execution Framework (SEF), referência para a execução da estratégia, que foi desenvolvido 

pela Universidade de Stanford. Este modelo foi aplicado no Parlamento Europeu2, a partir de 

2014, e é formado por seis domínios, interconectados, que formam o acrônimo INVEST, 

conforme Figura 3. (FALCÃO, 2016, p.71). 

O Modelo SEF foi desenvolvido para ajudar as empresas a manterem o controle, 

alinhando projetos com iniciativas-chave para alcançar os resultados desejados. O quadro vai 

além de uma lista de verificação típica para uma abordagem mais holística e com olhar 

sistêmico. 

Figura 3 - Representação do Sistema Strategic Execution Framework (SEF) 

 

Fonte: Morgan et al. (2017, p. 240).  

                                                 
2 European Parliament. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/presentation-of-

the-strategic-execution-framework-for-the-european-parliament-s-administration-to-the-dg-comm. Acesso em: 

16 fev. 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/presentation-of-the-strategic-execution-framework-for-the-european-parliament-s-administration-to-the-dg-comm
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/presentation-of-the-strategic-execution-framework-for-the-european-parliament-s-administration-to-the-dg-comm
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Falcão (2016, p.70) esclarece que o modelo SEF auxilia a organização a seguir no rumo 

esperado, a atingir resultados desejados, por meio da seleção de projetos estratégicos, e também 

na melhor forma de execução desses projetos. A correta implantação da estratégia é resultado 

da escolha otimizada de projetos estratégicos e da sua execução. Traduz a estratégia em um 

portfólio que a leve até os níveis operacionais, medindo o desempenho dos processos de 

trabalho afetados pelo portfólio com indicadores, que são confrontados com a estratégia 

definida, a fim de verificar o grau de cumprimento dessa estratégia. 

Quadro 1- Domínios do modelo SEF 

Domínio Imperativos 

Ideação (Ideation) Esclarece e comunica a identidade, o propósito e a visão de longo 

prazo 

Natureza (Nature) Alinha estratégia, cultura e estrutura da organização 

Visão (Vision) Traduz a visão de longo prazo em objetivos claros, indicadores e 

estratégia 

Engajamento (Engagement) Desdobra a estratégia por meio de projetos 

Síntese (Synthesis) Monitora e alinha continuamente a execução de projetos com a 

estratégia 

Transição (Transition) Transfere aos processos de trabalho as entregas dos projetos, a fim de 

obter os resultados esperados 

Fonte: Morgan et al. (2007, p. 7). 

O primeiro domínio, Ideação, é a compreensão da organização sobre o que ela é, qual é 

a sua identidade e o seu propósito, além de suas intenções de longo prazo. O segundo domínio, 

Natureza incorpora a cultura e a estrutura, ou seja, o ambiente e o contexto onde a organização 

opera e cria as condições para a execução estratégica.  

A Visão, terceiro domínio, inclui os objetivos, as métricas e também a estratégia. 

Concentra-se em alcançar o destino, a intenção de longo prazo, traduzindo a estratégia em metas 

e métricas específicas, que constituem a base para o negócio. É fortemente influenciado pela 

Ideação e pela Natureza. 
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O Engajamento é a conexão da estratégia ao portfólio de projetos, onde acontece a 

transição da estratégia para a execução. É a demonstração de que a organização está financiando 

os projetos certos para promover a estratégia.  

A Síntese é onde o Engajamento encontra a execução, garantindo o êxito na execução 

de projetos e programas alinhados ao portfólio. É a parte central da estratégia de execução. 

Na Transição, há a transformação dos resultados dos programas e projetos em operações 

(processos). É onde uma organização entrega seus objetivos ou não, completando o ciclo da 

estratégia através da execução de operações e volta às métricas estabelecidas quando a 

organização definiu seus objetivos e sua estratégia, no domínio da visão. Métricas conflitantes 

ou pouco claras dificultam o desempenho e o sucesso final da estratégia. Uma das contribuições 

dos indicadores, neste caso, é de identificar riscos. 

Tanto no Modelo SEF, quanto no TOGAF, existe a perspectiva de gerar avanços e de 

medições dos processos executados, com foco na melhoria contínua. Nenhum dos dois modelos 

propõe papeis estanques da arquitetura, buscam sim a organização, uma metodologia, com 

papéis definidos, e programas, projetos e processos organizados e medidos, sempre alinhados 

à estratégia definida pela organização. 

Os dois modelos, ajudam na percepção da interligação entre a definição da estratégia e 

de sua execução. Partem da estratégia, com a elaboração de um plano estratégico. A partir daí, 

identificam quais são os processos relevantes. Esses processos, que podem ser melhorados ou 

até implementados, devem ser medidos por meio de indicadores, a fim de se saber se a estratégia 

está sendo alcançada ou não. Essa é a essência que se pode traduzir dos dois modelos, apesar 

de cada um deles ter linguagem própria.  

O próximo módulo trata especificamente de indicadores. 

 

1.4 Indicadores 

O TCU, em seu Referencial Básico de Governança (2014b) propõe definir “diretrizes 

para avaliar o desempenho de membros da alta administração, bem como indicadores e metas 

de desempenho”. Destaca que tanto os indicadores quanto as metas sejam definidos 

previamente e que os seus resultados sejam divulgados. Sugere definir a missão, a visão e a 

estratégia da organização, com objetivos, iniciativas, indicadores e metas de desempenho. E 
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recomenda o envolvimento dos stakeholders na formulação dessa estratégia e no 

monitoramento e avaliação de sua execução, adotando melhorias sempre que necessário. 

O TCU estabelece também como uma de suas práticas “Monitorar e avaliar a execução 

da estratégia, os principais indicadores e o desempenho da organização”: 

Pressupõe que estejam definidas tanto a estratégia da organização como as 

diretrizes para monitoramento e avaliação da execução dessa estratégia. 

Implica, ainda, acompanhar a execução das iniciativas estratégicas e avaliar o 

desempenho da organização, adotando ações de melhoria sempre que 

necessário. Como resultado, espera-se que a estratégia da organização seja 

executada de acordo com os objetivos e as metas definidos. (Brasil, 2014b, 

p.53) 

No ambiente organizacional, pode-se definir indicador de gestão ou de desempenho 

como “um número percentual ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo 

de comparar esta medida com metas preestabelecidas” (BRASIL, 2011). Sendo assim, medimos 

para garantir um resultado ou melhorar um processo. A fórmula para se chegar a esse percentual 

denomina-se métrica.  

Hubbard (2010) define medida como qualquer observação quantificada que reduz a 

incerteza (riscos) e permite uma melhor tomada de decisão. Traz à discussão a questão da 

medição dos valores intangíveis, que, segundo ele, também podem e devem ser medidos. 

Sugere que, para se tomar uma decisão melhor, deve-se pensar em qual é o valor dessa decisão 

para a organização. Uma boa pergunta para se notar esse valor é: se isso não fosse feito, qual a 

diferença que faria? 

Hubbard (2010) também leva em consideração a visualização da organização como um 

sistema que realiza atividades rotineiras — tão importantes quanto as atividades estratégicas — 

agrupadas em processos de trabalho, que se inter-relacionam. Segundo ele, outros 

questionamentos devem ser feitos, tais como: o que se deseja melhorar, quanto se quer 

melhorar, onde se quer chegar, onde se está em relação à meta estabelecida, como se saberá se 

melhorou ou não. A estratégia delimita o que medir, mas nem tudo que é medido está explícito 

na estratégia. 

Para o Tribunal de Contas da União (2011), os indicadores mostram se a organização 

está na rota correta, alinhada à estratégia definida, e possibilitam corrigir os rumos, se algo 

estiver errado. Uma das formas mais eficazes para uma gestão eficiente e comprometida é usar 

indicadores para medir e avaliar o desempenho da gestão. A utilização de indicadores é uma 

técnica relacionada ao conceito de accoutability: 
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Sendo assim, do ponto de vista da sociedade, os ID contribuem para a 

transparência sobre como estão sendo usados os recursos públicos e sobre 

quais resultados estão sendo alcançados. Do ponto de vista da organização 

pública, os indicadores fazem parte do sistema de feedback sobre desempenho 

e alimentam o processo de aprendizagem organizacional. Para os órgãos de 

controle, a existência de bons sistemas de monitoramento e avaliação, dos 

quais os indicadores fazem parte, tornam o ambiente mais auditável. Trata-se, 

portanto, de ferramenta tanto de planejamento quanto de controle. (BRASIL, 

2011, p. 10) 

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2009):  

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 

significado particular e utilizada para organizar e captar as informações 

relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso 

metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto 

observado. 

Para Maranhão (2015), “dados individuais ou combinados, coletados sobre resultados 

de alguma atividade ou processo de trabalho e organizados de forma a agregar uma informação 

sobre o desempenho ou estado do que está sendo observado”, constitui-se o indicador. Estes 

são a base para o accountability. 

Afirma que, para ter conhecimento adequado da situação atual da organização e das suas 

partes interessadas, de onde se quer chegar e de como chegar lá, a organização necessita de 

planejamento e de indicadores: “O planejamento faz a previsão do que deve ser feito (pensar 

antes de agir) e os indicadores devem ser capazes de identificar tanto a situação atual quanto os 

resultados da execução do planejamento” (MARANHÃO, 2015, p. 52). 

O Ministério do Planejamento, em 2009, lançou Guia Referencial para Medição de 

Desempenho e Manual para Construção de Indicadores na Administração Pública, referencial 

metodológico para definição e mensuração de desempenho. Apresenta o processo de construção 

de indicadores a partir da revisão das principais experiências de construção de indicadores para 

o setor público e privado. Teve como principal propósito “desenvolver de maneira didática 

aspectos conceituais e metodológicos envolvidos na formulação e implementação de 

indicadores de desempenho no âmbito da gestão pública para implementar a objetiva e efetiva 

mensuração dos resultados nas organizações públicas”. Além disso, conceitua indicadores 

como:  

Métricas que proporcionam informações sobre o desempenho de um objeto 

(seja governo, política, programa, organização, projeto etc.), com vistas ao 

controle, comunicação e melhoria. Os indicadores são instrumentos de gestão 

essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, 

assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar 

o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. Assim sendo, pode‐se dizer que os 
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indicadores possuem, minimamente, duas funções básicas: a primeira é 

descrever por meio da geração de informações o estado real dos 

acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é de caráter valorativo que 

consiste em analisar as informações presentes com base nas anteriores de 

forma a realizar proposições valorativas (BRASIL, 2009c, p. 12). 

Segundo o Guia, os indicadores servem para:  

1. Mensurar os resultados e gerir o desempenho;  

2. Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão;  

3. Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;  

4. Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e  

5. Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de 

diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. 

O Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de 

Indicadores na Administração Pública (2009c) orienta que o empenho da gestão deve ser na 

construção qualitativa de indicadores, que reflitam o fenômeno que está sendo medido, que 

possibilite comparações ao longo do tempo e entre diferentes organizações, que tenha forma de 

cálculo estável, que não tenha alto custo, que tenha fácil acesso, que seja objetivo e que seja 

confiável. 

O Manual de Auditoria Operacional do TCU (2010) descreve, no diagrama insumo-

produto, as principais dimensões que devem ser avaliadas em um bom indicador de 

desempenho: economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, qualidade, 

transparência, sustentabilidade. Mostra a relação, na visão do TCU, entre algumas dessas 

dimensões do desempenho (eficácia, eficiência, efetividade e economicidade) e os insumos, 

processos, produtos e resultados. 

Figura 4 - Diagrama Insumo-Produto 

 

Fonte: Manop TCU (adaptado da Intosai – ISSAI 3000/1.4,2004). 
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O Guia Referencial para Medição de Desempenho, do Ministério do Planejamento, 

divide, o que classificam como as 6 dimensões de desempenho (6Es), em resultado e esforço, 

conforme a Figura 5: 

 

Figura 5 - Dimensões que constituem os 6 Es do desempenho 

 

Fonte: Ministério do Planejamento (BRASIL, 2009c, p. 19). 

A partir da visão do TCU e da visão do Ministério do Planejamento, definem-se essas 

seis dimensões propostas pelo Guia Referencial para Medição de Desempenho:  

1. Efetividade - impacto gerado pelos produtos/serviços, processos ou projetos. A efetividade 

está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado, a transformação produzida 

no contexto em geral.  

2. Eficácia - quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário 

direto dos produtos e serviços da organização), é o grau de alcance das metas programadas. 

É cumprir as ações priorizadas. 

3. Eficiência - relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos utilizados, 

relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, usualmente sob a forma 

de custos ou produtividade, em determinado período de tempo. É realizar as ações da melhor 

forma possível, em teremos de custo-benefício 

4. Execução - refere-se à realização dos processos, projetos e planos de ação conforme 

estabelecidos.  

5. Excelência - conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência para a realização 

dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução e economicidade; sendo 

um elemento transversal.  
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6. Economicidade - alinhada ao conceito de obtenção e uso de recursos com o menor ônus 

possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigidas pelo input, gerindo adequadamente 

os recursos financeiros e físicos. 

Para se obter uma avaliação abrangente, segundo o TCU (2011), uma matriz de 

indicadores de desempenho pressupõe o equilíbrio entre dimensões de desempenho e de grupos 

de variáveis. Em geral, as variáveis são custo, tempo, quantidade e qualidade. Quanto às 

dimensões, que não devem se restringir a apenas uma ou duas, devem ser equilibradas em 

relação aos grupos de variáveis, como no exemplo da Figura 6. 

Figura 6 - Exemplo de Matriz de Indicadores 

 

Fonte: TCU (BRASIL, 2011, p. 24). 

O método adotado pelo TCU (2011) para elaborar indicadores de desempenho consiste 

em cinco passos e passa pelo mapeamento dos produtos da atividade. 

1. Analisar os objetivos e as ações previstas para alcançá-los. 

2. Mapear os produtos, definindo insumos, produtos intermediários, produtos 

finais e impactos desejados. 

3. Propor indicadores a partir dos produtos-chave e formulação de questões sobre 

o desempenho. 

4. Verificar os requisitos de qualidade. 

5. Selecionar um conjunto equilibrado de indicadores. 

Simplificando, o TCU orienta: definir metas, produzir ações, observar a realidade, 

coletar resultados, comparar com a meta estabelecida. Deve-se medir o que é relevante, porque 

medir custa tempo e dinheiro. Os indicadores devem ser criados em função dos sistemas e 

processos existentes, de metas estabelecidas, com propósito, selecionados poucos e bons 

indicadores, balanceados e com foco no que é relevante. 
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Outra referência que trata de indicadores é o COBIT3, guia de referência para a 

governança e a gestão da tecnologia da informação e comunicação (TIC) no ambiente 

corporativo: 

Ele visa promover a adequação dos investimentos em TIC, garantir a 

entrega de tais serviços e prover métricas para o acompanhamento do 

desempenho da governança e da gestão de TIC na organização. O Cobit 

5 consolida as boas práticas em um modelo de domínios e processos 

com as práticas congregadas em uma estrutura lógica e gerenciável. As 

boas práticas contidas no Cobit representam o consenso de especialistas 

em governança e gestão de TIC em todo o mundo. (BRASIL, 2014b) 

Segundo esse modelo, o seu primeiro princípio é gerar valor aos stakeholders (Figura 

7) na forma de: “realização de benefícios, otimização de riscos e otimização de recursos”. Essas 

necessidades das partes interessadas direcionam o objetivo da governança.  

Em consonância com esse princípio, a construção de indicadores pretende gerar valor 

para os stakeholders do Núcleo de Soluções Integradas, que foi criado a partir de um projeto 

estratégico. A minimização de riscos desse serviço tem que ser pensada, em se tratando de 

atendimento a parlamentares; e a eficiência é inerente a qualquer serviço público. 

Figura 7- Objetivos em cascata do COBIT 5 

 

Fonte: ISACA, COBIT 5, EUA, 2012.4 

                                                 
3 Control Objectives for Information and Related Technologies. 
4 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=isaca+cobit+5+objetivo+em+cascata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

https://www.google.com.br/search?q=isaca+cobit+5+objetivo+em+cascata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8hd6Qg7PXAhUDG5AKHQFBArUQ_AUICigB&biw=1920&bih=925#imgrc=NKS-jlifE5DAJM
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Por fim, a proposta para esse projeto de intervenção é criar um painel de indicadores de 

operação simples, como uma forma de melhor gerenciar um processo de trabalho. Como 

consequência dessa ação, fortalecer à gestão, a transparência do trabalho que está sendo 

realizado e mostrar que os controles internos estão funcionando. Sendo assim, o objetivo desse 

trabalho deve estar relacionado ao que interessa para a estratégia, para a minimização de riscos 

e para melhorar a eficiência do Núcleo de Soluções Integradas. 

O referencial teórico apresentado destinou-se a abordar aspectos relevantes relacionados 

à criação de Painel de Indicadores para o Núcleo de Soluções Integradas — Atendimento a 

Parlamentares, como a gestão estratégica e a governança, os aspectos da arquitetura corporativa 

e os indicadores. O papel da arquitetura corporativa nesse estudo é conectar a gestão estratégica 

com os indicadores relevantes para a criação do painel. Essa abordagem vincula-se aos 

elementos da proposta de intervenção e pretendem validar a iniciativa do Business Case do 

próximo tópico. 

  

                                                 
ed=0ahUKEwi8hd6Qg7PXAhUDG5AKHQFBArUQ_AUICigB&biw=1920&bih=925#imgrc=NKS-

jlifE5DAJM>:. Acesso em: 10 out. 2017. 

https://www.google.com.br/search?q=isaca+cobit+5+objetivo+em+cascata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8hd6Qg7PXAhUDG5AKHQFBArUQ_AUICigB&biw=1920&bih=925#imgrc=NKS-jlifE5DAJM
https://www.google.com.br/search?q=isaca+cobit+5+objetivo+em+cascata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8hd6Qg7PXAhUDG5AKHQFBArUQ_AUICigB&biw=1920&bih=925#imgrc=NKS-jlifE5DAJM
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2 BUSINESS CASE 

 

O projeto de intervenção para o MBA em Governança Legislativa da Câmara dos 

Deputados consiste na criação de Painel de Indicadores do Núcleo de Soluções Integradas — 

Atendimento a Parlamentares, vinculado à Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do 

Departamento de Apoio Parlamentar, subordinado à Diretoria-Geral, a fim de gerar 

informações relevantes para a tomada de melhores decisões gerenciais. 

 

2.1 Departamento de Apoio Parlamentar 

De acordo com Ato da Mesa n. 144, de 2014 (ANEXO A), cabe ao Departamento de 

Apoio Parlamentar (Deapa) fornecer suporte administrativo e operacional ao adequado 

funcionamento dos gabinetes parlamentares; supervisionar as atividades de controle de verba 

para contratação do secretariado parlamentar; prestar serviço de intermediação entre o gabinete 

parlamentar e os diversos órgãos da Casa e prestar serviços gráficos para a Câmara dos 

Deputados, além de coordenar e fiscalizar as ações relativas à assistência à saúde suplementar 

dos servidores ocupantes dos cargos de secretário parlamentar e de natureza especial. O 

Departamento está subordinado à Diretoria-Geral e possui, em sua estrutura, três coordenações, 

quais sejam: 

a) Coordenação de Apoio ao Gabinete Parlamentar (Cegab), à qual compete o 

fornecimento dos meios necessários ao funcionamento dos gabinetes parlamentares, a 

coordenação das atividades referentes ao controle da verba de gabinete para a 

contratação de pessoal, o acompanhamento e prestação de serviços de infra-estrutura e 

a distribuição de correspondência aos gabinetes; 

b) Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico (Coate), responsável por prestar 

assessoramento técnico em matérias correlatas às competências do Departamento; 

promover mecanismos de relacionamento com os gabinetes parlamentares para 

prestação de informações, atendimento e controle de demandas; coordenar o 

planejamento estratégico e orçamentário, a elaboração e acompanhamento de contratos 

e processos e, também, as ações relacionadas ao auxílio-saúde para servidores 

comissionados. O Núcleo de Soluções Integradas – Atendimento a Parlamentares foi 

integrado a esta coordenação. 

c) Coordenação de Serviços Gráficos (Cgraf), à qual cabe a prestação de serviços gráficos 

para os gabinetes parlamentares e demais órgãos da Câmara dos Deputados, com 
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execução e controle dos trabalhos de reprodução, de impressão gráfica e de acabamento 

de produtos gráficos. 

A estrutura do Deapa está representada na Figura 8. 
Figura 8 – Estrutura do Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa) 

 
 

Fonte: Câmara dos Deputados.5  

 

2.2 Núcleo de Soluções Integradas 

Em 2016, através de Ato da Presidência de 19 de dezembro de 2016 (ANEXO B), foi 

criado o Núcleo de Soluções Integradas — Atendimento a Parlamentares, vinculado à 

Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Deapa, órgão da Diretoria-Geral. Tem por 

finalidade a integração dos serviços de suporte ao mandato parlamentar prestados pelas 

unidades administrativas da Câmara dos Deputados, proporcionando agilidade ao atendimento 

de demandas diversas. 

 A proposta foi resultado de Projeto Corporativo priorizado pelo Comitê de Gestão 

Estratégica, em 2015, gerenciado pela servidora Simone Sarkis Teixeira Bergo, a partir de seu 

                                                 
5 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/deapa/organograma-deapa-1>. Acesso em: 

03 abr. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/deapa/organograma-deapa-1
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Projeto de Intervenção, elaborado como trabalho de conclusão na primeira turma de MBA em 

Governança Legislativa do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento — Cefor. 

A servidora propôs a criação de uma Central de Relacionamento com Deputados, 

fundamentada no modelo implantado no Parlamento Europeu (One Stop Shop)6. Na época, 

foram levantados, estruturados e modelados, em parceria com o Centro de Documentação e 

Informação, 367 serviços relacionados a quase 30 unidades administrativas, que prestavam 

algum tipo de atendimento a parlamentares (Figura 9). 

Figura 9 - Serviços prestados aos parlamentares por temas 

Fonte: Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa). 

 O projeto propôs que, após a sua implantação, a fim de agregar benefícios à gestão, 

houvesse a perspectiva de incentivo a evoluções cíclicas e continuadas ao longo do seu 

funcionamento. Nesse sentido, a criação de painel de indicadores pode ser entendida como parte 

dessa evolução e como incentivo à continuidade da visão crítica de processo de trabalho tão 

bem estruturado na Câmara dos Deputados. 

 O eixo principal proposto dizia respeito “à otimização de processos e ao estabelecimento 

de ações de relacionamento com o cliente” (BERGO, 2015, p.13). Também explicitada no 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-

general/en/activities/recent_activities/articles/articles-2013/articles-2013-december/articles-2013-december-

2.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/activities/recent_activities/articles/articles-2013/articles-2013-december/articles-2013-december-2.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/activities/recent_activities/articles/articles-2013/articles-2013-december/articles-2013-december-2.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/activities/recent_activities/articles/articles-2013/articles-2013-december/articles-2013-december-2.html
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projeto, a questão do registro do volume de atendimento ainda necessita ser adequadamente 

implementada em relação ao processo de atendimento do Núcleo de Soluções Integradas. 

 A proposta de criação de painel de indicadores do Núcleo de Soluções Integradas revela-

se como oportunidade para o incremento do suporte à atuação parlamentar, além de fornecer 

condições para o monitoramento desses indicadores, voltados para a melhoria dos processos já 

estruturados. Outro benefício que pode ser vislumbrado é a possibilidade de a maior visibilidade 

desses indicadores interferirem também nos serviços que dão suporte à atividade parlamentar 

e, assim, levar para os órgãos parceiros oportunidade de desenvolvimento conjunto, através de 

visão sistêmica de todo o processo de atendimento a parlamentares. 

 No Ato da Presidência (Anexo B), em sua justificação, consta: 

Como benefícios decorrentes do novo modelo de atendimento, pretende-se 

estabelecer mais eficiência às ações de apoio à atuação parlamentar, de forma 

a garantir a adequada prestação de serviços atualmente disponibilizados, por 

meio da melhoria continuada dos processos de trabalho, do estabelecimento e 

monitoramento de indicadores e de parcerias internas em prol do 

aperfeiçoamento da gestão, com foco no usuário7. 

O Núcleo de Soluções Integradas é um espaço de atendimento presencial exclusivo a 

deputadas e deputados, com o objetivo de facilitar sua rotina e proporcionar um atendimento 

mais eficiente, em um local de fácil acesso. A centralização das demandas proporciona mais 

agilidade na gestão dos serviços, além de simplificar os trâmites para solicitações, 

acompanhamentos e busca de informações de interesse do parlamentar.  

 Os serviços estão divididos em três níveis principais de atendimento: informação, 

auxílio para solicitação e acompanhamento e execução. 

Serviços prestados pelo Núcleo: 

a) Apoio Logístico - Manutenção da infraestrutura de suporte ao parlamentar e ao 

funcionamento dos gabinetes e imóveis funcionais. 

b) Atividade legislativa - Apoio ao parlamentar para o exercício da atividade legislativa e 

acompanhamento de sua atuação. 

c) Interação e comunicação - Ações de comunicação e interação com a sociedade 

d) Eventos - Apoio à realização de eventos diversos nas dependências da Câmara. 

e) Gestão de pessoas - Registro e manutenção de informações pessoais do parlamentar e 

seus dependentes, de gestão dos servidores vinculados ao gabinete parlamentar e ações 

de capacitação. 

                                                 
7 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/int/atopre_sn/2016/atodapresidencia-57498-19-dezembro-

2016-784107-publicacaooriginal-151677-cd-presi.html>. Acesso em: 28 mar. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/legin/int/atopre_sn/2016/atodapresidencia-57498-19-dezembro-2016-784107-publicacaooriginal-151677-cd-presi.html
http://www2.camara.leg.br/legin/int/atopre_sn/2016/atodapresidencia-57498-19-dezembro-2016-784107-publicacaooriginal-151677-cd-presi.html
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f) Governança - Gestão estratégica e diretrizes de responsabilidade social; 

g) Cotas e benefícios - Utilização das cotas disponibilizadas ao exercício do mandato 

parlamentar; 

h) Informática - Apoio de tecnologia de informação para o deputado e o gabinete 

parlamentar; 

i) Pesquisa e informação - Pesquisas sobre temas de interesse do parlamentar e de subsídio 

a sua atuação; 

j) Saúde - Assistência à saúde do parlamentar e dependentes; 

k) Segurança - Serviços de segurança institucional prestados pela Polícia Legislativa. 

Em menos de um ano de funcionamento, percebe-se que as demandas têm aumentado, 

as parcerias estão se fortalecendo e que há muito ainda a evoluir e a crescer. Portanto, seus 

objetivos e metas devem estar alinhados às propostas gerenciais da Câmara dos Deputados, com 

foco nos usuários e nas ações propostas desde a sua criação: melhoria da eficiência na prestação 

dos serviços, por meio da evolução contínua dos processos de trabalho, do gerenciamento de 

indicadores e de parcerias em prol do aperfeiçoamento da gestão. O projeto de intervenção 

busca, com a geração de Painel de Indicadores, justamente esse engajamento e o 

amadurecimento dos processos de trabalho do Núcleo de Soluções Integradas. 

A Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados iniciou-se em 2002, portanto, há 15 

anos, e vem evoluindo desde então, trazendo transformações, amadurecimento e resultados para 

a Câmara dos Deputados. O modelo de gestão da Câmara tem a finalidade de manter o 

alinhamento estratégico das ações de gestão e fazer com que os servidores possam desenvolver 

seus trabalhos de forma organizada e orientada a resultados. Para isso, é necessário o 

fortalecimento da gestão, com o alinhamento de todas as diretorias e unidades administrativas 

aos objetivos da Estratégia da Câmara dos Deputados. 

A gestão estratégica está em conformidade com a seguinte legislação: 

a) Ato da Mesa nº 56/2009, que dispõe sobre a gestão estratégica na Câmara dos Deputados;  

b) Portaria nº 233/2009, que estabelece o modelo de gestão estratégica da Câmara dos 

Deputados; 

c) Ato da Mesa nº 59/2013, que aprova a estratégia da Câmara dos Deputados para o período 

de 2012 a 2023; 

d) Portaria nº 406/2013, que estabelece o modelo de governança de tecnologia da informação 

e comunicação da Câmara dos Deputados. 

O sistema de governança na Câmara dos Deputados é estabelecido por meio do Modelo 

de Gestão Estratégica e por uma estrutura de comitês temáticos, que constituem esferas de 
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deliberação e monitoramento de resultados institucionais. A estrutura de governança na Casa 

está representada pela Figura 10. 

 

Figura 10 - Representação do Sistema de Governança da Câmara dos Deputados 

 

Fonte: Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados de 2017. 

O Ciclo de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados para 2012-20238, aprovado 

pelo Ato da Mesa nº 59, de 20139, elaborado pela gestão da Casa, estabeleceu 7 diretrizes — 

sintonia, transparência, interação, qualidade das leis, fiscalização, cidadania e gestão — e 24 

                                                 
8 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/novo-ciclo-de-gestao-estrategica-2012-23>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
9 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-59-8-janeiro-2013-775042-

publicacaooriginal-138699-cd-mesa.html>. Acesso em: 06 abr. 2017. 
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linhas de atuação. As primeiras linhas de atuação da Diretriz 7 — Gestão, Aperfeiçoar a gestão 

da Câmara dos Deputados são:  

 aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos 

corporativos, e o uso de Indicadores de desempenho.  

 melhorar a gestão e a disseminação de informações internas. 

O projeto de intervenção proposto está embasado justamente nessas linhas de atuação 

da Gestão da Câmara dos Deputados, relacionadas ao amadurecimento e aperfeiçoamento da 

gestão e ao uso de indicadores com essa finalidade.  

A criação de Painel de Indicadores do Núcleo de Soluções Integradas — Atendimento 

a Parlamentares, com foco em indicadores, agregará valor em relação a esses itens da melhoria 

contínua da gestão, e tem a finalidade de gerar informações relevantes para a tomada de 

melhores decisões gerenciais. 

O principal processo de trabalho do Núcleo é atendimento a parlamentares, que é 

executado de várias formas, com prestação de informações, acompanhamento de demanda ou 

a própria execução da atividade já no primeiro nível de atendimento.  

Esse processo de trabalho está vinculado à prestação de suporte à atividade parlamentar. 

A proposta de projeto é relacionada ao nível de indicadores, da métrica e da avaliação desse 

atendimento, visando aperfeiçoamento e novas funcionalidades, se for o caso, com foco na 

melhoria contínua. O Núcleo de Soluções Integradas é fruto de um projeto corporativo da Casa, 

iniciado em dezembro de 2015, e transformou-se em um novo processo de trabalho do Deapa, 

que está amadurecendo, mas, como qualquer processo, precisa ser monitorado e aperfeiçoado. 

A gestão da Câmara dos Deputados persegue a melhoria contínua dos processos 

existentes na Casa, como no Projeto Corporativo de Gestão de Processos, que buscou a 

“implementação de metodologia de gestão de processos, visando a melhoria continua dos 

principais fluxos de trabalho e ao aumento da eficiência organizacional”10. A identificação dos 

processos de trabalho, como eles são executados, a apresentação de soluções para problemas 

encontrados, além do acompanhamento da implantação de avanços e de resultados fazem parte 

do dia a dia da instituição. Assim, os processos de trabalho fornecem informações aos gestores 

                                                 
10 Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores-da-camara-dos-deputados/3.2-programas-e-

projetos-corporativos-2009-2011/programas-e-projetos-corporativos-2009-2011> Acesso em 10 de jan. 2017. 
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para a tomada de decisões e pretende-se que eles estejam sempre alinhados à estratégia da Casa, 

a fim de ajudá-la a cumprir a sua Missão e atingir sua Visão de futuro. 

Na dimensão do alinhamento estratégico, foi elaborado o mapa de arquitetura de 

processos, revisado em 2015, onde foram listados os principais macroprocessos relacionados a 

várias áreas da Câmara — finalísticos, governança e gestão, relacionamento institucional, 

processo legislativo, pessoas e infraestrutura —, conforme a figura 11. Além disso, foram 

definidos os principais processos críticos pelo Projeto Painel de Processos Críticos da Casa: 

“Realizar sessão plenária”, “Realizar reunião de comissão” e “Gerir a movimentação no 

mandato parlamentar”.11 

Figura 11 - Arquitetura de Processos da Câmara dos Deputados 

 
Fonte: Câmara dos Deputados.12  

 

  

                                                 
11 Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/projetos-15-16-encerrados>. Acesso em 16 de mai. 2017. 
12 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/arquivos/arquitetura-de-processos-da-camara-dos-deputados>. Acesso em: 

10 dez. 2016. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/projetos-15-16-encerrados
http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/projetos-15-16-encerrados
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2.3 Indicadores na Câmara dos Deputados 

O Tribunal de Contas da União tem orientado a administração da Câmara a apresentar 

indicadores de desempenho, conforme a Técnica de Indicadores de Desempenho para 

Auditorias, utilizado pelas equipes de auditoria na avaliação de programas de governo13: 

Uma administração pública voltada para resultados deve direcionar sua 

atenção para seus produtos. Entretanto, esse enfoque pode encontrar alguma 

resistência por parte de gestores habituados a administrar predominantemente 

os insumos (pessoal, recursos financeiros, instalações) e os processos 

(atividades desempenhadas). 

 Ressalta também, o TCU, em seu Referencial Básico de Governança: 

... Ademais, implica que a avaliação seja realizada com base nos indicadores 

e metas previamente definidos e que seus resultados sejam divulgados. 

(BRASIL, 2014b) 

No relatório de indicadores de 2011, há sugestão de reflexão ao Comitê de Gestão 

Estratégica (CGE) em relação ao desempenho da gestão e da aferição de indicadores: 

O quadro pouco animador dos indicadores, no entanto, não desmerece todo o 

esforço que a Administração vem empreendendo com vistas a melhorar a 

gestão da Casa. A análise deve continuar sendo feita, pois não se gerencia o 

que não se mede e não se mede o que não se define. Diante do início de um 

Novo Ciclo de Gestão Estratégica, cabe ao CGE fazer uma reflexão acerca do 

desempenho da Câmara em relação ao que, em dado momento, se definiu 

como estratégico e traçar novos rumos para a gestão estratégica e para a 

aferição de indicadores14. 

O Projeto Indicadores de Gestão fez parte do Portfólio de Projetos Corporativos da 

Câmara dos Deputados desde o ciclo 2013-2014. No entanto, a Portaria 23315, de 2009, no art. 

4º, do Anexo I, já descrevia as competências do Comitê de Gestão Estratégica. Dentre elas, na 

letra b do Inciso III: “...quanto aos programas e projetos estratégicos corporativos: acompanhar 

o desenvolvimento por meio de indicadores de desempenho...” e cita em vários outros pontos a 

questão dos indicadores de resultado e de desempenho, com vistas a avaliar os resultados e 

avaliar o cumprimento das metas estabelecidas. 

No Anexo II da mesma portaria, conceitua-se a avaliação estratégica como: “avaliação 

dos objetivos, projetos e processos estratégicos, por meio de indicadores de desempenho e de 

resultados. A avalição é uma das etapas da gestão estratégica.” 

                                                 
13 Disponível em: <https://camaranet.camara.gov.br/documents/373551/e7370bae-8369-4a33-9d5a-

95efba4cd728>. Acesso em 28 abr 2017. Acesso restrito. 
14 Disponível em: <https://camaranet.camara.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=d3f886b1-04d4-4ea5-

9ddc-1788fbd6cb2b&groupId=37194>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
15 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2009/portaria-233-28-dezembro-2009-601150-

norma-cd-dg.html>. Acesso em: 07 jan. 2017. 

https://camaranet.camara.gov.br/documents/373551/e7370bae-8369-4a33-9d5a-95efba4cd728
https://camaranet.camara.gov.br/documents/373551/e7370bae-8369-4a33-9d5a-95efba4cd728
https://camaranet.camara.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=d3f886b1-04d4-4ea5-9ddc-1788fbd6cb2b&groupId=37194
https://camaranet.camara.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=d3f886b1-04d4-4ea5-9ddc-1788fbd6cb2b&groupId=37194
http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2009/portaria-233-28-dezembro-2009-601150-norma-cd-dg.html
http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2009/portaria-233-28-dezembro-2009-601150-norma-cd-dg.html
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Outros conceitos importantes são: 

 Indicador - Parâmetro definido para medir o desempenho da estratégia. É por meio dele 

que a organização comprova ou verifica se a estratégia definida está alcançando os 

resultados esperados ou se é preciso fazer ajustes para atingir as metas, os objetivos e a 

visão de futuro; 

 Indicador de desempenho - Indicador utilizado para medir e acompanhar o 

desenvolvimento de um projeto; 

 Indicador de resultado - Indicador utilizado para medir e avaliar o desempenho de um 

objetivo. 

Cabe acrescentar que, em 2016, através da Portaria nº 166, de 3/08/2016 (ANEXO C), 

foi instituída nova competência à Assessoria de Projetos e Gestão — APROGE “assessorar a 

Diretoria-Geral por meio do serviço de análise de dados para gestão da Câmara dos Deputados 

(DATACÂMARA)”. Essa nova atribuição, trata também de indicadores na esfera estratégica: 

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. (ANEXO C) 

 Essa nova Portaria fortalece a proposta de intervenção, que alinha o gerenciamento de 

dados de um processo de trabalho para a criação de indicadores com a finalidade de subsidiar 

tomadas de decisões pela gestão do Deapa e pelos seus stakeholders. 

O livreto 15 Anos da Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados16 cita algumas 

iniciativas relacionadas a indicadores e painéis com informações gerenciais, além do Projeto 

Indicadores de Gestão, menciona também o Painel de Indicadores de TIC, o Painel de 

Indicadores da Secin, e complementa sobre o DataCâmara:  

Trata-se de mais um passo no aprimoramento do processo de tomada de 

decisão na medida em que garante ao Parlamento suporte rápido a decisões 

importantes, como a redução de gastos com contratos, energia, água, dados 

orçamentários e outros. 

Em 2016, a Câmara iniciou piloto com Indicadores da Estratégia, a fim de mensurar o 

desempenho da estratégia da Casa. Estabeleceu o foco em quatro linhas de atuação, vinculadas 

às diretrizes estratégicas: transparência, interação com a sociedade, qualidade das leis e gestão. 

A relacionada à gestão é a 7.1: “Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de 

                                                 
16 Disponível em: <https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/32a315cd-21c0-8187-8566-

d331e12d11e5>. Acesso em 9 de nov. de 2017. Acesso restrito. 

https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/32a315cd-21c0-8187-8566-d331e12d11e5
https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/32a315cd-21c0-8187-8566-d331e12d11e5
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processos e de riscos corporativos e o uso de indicadores de gestão” 17. Essa linha de atuação é 

a mesma que embasa a proposta de intervenção do presente trabalho. 

Além disso, houve visita da Secretaria de Controle Interno — Secin ao Deapa. Na 

ocasião, a Secin recomendou informalmente a criação de indicadores para o Núcleo. Afirmaram 

que provavelmente o TCU irá cobrar a efetividade do projeto corporativo implementado. Essa 

é outra razão que alinha o projeto ao momento vivenciado pela Câmara, no qual se deve prestar 

contas ao TCU e à sociedade sobre a efetividade da sua gestão, dos seus projetos e processos e 

do gasto que é implementado para a realização da sua estratégia. Da mesma forma, o Deapa, 

como órgão que gere o processo de trabalho do Núcleo, paralelamente, também deve prestar 

contas a respeito dele. 

Atualmente, não existe um sistema de TIC específico utilizado no Núcleo de Soluções 

Integradas, para registrar os atendimentos. Estes registros são feitos em blocos customizados e 

lançados em planilhas. Os campos de preenchimento desses blocos foram vinculados aos dados 

do PRISMA (Pesquisa, Reclamação, Informação, Sugestão, Manifestação, Atendimento), 

sistema de gestão de relacionamento, também lançado 2016. Estava previsto o uso dessa 

ferramenta pelo Núcleo de Soluções Integradas, para o qual houve inclusive treinamento inicial 

da equipe. A ferramenta não foi implementada à época do início das atividades do referido 

serviço porque a data coincidiu com a implantação do PRISMA para os canais de interação com 

a sociedade. Posteriormente, apontou-se a dificuldade de se efetivarem algumas 

parametrizações necessárias, o que ocasionou novo adiamento. Com a expectativa de ainda se 

fazer uso de tal ferramenta de TIC, foram confeccionados blocos com os campos básicos para 

posterior transferência aos campos preenchíveis do PRISMA. 

Alguns desses dados são lançados em sistemas, como o Infoleg-Parlamentar, sistema 

que substituirá o Sistema de Informações Legislativa (Sileg). Então, mesmo tendo sido criado 

um Caderno de Registro de Atendimento com base nos campos do PRISMA, nem sempre todos 

os atendimentos são anotados, principalmente as solicitações por telefone ou quando há várias 

demandas ao mesmo tempo. Dessa forma, perde-se conhecimento em relação à quantidade de 

deputados que já compareceram ao Núcleo, sobre que tipo de atendimentos foi feito e sobre a 

qualidade e a efetividade desses atendimentos. Ao levantar os dados dos atendimentos, 

                                                 
17 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/indicadores-estrategicos/indicadores-da-estrategia>. Acesso em: 9 de nov. 

de 2017. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/indicadores-estrategicos/indicadores-da-estrategia
http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/indicadores-estrategicos/indicadores-da-estrategia
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percebeu-se que os primeiros atendimentos de prestação de informações, por exemplo, feitos 

por telefone, não foram registrados. 

Para um melhor registro e tratamento das informações relacionados aos atendimentos, 

existem ferramentas de TIC utilizadas na Câmara que poderiam ser customizadas para o Núcleo 

de Soluções Integradas. São elas: 

PRISMA - Solução de tecnologia da informação para suporte à gestão do 

relacionamento com os públicos internos e externos. 

OTRS - Software livre de código aberto utilizado pelo Cenin para gerenciamentos de 

chamados, de incidentes e do catálogo de serviços. 

Qlik Sense - Produto de tecnologia de informação e comunicação (TIC) que permite a 

criação de relatórios e painéis de instrumentos interativos com tabelas e gráficos, simplificando, 

assim, a análise de dados pelos gestores e possibilitando melhores decisões com base nestes 

dados já estruturados. 

Nesse cenário, o Núcleo de Soluções Integradas é local ideal para a implementação de 

projeto de intervenção. A metodologia utilizada para o projeto será a análise documental sobre 

indicadores na Câmara dos Deputados, os dados dos atendimentos do Núcleo, pesquisa de 

satisfação dos parlamentares em relação ao atendimento recebido e também entrevistas com os 

stakeholders. Além de agregar valor à gestão, espera-se que este painel de indicadores possa 

subsidiar futuras tomadas de decisões e proporcionar a melhoria contínua desse serviço, que 

tem a finalidade de prestar suporte e atendimento de excelência centralizado nas demandas dos 

parlamentares. Esses indicadores, durante a execução do projeto, podem vir a avaliar o 

cumprimento da estratégia, os riscos e a eficiência do processo de trabalho de atendimento a 

deputados. 

O próximo passo desse estudo é o Plano de Gerenciamento do Projeto, que define 

requisitos para a implementação do Painel de Indicadores do Núcleo de Soluções Integradas. 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo 

Construção de painel de indicadores do Núcleo de Soluções Integradas — Atendimento 

a Parlamentares, órgão do Deapa, com foco em indicadores de resultados e indicadores de 

qualidade, a fim de gerar informações relevantes para aprimorar a tomada de decisões 

gerenciais. Os indicadores serão determinados em relação aos serviços que são prestados, sua 

eficiência, tempo de atendimento e satisfação dos deputados no atendimento. 

 

3.1.1 Objetivo  

O objetivo geral da intervenção é implantar o painel de indicadores do Núcleo de 

Soluções Integradas - Atendimento a Parlamentares, deixando-o completamente operacional 

até outubro de 2018. 

Objetivos específicos: estudar a metodologia implantada pela Câmara para a geração de 

indicadores; fazer a análise documental dos atendimentos do Núcleo de Soluções Integradas — 

Atendimento a Parlamentares e sua integração com as outras unidades administrativas da Casa; 

analisar o grau de satisfação dos Parlamentares pelo atendimento recebido; definir os 

indicadores; utilizar ferramentas de TIC para coletar, gerenciar e montar o painel proposto e 

aprimorar os serviços prestados aos deputados 

 

3.1.2 Entregas 

As principais entregas estão dispostas no quadro 2. 

Quadro 2 - Principais entregas previstas 

1. Estudo sobre indicadores na Câmara dos Deputados 

2. Benchmarking no Parlamento Europeu (One Stop Shop) 

3. Fontes de informações de atendimento identificadas e validadas 

4. Entrevistas com stakeholders 

5. Modelo de pesquisa de satisfação com deputados atendidos no Núcleo de Soluções Integradas 

6. Critérios para os indicadores do Núcleo de Soluções Integradas 

7. Indicadores, fórmulas e fontes de informações 
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8. Implantação de ferramenta de TIC 

9. Treinamento na ferramenta de TIC a ser implantada 

10. Treinamento dos gestores em como utilizar indicadores 

11. Painel com os indicadores escolhidos 

12. Plano de comunicação sobre o Núcleo de Soluções Integradas e seu Painel de Indicadores 

13. Relatório final do projeto com recomendações 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) está esquematizada na figura 12. 

Figura 12- Estrutura analítica do projeto 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 Cronograma 

O cronograma previsto é mostrado no quadro 3. 

Quadro 3- Cronograma 

Atividades Duração Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 

1. Elaborar estudo sobre 

indicadores na Câmara dos 

Deputados 

15 dias       

2. Benchmarking no 

Parlamento Europeu (One 

Stop Shop) para conhecer os 

indicadores lá utilizados 

15 dias       

3. Identificar e validar as 

fontes de informações de 

atendimento a parlamentares 

do Núcleo de Soluções 

Integradas 

15 dias       

4. Entrevistar stakeholders, a 

fim de definir novos 

parâmetros para a geração 

de indicadores 

30 dias       

5. Indicar um modelo de 

pesquisa de satisfação com 

os deputados que 

demandaram serviços do 

Núcleo de Soluções 

Integradas 

30 dias       

6. Definir critérios para os 

indicadores 

15 dias       

7. Escolher os tipos de 

indicadores do Núcleo, as 

fórmulas e as fontes de 

informações 

30 dias       

8. Implantação de ferramenta 

de TIC 

30 dias       

9. Treinamento em 

ferramentas de TIC 

15 dias       

10. Realizar treinamento em 

como utilizar indicadores 

15 dias       

11. Elaborar painel com os 

indicadores escolhidos 

30 dias       

12. Montar plano de 

comunicação sobre o 

Núcleo de Soluções 

Integradas e seu Painel de 

Indicadores 

30 dias       

13. Elaborar Relatório final com 

histórico do projeto e 

recomendações 

30 dias       

Duração do Projeto 180 dias       

Fonte: Elaboração própria.  
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3.3 Custos 

 Partindo da premissa de que o Núcleo já existe e está em funcionamento, os servidores 

envolvidos serão os que já prestam serviço no Núcleo de Soluções Estratégicas. Além da equipe 

do Núcleo, composta por oito pessoas, será necessária a participação de uma pessoa do 

DataCâmara, para alinhar a proposta do painel do Núcleo aos painéis gerenciais desenvolvidos 

pela Aproge, e uma pessoa do Cenin, para customizar a ferramenta de gerenciamento de 

atendimentos. Enfim, essas duas pessoas estarão envolvidas na construção do painel e nos 

treinamentos. Haverá treinamentos para toda a equipe, além do gerente de projeto e dos 

gestores. 

 Estima-se que haja dedicação de 15 horas semanais ao projeto. Sendo assim, a previsão 

é de dez (10) servidores, com hora média no valor de R$ 162,50 de 1h/trabalho de um servidor 

efetivo da Câmara, durante seis meses, que é o tempo estimado para a duração do projeto.  

 Quanto à instrutoria, estima-se que uma pessoa poderá realizar essa ação relacionada ao 

treinamento dos servidores e gestores. A previsão é de um (1) servidor, com hora média no 

valor de R$ 138,82 1h/trabalho e dedicação à instrução por 30 horas. 

O gasto total por servidor, com dedicação de 15 horas semanais, durante seis meses, 

será de aproximadamente R$ 58 mil. O gasto total para dez servidores será de aproximadamente 

R$ 580 mil. O gasto total com instrutoria será de aproximadamente 4.164,60. O gasto total do 

projeto será apenas com recursos humanos, aproximadamente R$ 584 mil.  

 

3.4 Qualidade 

A principal entrega do projeto é o Painel de Indicadores.  

A qualidade que se deseja obter com essa nova fermenta é que ela seja intuitiva, de fácil 

acesso, autoexplicativa e prática para os gestores, que têm outras demandas e pouco tempo para 

treinamentos demorados.  

Os indicadores apresentados devem ser relevantes para a tomada de decisões e para o 

aprimoramento dos serviços prestados aos parlamentares. O painel deverá apresentar séries 

históricas para avaliar tendências. Deverá ter pronta disponibilidade e facilidade de acesso, 

inclusive em dispositivos móveis. Poderá também ter usabilidade no Relatório Anual de Contas 

da Câmara dos Deputados. 
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Outra qualidade que se pretende obter é o uso desses indicadores pelas unidades 

administrativas parceiras do Deapa, com foco na melhoria dos serviços prestados aos 

parlamentares. 

 

3.5 Recursos humanos 

O Núcleo já existe e está em funcionamento. Desde a sua criação, foi definido que o 

serviço seria absorvido pelos servidores da Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do 

Deapa, que conhecem o funcionamento do Departamento, o relacionamento com deputados e 

as funções do Núcleo de Soluções Integradas — Atendimento a Parlamentares. Portanto, os 

recursos humanos, tão escassos atualmente na Câmara dos Deputados, serão os que já existem, 

oito servidores que já se revezam no atendimento do Núcleo. 

Para melhor alinhamento com os painéis gerenciais que já estão sendo desenvolvidos 

na Câmara, será necessária a participação de um servidor do DataCâmara. Outro servidor do 

Cenin também poderá contribuir para direcionar a customização de programa existente na Casa, 

para gerenciar as informações relacionadas aos atendimentos do Núcleo.  

O projeto propõe, em termos de treinamento, a capacitação em ferramentas de TIC. 

Propõe também o treinamento e acompanhamento dos gestores em como utilizar indicadores. 

Aqueles serão imprescindíveis na escolha e na validação dos indicadores que comporão o 

painel.  

 

3.6 Comunicações 

A comunicação com a equipe do projeto e com os stakeholders é importantíssima 

durante todo o desenvolvimento do projeto. Assim, deverá haver interações periódicas com a 

equipe, a fim de desenvolver o projeto e armazenar informações sobre o seu andamento. Da 

mesma forma em relação às partes interessadas, para comunicar o andamento do projeto e das 

entregas propostas, receber feedbacks e validar todos os passos dados. Atenção especial deverá 

ser dada ao patrocinador do projeto, mantendo-o informado de todos os acontecimentos 

relacionados ao desenvolvimento de cada entrega proposta. 

Essa comunicação também deverá ser feita com os stakeholders, a fim de apresentar o 

valor que o Painel de Indicadores do Núcleo de Soluções Integradas pode agregar tanto ao 
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Deapa quanto às unidades administrativas parceiras, em relação à tomada de decisões e ao 

aperfeiçoamento do atendimento ao parlamentar, trazendo benefícios para todos os envolvidos.  

Nessa linha, pretende-se também o envio, ou a disponibilização na Internet, de relatórios 

de progresso, periodicamente, às partes interessadas. O mecanismo para o envio dos relatórios 

será a mensagem eletrônica. Também deve ser considerada haver comunicações individuais 

para esclarecimentos sobre o projeto e seu progresso. A comunicação também poderá ser feita 

por outros meios eletrônicos, como mensagens de texto e WhatsApp, a ser verificada com as 

partes interessadas. 

 Esse cronograma de comunicação deverá ser acordado durante o início do projeto com 

a equipe do projeto, o patrocinador e todos as partes interessadas, a fim de definir todos os 

dados relativos à comunicação, como o tipo de informação prestada, a frequência, de que forma 

será feita e quem será o responsável por esses repasses.  

 

3.7 Riscos 

Os principais riscos antecipados são mostrados no quadro 4. 

Quadro 4 – Riscos 

Risco Criticidade Ação 

 
Baixa, Moderada, 

Alta 

Descrever a ação proposta para abordar o 

risco. 

Não haver patrocínio para o projeto Alta 

Encontrar um patrocinador efetivo, que tenha 

interesse no projeto e nas suas entregas, que 

tenha poder de decisão e que seja capaz de 

assegurar os recursos necessários para a sua 

implementação. 

Não coleta dos atendimentos 

realizados 
Alta 

Obter o apoio formal (prazos, recursos) do 

Cenin na implantação da ferramenta. 

Não montagem do painel de 

indicadores 
Moderada 

Obter o apoio e a experiência do DataCamara 

para a montagem do painel. 

Não capacitação dos servidores Baixa 
Informar antecipadamente ao Cefor as 

demandas de treinamento. 

Interesses conflitantes dos 

stakeholders 
Moderada 

O gerente do projeto deverá manter 

comunicação contínua com stakeholders, a 

fim de comunicar os passos do projeto e 

minimizar conflitos. Além disso, garantir o 

apoio do patrocinador na gestão dos possíveis 

conflitos. 

Atraso na implementação do projeto  Moderada/Alta  

Assegurar os recursos necessários e o 

acompanhamento rigoroso da execução do 

projeto antes da mudança da Mesa e provável 
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mudança da Gestão. Se o projeto tiver que 

passar por essas mudanças, o risco aumenta. 

Resistência da equipe do Núcleo ao 

monitoramento dos processos e 

estabelecimento de metas 

Moderada 

Deve haver comunicação clara do gerente do 

projeto e dos gestores com a equipe sobre o 

projeto e sobre os benefícios que ele 

proporcionará ao Núcleo e ao Deapa.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8 Aquisições 

 Não haverá aquisições de ferramentas de TIC. Haverá treinamento e possível 

customização, se for o caso, de ferramentas já utilizadas pela Câmara dos Deputados, quais 

sejam: 

PRISMA - Solução de tecnologia da informação para suporte à gestão do 

relacionamento com os públicos internos e externos. Houve treinamento inicial de parte da 

equipe na ferramenta, em 2016, mas sua implementação foi suspensa. 

OTRS - Software livre, de código aberto utilizado pelo Cenin. Sugestão de parceria com 

o Cenin para a customização, treinamento e utilização do software para registro de dados sobre 

atendimentos no Núcleo de Soluções Integradas. Houve tratativas, em maio de 2017, junto ao 

Cenin para a implantação do OTRS, em substituição ao PRISMA. 

QLICK SENSE - Ferramenta adquirida pela Casa justamente para a montagem de 

painéis gerenciais. A proposta é de treinamento para aprendizagem na utilização da ferramenta. 

O Cefor já contrata periodicamente turmas para treinamento no Qlick Sense. 

 

3.9 Partes interessadas 

Os principais stakeholders e os benefícios do projeto são: 

Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa) - Agrega valor ao seu propósito, atender 

aos deputados com excelência, além de o Painel de Indicadores servir para sustentar o processo 

decisório da gestão em suas ações no Núcleo de Soluções Integradas; 

Deputados - Cria a possibilidade de melhora na qualidade e na performance do 

atendimento aos parlamentares; 

Diretoria-Geral - Agrega valor à gestão por resultados, melhora o processo de decisão e 

reduz riscos em relação a esse serviço; 
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Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) - Há duas partes interessadas na Aproge, o 

DataCâmara, que já vem trabalhando com painéis gerenciais, e o Escritório Setorial de Gestão 

da DG, ao qual o Deapa é subordinado. Fortalece a cultura de criação e uso de indicadores na 

Casa. Reforça que essa metodologia pode ser aplicada em qualquer processo de trabalho da 

Casa; 

Secretaria de Controle Interno (Secin) - Prestação de contas de projeto implementado 

na Casa, que está em funcionamento sistêmico, buscando melhorias e gerando indicadores, 

como orientado informalmente pela Secretaria de Controle Interno;  

Unidades administrativas parceiras - As vinte e nove (29) unidades administrativas 

parceiras listadas no projeto de implantação do Núcleo de Soluções Integradas podem ser 

beneficiadas a partir desse alinhamento, que tem o propósito de fortalecer a parceria com o 

Núcleo e a melhoria dos serviços prestados aos parlamentares. 

O gerente do projeto deverá manter contato direto com o patrocinador e com os 

stakeholders, para comunicar e validar cada etapa do projeto, a fim de minimizar os riscos de 

interesses conflitantes e engajá-los nas decisões durante a execução do projeto. 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

O Núcleo de Soluções Integradas, desde a sua criação, foi abarcado como novo processo 

de trabalho da Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Departamento de Apoio 

Parlamentar. Não houve criação de estrutura de pessoal nem aumento de despesas decorrentes 

da operacionalização do Núcleo, conforme exposto no Ato da Presidência de 19/12/2016 

(ANEXO B). A proposta é de geração de painel de indicadores, proporcionando melhoria de 

processo de trabalho, que trará benefícios para o Departamento de Apoio Parlamentar e também 

para seus parceiros nos atendimentos das demandas dos parlamentares. 

Neste projeto, o investimento será em recursos humanos, com o necessário treinamento 

dos servidores nas novas ferramentas de TIC. Haverá também treinamento para os gestores em 

como utilizar indicadores, importantíssimo inclusive para a escolha e validação dos indicadores 

que comporão o painel. O projeto também propõe a elaboração de relatório final com 

recomendações relacionadas à continuidade das ações do projeto, com foco na melhoria do 

processo de trabalho. 
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Outras ações poderão ser implementadas, tais como: a criação de rotina de análise de 

indicadores nas Reuniões de Avaliação Estratégica Setoriais da Diretoria-Geral; a incorporação 

de um subconjunto dos indicadores no processo de contas anual da Câmara, sob 

responsabilidade da Aproge; e o estabelecimento de ciclos de negociação de procedimentos e 

metas com as áreas parceiras do Núcleo na prestação de serviços, com o apoio dos escritórios 

setoriais de gestão. 
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4 CONCLUSÃO 

  

Conforme apresentado, esse trabalho propõe, como projeto de intervenção, a criação de 

painel de indicadores para o Núcleo de Soluções Integradas – Atendimento a Parlamentares, 

deixando-o completamente operacional até outubro de 2018. Com a finalidade de validar essa 

proposta, percorreram-se os seguintes passos, orientados pelas etapas metodológicas do MBA: 

escolha da intervenção, definição de objetivos geral e específicos, elaboração do Business Case 

e validação da proposta. Após essa primeira etapa, houve as tratativas com o orientador, a 

imersão na teoria relacionada a indicadores, governança, gestão e arquitetura corporativa. Em 

seguida, o Plano de Gerenciamento do Projeto — oportunidade de revisão de vários tópicos 

abordados durante o MBA. Foram definidos o escopo, o objetivo, as principais entregas, a 

Estrutura Analítica do Projeto, o cronograma, os custos, a qualidade que o produto vai gerar, os 

recursos humanos necessários, as comunicações que deverão ser feitas durante o projeto, os 

riscos do projeto, as aquisições, as partes interessadas e a proposta de continuidade das ações 

implementadas. 

A abordagem do trabalho é descritiva, com uso de pesquisa bibliográfica, análise de 

documentos e observação. O investimento do projeto será de aproximadamente R$ 580 mil, 

para dedicação de 15 horas semanais de 10 servidores, durante seis meses. Pretende-se a 

customização de ferramentas de TIC, já disponíveis na Câmara, para o registro e o 

gerenciamento dos dados relativos à atendimentos do Núcleo. A partir das informações, 

alinhadas às metas e aos objetivos do Núcleo, serão escolhidos os indicadores e gerado o painel 

de indicadores. A parceria com o DataCâmara será fundamental para aumentar o conhecimento 

da equipe e alinhar a atuação do Núcleo no tratamento das informações, na escolha e produção 

dos indicadores e na formulação do painel, ação que já está sendo implementada pelo 

DataCâmara para a alta gestão da Casa. 

 As contribuições que este estudo pretende agregar são relacionadas ao fortalecimento 

da cultura de criação e uso de indicadores, da mensuração de resultados, da transparência dessas 

informações e da prestação de contas aos órgãos internos e externos. Outra contribuição que se 

pode inferir é a reflexão em relação a qualificação de todos os tipos de processos de trabalho 

estruturados, do mais simples ao mais complexo, e a possibilidade de maior integração dos 

servidores envolvidos nessas operações. O fato de se produzir indicadores de um processo de 

trabalho fortalece os recursos humanos, traz transparência ao processo e faz com que as pessoas 
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se vejam como partícipes da estratégia. Dessa forma, contribuem para diminuir riscos e 

melhorar rotinas. Além disso, agrega valor à gestão como subsídio para futuras tomadas de 

decisões 

 A expectativa é que o painel de indicadores do Núcleo esteja funcionando plenamente, 

gerando melhorias gerenciais e de processos para a posse dos novos deputados, em 2019. 

Houve, em janeiro de 2017, a “mini-posse” dos deputados suplentes, em virtude das eleições 

ocorridas para prefeitos, em 2016, na qual vários deputados foram eleitos. Durante o evento de 

posse, o Núcleo de Soluções Integradas, recém-criado, passou por vários testes de qualidade. A 

sugestão é esse processo de trabalho seja checado, e, se possível, adaptado, em temos de 

indicadores, para a próxima legislatura. 

 Outro benefício que pode ser citado é a melhoria da comunicação com as unidades 

administrativas parceiras do Deapa, com vistas ao fortalecimento desse relacionamento e ao 

aperfeiçoamento dos serviços prestados aos parlamentares. 

 Outro aspecto que merece atenção é a possibilidade de um salto de qualidade em relação 

à apresentação desses indicadores do núcleo. A iniciativa vislumbra a possibilidade de sua 

visualização em dispositivos móveis, com fácil acesso e disseminação. Sugere que esse painel 

inclusive possa fazer parte do Relatório Anual de Contas da Câmara dos Deputados, que se crie 

rotina de análise de indicadores nas Reuniões de Avaliação Estratégica Setoriais da Diretoria-

Geral e o estabelecimento de ciclos de negociação de procedimentos e metas com as áreas 

parceiras do Núcleo na prestação de serviços. Outras possibilidades ainda podem ser pensadas 

durante a execução do projeto. 

Uma constatação é que há muito a ser feito na execução do projeto: entrevistas com 

stakeholders, benchmarking no Parlamento Europeu, escolha de indicadores, protótipo de 

painel, validação do protótipo pelos stakeholders. Novos estudos, novas parcerias, validação 

das parcerias. Validação e customização das ferramentas de TIC existentes na Câmara e 

sugeridas para o projeto. 

 Por fim, cabe o comentário: entende-se esse estudo como parte de um processo cíclico 

e sistêmico de melhoria de processos e de resultados. Nesse sentido, há possibilidade de 

aperfeiçoamento no presente trabalho, sem contar que também se abre a perspectiva para novos 

estudos sobre o assunto, que está em evolução na Casa e na gestão púbica. 
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ANEXO A – Ato da Mesa n. 144, de 2014 

 

ATO DA MESA Nº 144, DE 11/06/2014 

Dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Departamento de Apoio Parlamentar da Câmara 
dos Deputados. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais e 
considerando o disposto no art. 4º da Resolução n. 46, de 7 de dezembro de 2006, resolve: 

Art. 1° A estrutura administrativa do Departamento de Apoio Parlamentar, criado pelo Ato 
da Mesa n. 37, de 2000, com as alterações efetuadas pelo Ato da Mesa n. 23, de 2008, é a 

constante do Anexo I. 

Art. 2° Ficam extintas as funções comissionadas constantes do Anexo II. 

Art. 3° Ficam criadas as funções comissionadas constantes do Anexo III. 

Art. 4° Fica renomeada e remanejada a função comissionada constante do Anexo IV. 

Art. 5° Ficam remanejadas as funções comissionadas constantes do Anexo V. 

Art. 6° Fica renomeada a função comissionada constante no Anexo VI. 

Art. 7° As funções comissionadas do Departamento de Apoio Parlamentar passam a ser as 
constantes do Anexo VII. 

Art. 8° As competências do Departamento de Apoio Parlamentar são as constantes do 
Anexo VIII e as atribuições dos titulares das respectivas unidades administrativas, além de 

correlacionadas com as competências, são as estabelecidas nos arts. 253, 254 e 255 da Resolução 

n. 20, de 1971. 

Art. 9° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Departamento de Apoio Parlamentar, subordinado à Diretoria-Geral, teve origem na 
Divisão de Secretariado Parlamentar, instituída pela Resolução da Câmara dos Deputados n. 20, de 
1971, denominada Coordenação de Apoio Parlamentar pelo Ato da Mesa n. 39, de 1973. 

Em 1984, a Resolução da Câmara dos Deputados n. 5 alterou a estrutura daquela 

Coordenação, que, no ano 2000, conforme disposto no Ato da Mesa n. 37, passou a ser 
denominada Departamento de Apoio Parlamentar. Posteriormente, a estrutura do Departamento foi 
modificada pelo Ato da Mesa n. 23, de 2008. 

Para atender às novas demandas da Câmara dos Deputados surgidas após a última 

alteração da estrutura, o Departamento de Apoio Parlamentar reorganizou seus processos internos 
e incrementou os serviços oferecidos, tanto em qualidade quanto em quantidade. 

Assim, para suprir de forma efetiva as necessidades da Casa, este Ato da Mesa propõe 

nova estrutura para o Departamento, com as seguintes inovações: criação da Coordenação de 
Apoio Técnico e Estratégico e da Seção de Gestão da Produção, junção das atribuições de Pré-
Impressão e Impressão Eletrônica do período noturno em uma única seção, além do 
remanejamento das seções que executam serviços gráficos noturnos, que passam a estar 
subordinadas ao Serviço Noturno de Gestão de Produção. 

A criação da Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico foi proposta com o intuito de 

oferecer efetivo e oportuno assessoramento de natureza técnica ao diretor do Departamento, tendo 
ainda em vista a gestão da estratégia, do relacionamento com os usuários e dos contratos de 
responsabilidade do Departamento. Para tanto, foram também criadas, com essa Coordenação, as 
Seções de Acompanhamento de Contratos e Orçamentos e de Relacionamento, além da 
incorporação do Serviço de Administração à sua estrutura. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2006/resolucaodacamaradosdeputados-46-7-dezembro-2006-549261-norma-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2000/atodamesa-37-30-maio-2000-320484-norma-cd-mesa.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2000/atodamesa-37-30-maio-2000-320484-norma-cd-mesa.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2008/atodamesa-23-16-outubro-2008-583048-norma-cd-mesa.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/1970-1979/atodamesa-39-27-setembro-1973-536064-norma-cd-mesa.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2000/atodamesa-37-30-maio-2000-320484-norma-cd-mesa.html
http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2008/atodamesa-23-16-outubro-2008-583048-norma-cd-mesa.html
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A criação da Seção de Gestão da Produção visa, principalmente, a incrementar a qualidade 
dos serviços oferecidos e aperfeiçoar o fluxo de produção da Coordenação de Serviços Gráficos, 
durante o dia. 

No período noturno, coerente com o fluxo de trabalho, foi proposta a unificação das 
atribuições da Seção de Pré-Impressão e da Seção de Impressão Eletrônica na Seção de Impressão 
Eletrônica e Pré-Impressão, sem redução da qualidade e da capacidade de produção gráfica. Além 

disso, para ampliar o controle e aperfeiçoar a gestão dos serviços gráficos noturnos, todas as 
seções do período passaram a estar vinculadas ao Serviço Noturno de Produção Gráfica. 

Por fim, é importante salientar que a implantação da nova estrutura administrativa do 
Departamento encontra amparo no Resolução n. 46, de 2006, que autoriza a Mesa Diretora da 
Casa a efetivar tais mudanças quando, da medida, não acarrete aumento de despesa para a 
Câmara dos Deputados. 

Sala de Reuniões, em 11 de junho de 2014. 

  

HENRIQUE EDUARDO ALVES 

Presidente 

 

Arlindo Chinaglia 

Primeiro-Vice-Presidente 

 

Fábio Faria 

Segundo-Vice-Presidente 

 

Márcio Bittar 

Primeiro-Secretário 

 

Simão Sessim 

Segundo-Secretário 

 

Maurício Quintella Lessa 

Terceiro-Secretário 

 

Carlos Biffi 
Quarto-Secretário 

 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário da Câmara dos Deputados - Suplemento de 
17/06/2014 

Publicação: 

 Diário da Câmara dos Deputados - Suplemento - 17/6/2014, Página 3 (Publicação Original) 
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ANEXO B – Ato da Presidência, de 19 de dezembro de 2016 

 

ATO DA PRESIDÊNCIA DE 19/12/2016 

Institui o Núcleo de Soluções Integradas - 
Atendimento a Parlamentares. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, 
estabelece: 

Art. 1º Fica criado o Núcleo de Soluções Integradas - Atendimento a Parlamentares, 
vinculado à Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Departamento de Apoio Parlamentar. 

§ 1 º O Núcleo de Soluções Integradas tem por finalidade a integração dos serviços de 

suporte ao mandato parlamentar prestados pelas unidades administrativas da Câmara dos 
Deputados, como meio de aprimoramento da gestão, com vistas a facilitar o acesso à informação e 
otimizar o atendimento das demandas dos deputados. 

§ 2º As unidades que compõem a Estrutura Administrativa da Câmara dos Deputados, em 
suas respectivas áreas de competência, darão o suporte necessário para a devida prestação de 
serviços do Núcleo de Soluções Integradas. 

Art. 2º  Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Núcleo de Soluções Integradas - Atendimento a Parlamentares é resultado de Projeto 
Corporativo priorizado pelo Comitê de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados em agosto de 
2015, conduzido por equipe multidepartamental, sob a coordenação do Departamento de Apoio 
Parlamentar e o patrocínio da Diretoria Legislativa. 

O projeto teve por objetivo aprimorar o atendimento prestado aos deputados pelas 

diversas unidades que compõem a Estrutura Administrativa da Casa, com foco na otimização do 
suporte ao mandato parlamentar, com vistas a facilitar o acesso a informações úteis relacionadas 
aos serviços, bem como proporcionar agilidade ao atendimento de demandas diversas. 

A proposta foi desenvolvida por meio de Projeto de Intervenção elaborado como trabalho 
de conclusão de curso de pós-graduação na primeira turma de MBA em Governança Legislativa do 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, em 2015. 

A condução dos trabalhos teve o apoio da Diretoria-Geral da Casa, em suas diferentes 

gestões, até a concretização. Não houve criação de estrutura de pessoal nem tampouco aumento 
de despesas decorrentes da operacionalização do Núcleo de Soluções Integradas - Atendimento a 
Parlamentares. 

Como benefícios decorrentes do novo modelo de atendimento, pretende-se estabelecer 

mais eficiência às ações de apoio à atuação parlamentar, de forma a garantir a adequada prestação 
de serviços atualmente disponibilizados, por meio da melhoria continuada dos processos de 
trabalho, do estabelecimento e monitoramento de indicadores e de parcerias internas em prol do 

aperfeiçoamento da gestão, com foco no usuário. 

A vinculação do serviço à Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Departamento de 
Apoio Parlamentar, órgão diretamente vinculado à Diretoria-Geral da Casa, decorre das atividades 
concernentes à natureza do órgão, estabelecidas no Ato da Mesa n. 144, de 2014. Não obstante a 
competência vinculada ao Departamento de Apoio Parlamentar, ressalta-se o caráter sistêmico do 
atendimento, em que os diversos órgãos estarão representados pelos serviços sob sua 

competência e atuarão de forma colaborativa em suporte ao atendimento prestado. 

Brasília, 19 de dezembro de 2016. 

 

http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2014/atodamesa-144-11-junho-2014-778935-norma-cd-mesa.html
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Deputado Rodrigo Maia 

Presidente 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário da Câmara dos Deputados - Suplemento de 
20/12/2016 

 

Publicação: 
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ANEXO C – Portaria n. 166, de 2016 

 

PORTARIA Nº 166, DE 03/08/2016 

Disciplina 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 DIRETOR-GERAL, com fundamento no art. 147, XV, da Resolução nº 20, de 1971, C/C os 
incisos I e II do art. 2º da Resolução nº 32, de 2002, e no item 1 do Anexo I do Ato da Mesa nº 69, 
de 2013, RESOLVE: 

Art. 1º Compete à Assessoria de Projetos e Gestão, nos termos dos incisos I e II do art. 2° 
da Resolução nº 32, de 2002, bem como do item 1 do Anexo I do Ato da Mesa nº 69, de 2013, 
assessorar a Diretoria-Geral por meio do serviço de análise de dados para gestão da Câmara dos 
Deputados (DATACÂMARA). 

Art. 2º O DATACÂMARA envolverá as seguintes ações: 

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. 

Parágrafo único. Consideram-se dados gerenciais, para fins do disposto no inciso I deste 
artigo, as informações que sustentem decisões úteis à alta Administração da Câmara dos Deputados, 
respeitados os requisitos de segurança da informação e o sigilo constitucional. 

Art. 3º Os beletins, relatórios e estudos realizados serão entregues prioritariamente ao 
Diretor-Geral ou quem ele determinar. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Em 03/08/2016. 

ROMULO DE SOUSA MESQUITA, 

Diretor-Geral. 

 
Este texto não substitui o original publicado no Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados de 
03/08/2016 
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 Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados - 3/8/2016, Página 2226 (Publicação Original) 
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