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Resumo Executivo 

 

O projeto tem por objetivo permitir a implementação de uma Sala Compartilhada de 

Gestão, no âmbito das diretorias ou departamentos da Casa, utilizando majoritariamente os 

recursos existentes na Câmara dos Deputados, a partir da experiência da sala compartilhada de 

gestão do Centro de Documentação e Informação – Cedi, objeto da análise deste estudo.  

As justificativas estão vinculadas à necessidade de acompanhamento e execução da 

estratégia do órgão, ao ganho de espaço físico e à economia de recursos humanos, financeiros e 

de equipamentos. 

A Sala Compartilhada de Gestão poderá ser implementada no âmbito de qualquer 

diretoria ou departamento da Câmara dos Deputados, em um prazo estimado de 7 meses, 

possivelmente sem a necessidade de aquisição de material, serviço ou desenvolvimento de 

softwares, com um custo total de R$ 532.100,00, estimado basicamente com os valores referentes 

à mão-de-obra dos servidores efetivos. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Aspectos da Estrutura Organizacional da Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados possui uma estrutura hierarquizada cujas competências dos 

órgãos e as atribuições de seus titulares estão originalmente definidas na Resolução nº 20, de 

1971, constantemente atualizada para abarcar as novas funções, competências e atribuições 

necessárias para imprimir maior qualidade e celeridade aos serviços prestados pelo parlamento.   

Essa estrutura verticalizada, com tarefas especializadas, agrupadas funcionalmente e 

formalmente regulamentadas, guarda relacionamento com os parâmetros previstos para uma 

Burocracia Mecanizada, que é uma das cinco configurações de estrutura organizacional relatadas 

por Mintzberg, Henry (2008, p. 186), que a caracteriza da seguinte forma:  

...tarefas operacionais rotineiras e altamente especializadas; procedimentos muito 

formalizados no núcleo operacional; proliferação de normas, regulamentos e comunicação 

formalizada em toda a organização; grandes unidades no nível operacional; confiança na 

base funcional para agrupamento de tarefas; poder de tomada de decisão relativamente 

centralizado; e estrutura administrativa elaborada com nítida distinção entre linha e 

assessoria. 

Mintzberg, Henry (2008, p.188) discorre ainda sobre como os poderes hierárquicos se 

comportam na estrutura administrativa de organizações caracterizadas por esse tipo de 

configuração, informando que: 

Em geral, a Burocracia Mecanizada funciona mais claramente de acordo com os 

princípios clássicos da administração: a autoridade formal infiltra-se de cima para baixo 

em uma hierarquia claramente definida, mediante a qual o princípio da unidade de 

comando é cuidadosamente mantido, como o é a rígida distinção entre linha e assessoria. 

No caso específico da Câmara dos Deputados, verifica-se que além da autoridade formal 

exercida de cima para baixo, notadamente na esfera administrativa, existe toda uma área de 

atuação parlamentar que é caracterizada por uma estrutura mais horizontalizada e cujas decisões 

são tomadas por meio de colegiados, conforme observa BRAGA e MIRANDA (2013, p.8): 
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Em se tratando de autoridade formal, elemento clássico de estruturas organizacionais, 

observa-se que as Casas Legislativas valem-se de dois modelos: o primeiro, voltado para 

a condução dos assuntos administrativos, apresentando estrutura verticalizada de 

comando e autoridade bem definida, desde o Diretor-Geral e do Secretário-Geral até os 

chefes de seções (como no caso da Câmara dos Deputados); o segundo, voltado para as 

decisões colegiadas, nas quais cada parlamentar tem igual opção e peso de voto (não se 

considerando os jogos de poder e interesses) e que são representadas pelos debates e 

deliberações em plenário ou em comissões. 

Cabe destacar ainda que, em uma estrutura verticalizada, complexa e de grandes 

proporções, como é o caso da Câmara dos Deputados, há certa lentidão para acompanhar o ritmo 

das mudanças tecnológicas e gerenciais, conforme nos relata Mare apud Assunção e Mendez 

(1995, p.2) “A administração pública burocrática tradicional tornou-se lenta e pesada demais e 

não consegue acompanhar o novo ritmo tecnológico e gerencial que exige decisão e estruturas 

mais horizontalizadas, em rede”. 

 

1.2 Tornando a estrutura mais horizontalizada 

Apesar de ter semelhanças com uma Burocracia Mecanizada e se organizar por meio de 

uma estrutura verticalizada, a Câmara dos Deputados tem envidado esforços para tratar, de forma 

mais horizontal, os processos que perpassam diversos setores da Casa, buscando com isso o 

enriquecimento da análise de mérito decorrente da avaliação conjunta de temas pelos órgãos 

envolvidos, a agilidade necessária nas decisões e o aprimoramento da comunicação entre os 

diversos atores do processo. 

Uma das formas que a Casa tem se estruturado horizontalmente para tratar de processos 

transversais, notadamente aqueles interfuncionais e interdisciplinares que impactam a Câmara 

dos Deputados como um todo, é por meio dos seus comitês temáticos. Tais comitês são 

devidamente formalizados, por meio de normas internas que explicitam suas competências, e 

contribuem significativamente para imprimir maior qualidade e celeridade às decisões vinculadas 

aos seus campos de atuação. 
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Atualmente, a Câmara dos Deputados conta com os seguintes comitês gestores:  

 Comitê de Gestão Estratégica; 

 Comitês Setoriais de Gestão (totalizando sete comitês distintos, sendo um para 

cada diretoria e secretaria); 

 Comitê Gestor do SILEG; 

 Comitê de Segurança da Informação; 

 Comitê Gestor do Portal; 

 Comitê Assessor da Lei de Acesso a Informação; 

 Comitê de Gestão do Relacionamento; 

 Comitê Estratégico de T.I; 

 Comitê Diretivo de TI; 

 Comitê Gestor Pró-Equidade; 

 Comitê Gestor do SIGMAS. 

Há que se refletir, com o apoio da literatura, se esses comitês, formados por equipes 

multidisciplinares e com lógicas próprias de tomada de decisão, podem conviver harmonicamente 

com uma estrutura altamente verticalizada como a da Câmara dos Deputados que, conforme dito 

anteriormente, tem fortes características de uma Burocracia Mecanizada.  

Essa reflexão torna-se essencialmente importante para nos certificarmos de que instâncias 

decisórias mais horizontalizadas, que permitem avaliações interdepartamentais mais céleres e 

qualificadas, não serão sobrepostas pelas estruturas verticalizadas. Para tanto, é necessário 

identificar se a literatura aborda eventuais conflitos, especialmente entre a existência simultânea 

dessas estruturas vertical e horizontal, que impeçam o pleno desenvolvimento das competências 

relacionadas aos órgãos da estrutura formal em contraposição às previstas para os comitês 

temáticos. A avaliação dessa convivência ou da existência simultânea das estruturas será 

essencial para permitir que possíveis modelos horizontais possam ser replicados dentro de 

núcleos menores, como departamentos e diretorias. 
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Ressalta-se, previamente, que as atribuições conferidas aos comitês temáticos estão 

devidamente previstas em normas e que isso é um fator preponderante para evitar quaisquer 

sobreposições de competências.  

Quinn e outros (2002, p.148) esclarecem que não há uma forma organizacional que seja 

ideal para todas as instituições e que a existência de realidades diferentes em uma mesma 

empresa é possível e pode gerar benefícios. Os autores acreditam que: 

...nenhuma forma organizacional é uma panacéia. Na realidade muitas formas diferentes 

frequentemente coexistem com sucesso na mesma empresa. Adequadamente utilizada, 

cada uma delas ajuda a empresa a atrair, reter, alavancar e empregar o intelecto para 

objetivos bem diferentes. 

Nesse sentido, depreende-se que a Câmara dos Deputados pode estabelecer formas de 

gestão mais compartilhadas que permitem aos diversos departamentos se unificarem em 

instâncias decisórias que possibilitarão a avaliação de temas de forma mais célere e qualificada. 

Da mesma forma, entende-se que modelo similar pode ser criado no âmbito das diretorias e 

departamentos, sem gerar conflitos com a estrutura verticalizada existente na Casa. 

Há que se considerar ainda que as decisões tomadas no âmbito dos comitês temáticos são 

operacionalizadas por meio dos departamentos e diretorias da Casa, sendo fundamental a 

coexistência de uma estrutura horizontalizada e uma estrutura verticalizada para tornar possível 

que as ações sejam implementadas.  

É de fundamental importância destacar que, em estudo elaborado por Perrotti e 

Vasconcellos (2005, v.4, n.2) sobre os impactos da estrutura organizacional na geração e 

disseminação do conhecimento, foi identificado que as equipes multidisciplinares, que em muito 

se assemelham aos comitês temáticos da Câmara dos Deputados, são instrumentos poderosos 

para o favorecimento da gestão do conhecimento. Em suas conclusões, os autores afirmam que: 

Finalmente, a utilização de equipes multidisciplinares para resolução de problemas ou 

para o desenvolvimento de projetos de inovação e melhoria mostrou-se um instrumento 

poderoso principalmente se cultivada a diversidade de competência de seus membros, a 

dedicação parcial - para que o contato com o negócio não seja perdido – e o regime 
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temporário para que objetivos tenham prazo para serem atingidos e para que os 

integrantes estejam disponíveis para formar novas equipes. Utilizar as equipes 

multidisciplinares como uma dimensão adicional da estrutura matricial parece ser uma 

fórmula adequada de administração do conhecimento. 
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1.3 A gestão compartilhada e o acompanhamento da estratégia 

A gestão compartilhada normalmente é exercida por meio de um comitê formado por 

diferentes atores que buscam um objetivo comum. A literatura retrata muito bem como alguns 

órgãos públicos se utilizam desse tipo de gestão para envolver a comunidade, e demais 

interessados, na resolução de problemas que impactam, direta ou indiretamente, a todos.  

No âmbito da educação, por exemplo, a associação de pais e mestres ou os conselhos 

escolares são demonstrações pragmáticas de uma gestão compartilhada. Parente e Lück (2000, 

p.156) definem que: 

O conselho escolar é um órgão colegiado que tem como objetivo promover a participação 

da comunidade escolar nos processos de administração e gestão da escola, visando 

assegurar a qualidade do trabalho escolar em termos administrativos, financeiros e 

pedagógicos. Para tanto, desempenha funções normativas, deliberativas e de fiscalização 

das áreas globais da escola. 

Delimitando um pouco mais o escopo de entendimento para o âmbito de uma 

organização, a gestão compartilhada pode ser a ponte para promover mudanças institucionais, 

conforme nos ensina Provinciali e outros ( 2004, p.89)  

A Gestão Compartilhada é um instrumento pelo qual a organização integra e alinha o 

aprendizado das pessoas, oferecendo a ponte da mudança institucional, processual, 

tecnológica e comportamental, preparando-as para mudanças exigidas não só pela 

organização estudada, mas também por empresas com múltiplos processos e estruturas 

organizacionais.  

Diante do exposto, cabe destacar algumas características da gestão compartilhada, 

extraídas dos conceitos anteriormente descritos, que podem ou não estar presentes nos diversos 

comitês temáticos da Câmara dos Deputados. Por exemplo, promover a participação de diversos 

atores, visando assegurar a qualidade do trabalho, integrando e alinhando o aprendizado das 

pessoas e se tornando ponte para mudanças institucionais, certamente são características de todos 

os comitês temáticos existentes na Casa.  
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Porém, nem todo comitê temático, dentre os que estão em atividade na Câmara dos 

Deputados, deve ser entendido como um órgão colegiado, no conceito estabelecido, pelo fato de 

que a decisão pode ser centralizada em um único membro que seja hierarquicamente superior. De 

acordo com a wikipedia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Órgão_colegiado): 

Órgãos colegiados são aqueles em que há representações diversas e as decisões são 

tomadas em grupos, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. O termo 

colegiado diz respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um 

conjunto de pessoas com igual autoridade, que reunidas, decidem. No órgão colegiado 

inexiste a decisão de somente um membro. 

O Comitê de Gestão Estratégica, entendido como uma das principais instâncias 

responsáveis pela governança da Câmara dos Deputados, não formalizou um método de 

aprovação daquilo que é apreciado. A Portaria 233/2009, do Diretor-Geral, que estabelece o 

modelo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, é silente em relação à forma como os 

membros decidem as questões vinculadas à estratégia corporativa. Não se fala em maioria de 

votos, em critérios de desempate ou em voto de minerva.  

É de se imaginar que as discussões busquem equalizar, na medida do possível, um 

consenso em torno de determinada matéria. Mas na eventualidade de existir um empate nas 

votações, algo perfeitamente possível por se tratar de um número total de oito membros titulares, 

o Diretor Geral da Câmara dos Deputados, que também exerce a função de presidente do Comitê, 

tem a competência normativa para decidir favorável ou contrariamente à matéria autonomamente. 

Tal atribuição está devidamente expressa no art. 147, incisos I e II da Resolução n° 20, de 30 de 

novembro de 1971, que atribui ao Diretor Geral a competência de "Planejar, coordenar, orientar, 

controlar e dirigir atividades administrativas da Câmara dos Deputados"; e "Aprovar os 

programas de trabalho das unidades sob sua direção". 

Nesse sentido, ainda que se busque uma gestão compartilhada, o Diretor-Geral tem a 

competência atribuída por norma para decidir os rumos que deverão ser tomados com relação à 

estratégia da Casa. 

A existência de um comitê que não é um órgão colegiado, apesar de parecer um paradoxo, 

é extremamente salutar para as finalidades desse trabalho. Se o que se quer é estabelecer uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Órgão_colegiado
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gestão mais compartilhada no âmbito das diretorias e dos departamentos, não se pode retirar dos 

dirigentes desses órgãos o poder de decidir sobre determinada matéria, ainda que contrariamente 

ao que apontou a maioria dos membros que participam dessa gestão. Há que se destacar que a 

Câmara dos Deputados guarda diversas características de uma burocracia mecanizada, que deve 

ser levada em consideração para a perfeita convivência com uma estrutura mais horizontalizada. 

Esse foi especificamente o caso do Centro de Documentação e Informação que, tal como 

o Comitê de Gestão Estratégica, incorporou diversos conceitos de um comitê, sem se transformar, 

necessariamente, em um órgão colegiado.  

Uma diferença que deve ser evidenciada entre um e outro modelo é que, no caso do 

Centro de Documentação e Informação, as reuniões de trabalho acontecem a qualquer tempo, 

mesmo informalmente, pois todos os membros dessa “espécie” de comitê, formado pelos 

coordenadores de área, chefes de núcleo e pelo próprio diretor do Cedi, compartilham fisicamente 

uma única sala de trabalho, sem quaisquer divisórias ou baias, com uma grande mesa no centro 

que permite rápidas reuniões e deliberações sobre os mais diversos assuntos que chegam ao 

Centro. 

Para entender a importância de um Comitê de Gestão Estratégica para a Casa, é preciso 

inicialmente entender seu papel na governança corporativa. A Câmara dos Deputados 

(www.camara.leg.br/web/gestão-estrategica) estabelece que: 

Governança corresponde a um sistema de coordenação das decisões, relacionamentos e 

regulamentos de uma instituição com o objetivo de garantir maior controle da gestão, 

mais segurança e melhor desempenho. A governança propõe recomendações objetivas, 

alinha interesses e contribui para a modernização e o sucesso das organizações. 

É muito difícil imaginar essa governança existindo na Casa sem a orquestração feita pelo 

Comitê de Gestão Estratégica, que é formado pelos titulares das unidades administrativas do topo 

da estrutura organizacional da Câmara dos Deputados. 

A esse Comitê é atribuída, por meio da Portaria 233/2009, do Diretor-Geral da Câmara 

dos Deputados, uma série de competências que estão listadas a seguir e dão a dimensão do quão 

amplo é seu campo de atuação:  

http://www.camara.leg.br/web/gestão-estrategica
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Art. 4º Compete ao Comitê de Gestão Estratégica a orientação e o acompanhamento do 

processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, com vistas a garantir a continuidade 

administrativa e:  

      I - quanto aos objetivos, processos, programas e projetos estratégicos corporativos:  

a) zelar pela harmonia e complementaridade; 

b) orientar as áreas responsáveis pelo desenvolvimento dos programas e projetos 

estratégicos corporativos e pelo gerenciamento de processos estratégicos sobre a realização de 

ajustes, de modo a garantir o alinhamento aos objetivos estratégicos corporativos; 

c) estabelecer prioridades para o desenvolvimento de projetos, a realização de 

investimentos e a alocação de recursos pelo Centro de Informática, de forma a alinhar as ações de 

Tecnologia de Informação e Comunicação ao planejamento estratégico da Câmara dos Deputados, 

considerando as demandas derivadas dos objetivos, programas, projetos e processos estratégicos 

corporativos; 

 

      II - quanto aos objetivos estratégicos corporativos:  

a) acompanhar os indicadores de resultado com vistas a avaliar o cumprimento das 

metas anuais. 

 

      III - quanto aos programas e projetos estratégicos corporativos:  

a) determinar e priorizar aqueles que deverão ser desenvolvidos; 

b) acompanhar o desenvolvimento por meio de indicadores de desempenho; 

c) definir a realização de mudanças no desenvolvimento daqueles que apresentem 

resultados aquém dos esperados; 

d) avaliar propostas de formalização de novos; 

e) avaliar propostas de mudanças no escopo e prazos; 

f) aprovar a indicação de servidor para a função de gerente; 

g) apoiar com recursos, política e administrativamente; 

h) decidir sobre sua continuidade. 

 

      IV - quanto aos processos estratégicos:  

a) determinar e priorizar aqueles que deverão ser incluídos no Ciclo de Gestão de 

Processos; 

 

      V - quanto aos Comitês Setoriais de Gestão (CSGs):  

a) definir diretrizes para suas atuações. 

 

Entendendo a importância do Comitê de Gestão Estratégica para a governança da Casa e 

quais as competências que lhe foram atribuídas, fica mais intuitivo entender a importância do 

modelo de gestão adotado pelo Cedi. As semelhanças, guardadas as devidas proporções, são 

fortes quando relacionadas às atribuições estratégicas e ao sistema de governança do Centro.  

Porém, há que se destacar que o modelo de gestão adotado pelo Cedi que, como dito 

anteriormente, reúne todos os coordenadores de área em uma sala sem divisórias, pode apresentar 

pontos negativos, abordados pela literatura, dentre os quais merece destaque a questão do 

excessivo controle proporcionado por esse ambiente sem paredes. Alcadipani e Almeida apud 
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Vergara e Gomes (2000, p.827) relatam o caso de uma empresa, localizada em São Paulo, que 

implementou uma sala compartilhada, denominada de escritório aberto, em uma de suas divisões, 

declarando que: 

A partir de um discurso baseado em melhorias físicas (móveis e equipamentos, cafeteria, 

entre outros) e psicológicas (maior interação entre os funcionários, estímulos à 

criatividade), o escritório aberto foi implementado. Inicialmente, os funcionários ficaram 

encantados com a mudança. O novo escritório era até motivo de orgulho, pois 

trabalhadores de outras divisões passavam para conhecê-lo. Com o passar do tempo, a 

convivência trouxe à tona as complicações de dividir o mesmo espaço. Para os autores, o 

espaço funcionou como uma tentativa de controle dos funcionários. O princípio da 

visibilidade possibilitou o controle de todos, do presidente ao estagiário. E, talvez, o mais 

importante: o controle podia ser exercido por todos sobre todos.  

É fundamental destacar que o Cedi, diferentemente dessa empresa de São Paulo que 

implementou o escritório aberto, não reuniu todos os seus servidores em uma única sala. Foram 

reunidos apenas os diretores de coordenação e núcleos, além do seu próprio diretor. Nesse 

sentido torna-se ainda mais necessário entender como os demais servidores, que não ficam 

fisicamente na sala compartilhada, enxergam essa iniciativa, para avaliar eventuais riscos para 

esse modelo de gestão. Dessa forma, outras questões tão interessantes quanto o excessivo 

controle, descrito na literatura, também precisam ser respondidas. Como se sentem os servidores 

sem a presença constante do seu diretor no ambiente de trabalho? Os servidores se sentem à 

vontade para levar os problemas de suas áreas ao seu diretor, tendo em vista que a sala é 

composta por todos os demais diretores do departamento? Eles identificam melhorias no modelo 

de gestão, seja para a estratégia do órgão, seja para agilidade das decisões? 

Apesar dessa breve revisão de literatura não ser o local ideal para abordar mais 

profundamente a experiência do Cedi, que será feita no business case, cabe ressaltar que a sala 

compartilhada de gestão serve notadamente para que as ações estratégicas sejam constantemente 

avaliadas, que os indicadores sejam acompanhados, que as soluções sejam mais céleres e mais 

acertadas, e que, fundamentalmente, o Cedi, como um todo, seja mais consciente de sua missão e 

mais atuante para alcançar a sua visão.  
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2 BUSINESS CASE 

 

2.1 O caso concreto 

O Centro de Documentação e Informação inaugurou, no final do ano de 2013, uma sala 

compartilhada de gestão. Essa sala reúne, em um ambiente sem paredes e sem divisórias, o 

diretor do Cedi, os chefes de núcleo, que pode ser entendido como a assessoria do diretor, e os 

demais coordenadores de área.  

A criação de um espaço comum tinha o propósito inicial de minimizar uma série de 

problemas, desde a necessidade de adequação física para incorporar um novo serviço de 

arquitetura de informação até a ampliação da visão sistêmica entre os ocupantes de cargos 

estratégicos do Centro.  

Em tese, algumas vantagens podem ser obtidas com a adoção dessa forma inédita de gerir o 

Centro. Pode ser que as decisões se tornem muito mais céleres e que os coordenadores se 

envolvam cada vez menos com o operacional de suas coordenações, debatendo o Cedi em um 

nível mais estratégico. A sala compartilhada de gestão pode permitir, entre outras coisas, que o 

Cedi caminhe de forma mais coordenada para alcançar seus objetivos estratégicos. Mas será que 

essas vantagens estão se tornando reais e estão sendo percebidas por todos os integrantes da sala? 

Como os coordenadores enxergam a falta de privacidade, o barulho e o distanciamento físico de 

suas equipes? Os coordenadores percebem melhorias no novo modelo de gestão, se comparado 

com o anterior? E as equipes, tem se sentido órfãs de seus coordenadores? O chefe de serviço 

ficou sobrecarregado? Os servidores se sentem à vontade para conversar com seu coordenador na 

sala compartilhada? Quais são os ganhos reais que o Cedi obteve com a adoção desse modelo? 

É preciso entender essas e outras questões e analisar de forma muita crítica todos os aspectos 

que envolvem a adoção de uma sala compartilhada de gestão. A experiência do Cedi permitirá 

que os demais gestores de departamentos e de diretorias da Câmara dos Deputados possam 

conhecer em detalhes as motivações, os riscos, os benefícios e as dificuldades desse modelo de 

gestão para que, embasados em situações pragmáticas, possam avaliar se a implementação de 

uma sala compartilhada trará ganhos para a gestão do seu setor. 
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2.2 Principais benefícios 

Incialmente serão demonstrados, por meio de números, benefícios reais que podem ser 

obtidos com a implementação de um modelo de gestão pautado em uma sala compartilhada.  

Todas as análises levarão em conta essencialmente a experiência do Cedi e podem ser maiores ou 

menores a depender do departamento que queira adotar o modelo.  

Importante esclarecer que todos os benefícios estarão descritos, de forma mais sucinta, no 

corpo do projeto. O detalhamento que aqui fazemos servirá para que cada um dos itens 

levantados possa ser adequadamente explicado e explorado. 

Por fim, destaca-se que, conforme observado no referencial teórico, algumas dificuldades 

estarão presentes nesse modelo de gestão e deverão ser avaliadas para minimizar os riscos de 

implementação. Para a maioria das questões levantadas pela literatura haverá formas de 

minimizar os riscos. Outras questões, que a literatura não aborda, competirá ao órgão que queira 

adotar o modelo decidir sobre a viabilidade de implementação. Uma delas refere-se à zona de 

conforto dos diversos atores envolvidos nesse modelo de gestão e a outra está relacionada às 

características próprias do órgão, como a dispersão das diversas coordenações pelo complexo 

arquitetônico da Casa que poderia impedir, após avaliação criteriosa do órgão, a junção dos 

principais atores em uma sala compartilhada. Mais adiante, o órgão terá melhores elementos para 

avaliar com mais precisão se as questões levantadas são, de fato, impeditivas para a adoção do 

modelo de gestão. 

 

2.2.1 Otimização de espaços 

O Centro de Documentação e Informação, dada a necessidade de adequar sua estrutura aos 

desafios impostos pela governança corporativa da informação, se reestruturou por meio do Ato da 

Mesa 125/2013. Sem acréscimo de despesas, ratificou a estrutura existente à época e readequou 

as funções comissionadas de forma a transformar a Coordenação de Estudos Legislativos em  

Coordenação de Organização da Informação Legislativa, com o acréscimo de um Serviço de 

Arquitetura de Informação.  
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Essa informação resumida serve fundamentalmente para dizer que o Cedi precisava de mais 

espaço para permitir que a Coordenação de Organização da Informação Legislativa pudesse 

desempenhar as funções para as quais foi criada. 

O caminho mais complicado era o de expandir a área física do Cedi, o que era praticamente 

inviável dada a inexistência de espaço físico disponível no complexo da Câmara dos Deputados. 

O outro caminho era a criação de uma sala compartilhada de gestão que o Diretor do Cedi, 

Adolfo Furtado, vinha estudando e debatendo com sua assessoria há algum tempo, e que 

permitiria, por meio da junção de todos os coordenadores em uma só sala, a desocupação de área 

suficiente para acomodar adequadamente o novo Serviço de Arquitetura da Informação. 

Porém, além de espaço para esse novo serviço, era necessário conseguir espaço suficiente 

para a própria sala compartilhada de gestão que, como dito anteriormente, pretendia reunir em 

um único ambiente todos os coordenadores de área, os chefes dos dois núcleos e o diretor do 

Cedi. É relevante informar que havia três premissas básicas para a sala ser implementada, em 

relação à sua arquitetura. A primeira premissa era que a sala pudesse comportar uma grande mesa 

de reunião. A segunda premissa estava relacionada à existência de duas salas privativas de 

reunião, em tamanho suficiente para acomodar entre quatro e oito pessoas, para permitir que os 

coordenadores pudessem conversar reservadamente com sua equipe, atender um telefonema 

particular ou receber um visitante. E a terceira premissa era a existência de uma antessala para 

acomodar até três secretárias.   

Se a ideia era reacomodar todos os diretores em uma única sala, não faria mais sentido manter 

as suas salas privativas, nem tampouco as antessalas de suas secretárias. Na época o Cedi contava 

com sete salas privadas para os coordenadores de área e o diretor do Cedi, além de sete antessalas 

para suas secretárias. Havia ainda uma sala de reunião de 20m² que poderia ser eliminada ou 

diminuída, haja vista a sala compartilhada prever um ambiente análogo.  

Na média, cada sala privativa dos coordenadores de área tinha aproximadamente 10m², que 

era o mesmo tamanho das antessalas de suas secretárias. A sala do Diretor do Cedi tinha 16m² e a 

antessala de suas secretárias tinha 15m². Os chefes de núcleo não dispunham de sala privativa 

nem de antessala para secretária.  
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Contando as seis salas e antessalas dos coordenadores, mais a sala e antessala do Diretor do 

Cedi e mais a sala de reunião, o Cedi poderia contar com uma área de 171m², dos quais 104m² 

seriam utilizados na implementação da sala compartilhada de gestão. O restante dos 67m² foram 

suficientes para acomodar o novo Serviço de Arquitetura de Informação e, contando com um 

trabalho excelente dos arquitetos do Departamento Técnico – Detec, os redesenhos de área, a 

junção de equipes de trabalho e a ocupação do que antes eram apenas corredores, permitiram 

mais ganhos de espaços que foram suficientes para criar mais três salas menores de reuniões, 

estrategicamente divididas pelas coordenações do Cedi, que estão servindo para que a própria 

equipe possa promover reuniões internas. 

Observadas as premissas, a Sala Compartilhada de Gestão ficou com a seguinte configuração: 
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2.2.2 Criação de um pool de secretárias 

No Cedi eram raríssimas as coordenações que tinham como secretária uma servidora, 

ocupante de cargo efetivo ou CNE, exclusiva para essa função. Inexistia uma coordenação que 

tivesse uma servidora para ocupar a função pela manhã e outra para a parte da tarde, de forma 

que um dos turnos ficava sempre a descoberto. Apenas o Diretor do Cedi tinha uma servidora, 

ocupante de um Cargo de Natureza Especial, que exercia a função exclusiva de secretariá-lo, 

durante os dois períodos. 

Por se tratar de um atendimento que precisava ser feito com os padrões mínimos de 

qualidade, observando principalmente a cortesia, educação e competência para controlar agenda, 

utilizar softwares adequados, dentre outras atribuições, os coordenadores faziam e recebiam 

constantes queixas da baixa qualidade ou presteza daqueles que deveriam estar capacitados para o 

cargo de secretário. O problema era crônico.  

A criação da Sala Compartilhada de Gestão permitiu que o problema fosse contornado, na 

medida em que centralizou os atendimentos em duas secretárias que, dedicadas exclusivamente 

para essa atribuição, atendem aos seis coordenadores de área, aos chefes de núcleo e ao Diretor 

do Cedi. Fundamental destacar a economia de recursos humanos proveniente dessa ação e a 

possibilidade de realocação desses recursos em outras áreas. 

 

2.2.3 Redução do número de impressora e jornal 

Outros custos menores, porém igualmente importantes, também foram diminuídos com a 

implantação da Sala Compartilhada de Gestão. Apesar de parecer pouco, cabe ressaltar que a 

necessidade de a administração pública fazer mais com menos é algo que está fortemente 

alinhado à nova forma de gestão que foi adotada pelo Cedi.  

Antes eram necessárias nove impressoras para atendimento dos coordenadores, chefes de 

núcleo e Diretor do Cedi. Atualmente quatro são suficientes. Isso gera economia na mão-de-obra 

para manutenção das máquinas, de toner e de energia elétrica que, apesar de não conseguirmos 

mensurar com precisão, se ampliada para diversas diretorias e departamentos da Câmara dos 

Deputados, a diminuição dos custos pode ter uma relevância bem maior.  
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Antes eram distribuídos diariamente oito jornais para os coordenadores de área e para o 

Diretor do Cedi. Atualmente quatro são suficientes. Parece pouco, mas a Câmara dos Deputados 

deixou de receber, e consequentemente economizou, um mil e quatrocentos e sessenta jornais 

anuais. A dificuldade de mensurar precisamente essa economia em reais está ligada ao fato de 

que o contrato 2011/041, referente ao fornecimento de revistas, periódicos e jornais para a 

Câmara dos Deputados, não discrimina os valores que são gastos individualmente com os jornais, 

tampouco a parte que compete ao Cedi. Porém trata-se de um contrato com preço global anual 

estimado em R$1.982.628,57.  

 

2.3 Conhecendo melhor a Sala Compartilhada de Gestão 

Conseguir otimizar os espaços internos para acomodar um novo serviço, economizar no 

número de secretárias, dando excelência ao atendimento com recursos humanos reduzidos, e 

possibilitar que a Câmara economizasse recursos com o uso de impressoras e com o número de 

jornais entregues, são, por si só, motivos suficientes para a implementação desse modelo de 

gestão mais horizontalizado. 

Porém, o foco dessa Sala Compartilhada de Gestão extrapola todos os excelentes motivos 

citados. Visa fundamentalmente possibilitar que os atores estratégicos do Cedi possam entender o 

órgão de forma mais sistêmica, contribuindo ativamente para concepção, revisão e  execução da 

estratégia. 

Havia pelo menos três grandes pilares que sustentavam a ideia de reunir todos os 

coordenadores em uma única sala: o primeiro deles era retirar os coordenadores da parte 

operacional de suas áreas para permitir que a sala virasse de fato um instrumento de 

implementação e acompanhamento da estratégia do Cedi; o segundo pilar estava relacionado ao 

enriquecimento da análise de mérito dos processos que chegavam ao Cedi, ganho de agilidade 

nas decisões, maior conhecimento de tudo o que se passa no Cedi e, consequentemente, 

ampliação da visão sistêmica e estratégica; o terceiro pilar estava vinculado à necessidade de 

criação de uma sinergia entre os coordenadores de área, capaz de garantir que todos estivessem 

mirando nos objetivos do Cedi e não apenas em suas coordenações, permitindo que os outros dois 

pilares previstos anteriormente não fossem comprometidos. 
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Ao contrário da economia com recurso e espaço, cuja comprovação com números mais 

precisos não é tarefa das mais complicadas, identificar questões relacionadas à ampliação de 

visão sistêmica, celeridade nas decisões e análise de mérito mais qualificada, exigiu a elaboração 

de uma pesquisa com todos os participantes da Sala Compartilhada de Gestão. 

A pesquisa foi ampliada para entendermos outros aspectos, igualmente relevantes, sob a ótica 

dos demais servidores do Cedi que não utilizam a sala rotineiramente, mas que poderiam indicar 

a sua percepção sobre diversos aspectos relacionados à Sala Compartilhada de Gestão. 

 

2.3.1 Realização da pesquisa com os integrantes da Sala Compartilhada 

Duas pesquisas foram realizadas simultaneamente com públicos diferentes no Cedi, contendo 

perguntas adequadas para cada público. Uma delas era destinada aos coordenadores de área, 

chefes de núcleo e ao Diretor do Cedi, pelo fato de participarem diretamente da Sala 

Compartilhada de Gestão. A outra pesquisa era destinada aos demais servidores do Cedi, para 

avaliar se eles percebiam mais benefícios ou prejuízos oriundos desse novo modelo de gestão que 

os impactava diretamente. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário eletrônico e permaneceu acessível por 11 

dias. A participação não continha qualquer tipo de identificação do respondente e não era 

obrigatória. 

Foram encaminhados questionários para todos os integrantes da Sala Compartilhada de 

Gestão, no total de 9 servidores. Foram respondidos 8 questionários, obtendo a participação de 

quase 90% desse público.  

O questionário foi estruturado em 4 dimensões distintas: visão estratégica, interação, 

controle/privacidade e tomada de decisões. Eram 15 afirmativas, cada qual com 4 possíveis 

respostas: discordo plenamente, discordo, concordo e concordo plenamente. Ao final, havia uma 

questão aberta para o respondente fazer as considerações julgadas necessárias ou destacar pontos 

que não foram tratados no instrumento de pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS COORDENADORES DE ÁREA, 

CHEFES DE NÚCLEO E DIRETOR DO CEDI 
TOTAL DE 8 RESPONDENTES 

 

 

DIMENSÃO: VISÃO ESTRATÉGICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5% 
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Essa dimensão vinculada à visão estratégica, buscava revelar se a Sala Compartilhada de 

Gestão, de alguma forma, favorecia o entendimento do papel do Cedi e ampliava o conhecimento 

de todos sobre os diversos problemas que chegavam ao Centro. Conhecer esses dados era 

fundamental para entender se a Sala Compartilhada estava se prestando aos fins para os quais foi 

criada. 

100% dos integrantes da Sala Compartilhada de Gestão concordam, ou concordam 

plenamente, que a visão que eles tinham do Cedi foi ampliada, que conhecem o que as 

coordenações fazem e que tem maior conhecimento da estratégia e dos problemas do Cedi. Esses 

números revelam um avanço extraordinário no entendimento dos objetivos do Cedi e 

demonstram a ampliação da visão sistêmica dos servidores de nível estratégico. 

Para contextualizar esse avanço, vale informar que em 2007, quando o Cedi estava 

preparando uma equipe composta basicamente pelos coordenadores de área, seus assessores e a 

diretoria do Cedi, para iniciar seu primeiro ciclo de planejamento estratégico, foi identificado um 

forte desconhecimento, de diversos membros do grupo, sobre o papel das coordenações que 

compunham o Centro. Foi necessário que todas as coordenações fizessem apresentações a todos 

os integrantes da equipe. A ideia precípua era permitir que todos tivessem um mínimo de clareza 

sobre qual o papel e a dimensão de atuação da área. Sem essa noção mínima, era impossível 

pensar o Cedi estrategicamente. Nesse momento era clara a percepção de que cada coordenação 

atuava autonomamente, não se identificava como parte de um todo e traçava os seus próprios 

objetivos. É nesse sentido que os números obtidos com a pesquisa revelam um avanço 

extraordinário para o Cedi. 

Esses números também revelam que um dos pilares que sustentavam a ideia de reunir todos 

os coordenadores em uma sala compartilhada, notadamente aquele vinculado à necessidade de 

ampliar a visão sistêmica dos servidores de nível estratégico do Cedi, está se fortalecendo. 

Por fim, é inegável que as diversas ações do Cedi, iniciadas lá no ano de 2007, contribuíram 

para que hoje tenhamos todo esse conhecimento acerca da estratégia, da ampliação de visão e 

maior conhecimento do Cedi. Mas, igualmente inegável é o papel da Sala Compartilhada de 

Gestão no aprimoramento dessa visão. 
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DIMENSÃO: INTERAÇÃO 

 
 

DIMENSÃO: VISÃO ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram encaminhados questionários para um total de duzentos servidores e colaboradores do 

Cedi. Foram respondidos cinquenta e oito questionários, totalizando quase trinta por cento do 

universo de participantes. Nem todas as perguntas foram respondidas, não havia obrigação, havia 

uma pergunta aberta, indica o grau de concordância com a afirmativa. 

Essa dimensão vinculada à interação, buscava entender como se dava a relação dos 

participantes da sala entre si e deles com as suas equipes de trabalho que ficaram relativamente 

distantes. 

A primeira afirmativa “O afastamento da equipe prejudicou meu trabalho” mostra que  75% 

dos respondentes discordam, ou discordam plenamente, que houve algum tipo de prejuízo. Trata-

se de um número excelente que demonstra que a Sala Compartilhada de Gestão não se tornou um 

 

12,5% 
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impeditivo, nem tampouco uma barreira, na relação entre coordenador e equipe de trabalho. 

Porém, a Sala Compartilhada não está funcionando muito bem para 25% dos respondentes, que 

identificaram que esse afastamento prejudica, de alguma forma, o seu trabalho ou o trabalho que 

precisa ser desenvolvido em conjunto com a sua equipe. 

Quando a Sala Compartilhada de Gestão foi implementada, houve uma preocupação muito 

forte acerca do risco de o coordenador ficar fisicamente afastado da equipe e isso impactar 

negativamente no seu trabalho e no da equipe como um todo. A forma encontrada na época para 

minimizar esse risco foi a de estabelecer rotinas diárias de visitas às áreas, pelos coordenadores, 

para diminuir o impacto dessa distância e contextualizar para sua equipe que a Sala 

Compartilhada de Gestão estava sempre de portas abertas para receber qualquer demanda de 

qualquer membro da equipe. Isso funcionou muito bem para a ampla maioria, porém não para 

todos. É preciso estabelecer algum tipo de alternativa às visitas diárias, ou reforçar a necessidade 

de se cumprir com essa rotina de visitas, para permitir que esse grupo menor de coordenadores 

não se sinta prejudicado nas suas atividades laborais ou no comando de sua equipe. 

Com relação às afirmativas “Com a Sala Compartilhada, meu relacionamento com os demais 

diretores melhorou” e “Participo mais efetivamente das decisões do Cedi”, 100% dos 

respondentes concordam, ou concordam plenamente, que a Sala Compartilhada propiciou uma 

melhora no relacionamento entre os seus integrantes e ampliou a participação nas decisões do 

Cedi. Essas respostas demonstram forte coerência com a dimensão visão estratégica. Quanto mais 

os relacionamentos se tornam estreitos entre os coordenadores, maiores as chances de repassarem 

e receberem conhecimento acerca de todas as áreas. Da mesma forma, quanto mais os 

coordenadores participam das decisões do Cedi, e aqui cabe ressaltar que não são 

especificamente decisões vinculadas apenas às suas áreas de atuação, mais eles conhecem os 

problemas dos Cedi e as complexidades que envolvem as suas soluções.  

Essa dimensão de interação era entendida como fator crítico de sucesso para manter os  

pilares que sustentavam a ideia de reunir os coordenadores em uma única sala. Um dos pilares se 

pautava na necessidade da ampliação da visão sistêmica e estratégica do Cedi, o que seria 

facilitado com uma maior participação nas decisões que envolvem todo o Centro. O outro pilar se 

pautava na necessidade de criação de uma sinergia entre os coordenadores, pois isso fortaleceria 
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os outros pilares. Pelas respostas dessa dimensão, acrescida das respostas da dimensão da visão 

estratégia, essa sinergia ficou muito bem caracterizada. 

DIMENSÃO: CONTROLE/PRIVACIDADE 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

12,5% 

12,5% 
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Essa dimensão vinculada ao controle e à privacidade pretendia avaliar o que a literatura 

destaca como um dos maiores problemas relacionados ao escritório aberto, a falta de privacidade 

e o excessivo controle dos pares e chefes. Era preciso entender se havia algum complicador 

relacionado à divisão do mesmo espaço com outros coordenadores e se a ampla visibilidade 

proporcionada pela Sala Compartilhada estava se transformando em uma ferramenta de controle.  

Em relação à primeira questão, vinculada a não ter privacidade para tratar de assuntos de 

trabalho, 62,5% discordam, ou discordam plenamente, dessa afirmativa. Em outras palavras, a 

maioria entende que há privacidade suficiente para dialogar com a sua equipe. Porém, 37,5% 

concordam, ou concordam plenamente, que não há privacidade para tratar de assuntos 

profissionais, o que é um índice alto e que pode ensejar algumas mudanças na estrutura física da 

Sala Compartilhada. 

Quando a questão se relaciona a não ter privacidade para tratar de assuntos particulares, os 

índices passam a ser exatamente inversos àqueles apurados para tratar de assuntos de trabalho. 

62,5% concordam, ou concordam plenamente, com a afirmativa. Em outras palavras, a maioria 

entende que não há privacidade suficiente para tratar dos assuntos particulares na Sala 

Compartilhada de Gestão. 37,5% discordam, ou discordam plenamente, da afirmativa de que não 

há privacidade para tratar de assuntos particulares. 

Tínhamos consciência de que a questão da privacidade era algo que deveria ser visto com 

muito cuidado na implementação de uma sala compartilhada. Imaginamos que a existência de 

duas salas menores de reunião seria suficiente para permitir que os coordenadores recebessem 

suas equipes em um ambiente mais reservado, o que parece ter dado certo para a maioria, mas 

que também seria utilizada para atender telefonemas pessoais ou tratar de assuntos particulares, o 

que parece não ter dado certo. 

De qualquer forma, é preciso trabalhar na questão acústica das salas de reunião, para evitar 

que os coordenadores que trabalham ao lado dessas salas, ou os servidores que estejam passando 

ao lado delas, participem involuntariamente das reuniões de equipe. Lado outro, será salutar abrir 

um debate entre os participantes da Sala Compartilhada para identificar precisamente os 

principais pontos de descontentamento, vinculados tanto à falta de privacidade para tratar dos 

assuntos particulares, quanto à falta de privacidade, para tratar dos assuntos de trabalho. 
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Quanto à questão de que “a sala é muito barulhenta e isso prejudica minha concentração”, 

62,5% discorda, ou discorda plenamente, dessa afirmativa. Porém, 37,5% concorda que a sala é 

barulhenta e isso tem prejudicado a concentração. 

Essa questão está fortemente vinculada à falta de acústica adequada. Está patente que os 

coordenadores não consideram as duas salas de reunião adequadas para tratar de assuntos 

particulares. Talvez a solução esteja em criar outro ambiente, totalmente diferente de uma sala de 

reunião, que permita ao coordenador resolver seus problemas particulares e desenvolver trabalhos 

que necessitem de um grau de concentração maior. Essa é uma questão que deve ser debatida 

com os participantes da Sala Compartilhada de Gestão e com o pessoal do Departamento Técnico 

– Detec. 

Com relação à questão “sinto-me mais controlado por todos na sala compartilhada”, 

novamente 62,5% discorda, ou discorda plenamente, dessa afirmativa. Porém, 37,5% concorda 

que se sente, de alguma forma, mais controlado por todos na Sala Compartilhada. Apesar da 

maioria não se sentir controlado, talvez valha a pena aprofundar um pouco mais no entendimento 

dessa questão para avaliar se esse controle tem influenciado no trabalho ou afetado o coordenador 

de alguma outra forma. Isso só será possível abrindo o debate com os participantes da Sala 

Compartilhada. 

Interessante perceber que algumas questões vinculadas à dimensão controle/privacidade estão 

fortemente alinhadas aos problemas relatados pela literatura. Os partícipes de um escritório 

aberto, ou Sala Compartilhada de Gestão como temos adotado, sentem-se excessivamente 

controlados por conta da transparência proporcionada pela ausência de paredes e divisórias. A 

percepção de que todos controlam todos é muito patente. Vale aprofundar o debate, como dito 

anteriormente, para entender os impactos psicológicos ou laborais proveniente dessa percepção 

de controle excessivo. 
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DIMENSÃO: TOMADA DE DECISÕES 
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Essa dimensão vinculada à tomada de decisões, buscava compreender se a Sala 

Compartilhada de Gestão estava contribuindo para que as decisões do Cedi fossem tomadas de 

forma mais célere e mais qualificada. 

O resultado foi fantástico. 100% dos respondentes concordam, ou concordam plenamente, 

que “as decisões do Centro passaram a ser tomadas coletivamente” e que “o processo decisório 

tornou-se mais ágil”. 87,5% concorda, ou concorda plenamente, que “as decisões do Centro 

melhoraram, no sentido de terem maior consistência técnica” e que “o contato com os demais 

diretores tornam as minhas decisões mais técnicas”. 

Aqueles 12,5% que discordaram dessas duas últimas afirmativas podem ter avaliado 

legitimamente que não houve melhora nesses aspectos, ou que as decisões do Centro já tinham 

um bom grau de excelência e que as decisões técnicas de sua área independem do contato com os 

demais diretores. 

De qualquer forma, são números excelentes que demonstram muita coerência com as 

respostas obtidas nas dimensões vinculadas à visão estratégica e interação.  

Por fim, na pergunta aberta, existente ao final do questionário, foram feitas as seguintes 

considerações: 

Há algum ponto que você gostaria de destacar que não foi tratado na pesquisa? 

Senti falta de poder avaliar a relevância de contar com um pool de secretárias em tempo integral, estrutura importante para 

reduzir a quantidade de interrupções e aperfeiçoar o contato com as equipes (agendamento de encontros, por exemplo). 

A estrutura física da sala pode também ser explorada, no que diz respeito ao aperfeiçoamento da acústica e da ergonomia, 

levando-se em consideração que é uma sala que recebe visitas constantes dos membros das equipes de cada coordenação. 

Também pode valer a pena explorar a definição de quando utilizar a sala comum para reuniões ou as salas privativas de 

reunião. 

Também senti falta da menção a um painel de informação onde os diretores pudessem ter dados de apoio à decisão em 

tempo real, reduzindo o impacto de estar mais distante da equipe. 

As decisões do Cedi passaram a ser tomadas coletivamente - sobre esse item, acho que algumas decisões que diziam 

respeito ao Cedi já eram tomadas coletivamente, antes da sala compartilhada. A sala pode ter facilitado e ampliado o 

número de decisões tomadas coletivamente.  

A sala compartilhada melhorou significativamente a comunicação. 
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2.3.2 Realização da pesquisa com os demais servidores do Cedi 

Foi realizada ainda uma pesquisa destinada aos demais servidores do Cedi, para avaliar o grau 

de percepção de benefícios ou prejuízos vinculados a esse novo modelo de gestão que os impacta 

diretamente. 

Tal como a anterior, essa pesquisa foi realizada por meio de questionário eletrônico e 

permaneceu acessível por 11 dias. A participação não continha qualquer tipo de identificação do 

respondente e não era obrigatória. 

Foram encaminhados questionários para aproximadamente duzentos servidores e 

colaboradores do Cedi. Foram respondidos 58 questionários, obtendo a participação de 

aproximadamente 30% desse público. Cabe esclarecer que 2 participantes utilizaram o 

questionário para responder exclusivamente a questão aberta e outros 7 responderam apenas às 

questões que eles julgaram adequadas. 

O questionário foi estruturado em 4 dimensões distintas: visão estratégica, interação, controle 

e tomada de decisões. Eram 10 afirmativas, cada qual com 4 possíveis respostas: discordo 

plenamente, discordo, concordo e concordo plenamente. Ao final, havia uma questão aberta para 

o respondente fazer as considerações julgadas necessárias ou destacar pontos que não foram 

tratados no instrumento de pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS SERVIDORES  

E COLABORADORES DO CEDI 
TOTAL DE 58 RESPONDENTES 

 

 

DIMENSÃO: VISÃO ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,3% dos respondentes concordam, ou concordam plenamente, que seu diretor compartilha 

informações sobre as ações que o Cedi está priorizando, o que mostra de certa forma a presença 
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constante e o diálogo aberto existente entre alguns coordenadores e suas equipes de trabalho. 

Porém, 32,7% discordam, ou discordam plenamente, que seu diretor compartilha esse tipo de 

informação. Essa visão dos servidores, aliada às repostas anteriores referentes aos integrantes da 

Sala Compartilhada, nos parece ser um forte indicativo da necessidade de reforçarmos a 

importância das visitas rotineiras às equipes de trabalho. Apesar de não ser maioria, é um número 

expressivo de servidores que não está debatendo com o seu coordenador de área as ações 

priorizadas pelo Cedi, o que pode ser prejudicial para a execução da estratégia como um todo. 

89,1% dos respondentes concordam, ou concordam plenamente, que tiveram contato com o 

planejamento estratégico do Cedi, enquanto que 10,9% discordam dessa afirmativa. Certamente 

há uma atuação do coordenador de área na disseminação da estratégia, mas esse número revela 

uma forte atuação da área de comunicação do Cedi que, com seus diversos canais, a exemplo da 

wikiCedi, facebook, notícias e e-mails, tem atingido a ampla maioria de seu público alvo. 

Importante destacar também, para o caso específico, a efetividade das reuniões de comunicação 

da estratégia, feitas em plenário com a presença maciça dos servidores do Cedi. 

Por fim, 96,4% dos respondentes discordam, ou discordam plenamente, da afirmativa “minha 

coordenação não participa da estratégia do Cedi”. Esse número extraordinário ratifica a atuação 

da área de comunicação do Cedi, mas vai mais além, demonstrando que os servidores estão 

compreendendo cada vez mais que a sua coordenação faz parte de um todo e colabora para que 

esse todo, que é o Cedi, atinja seus objetivos estratégicos. Em outras palavras, cada servidor tem 

percebido algum tipo de vínculo entre o que a sua coordenação faz e a estratégia do Cedi. Parece 

pouco, mas é um avanço gigantesco para que cada servidor entenda, em um próximo passo, como 

seu trabalho rotineiro tem contribuído para que o Cedi consiga executar a estratégia definida no 

planejamento. E entendendo isso, começar a criticar seu próprio trabalho, na intenção de que ele 

fique cada vez mais adequado à visão de futuro que o Cedi definiu para si.  
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DIMENSÃO: INTERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5% discordam, ou discordam plenamente, da afirmativa “estar fisicamente afastado do 

diretor prejudica meu trabalho”. Porém 37,5% concordam, ou concordam plenamente, com essa 

afirmativa, mostrando novamente um número expressivo. Muito bem alinhada com as questões 

anteriores, essa afirmativa volta a ratificar a necessidade de o coordenador de área observar 

melhor sua rotina diária de visita à equipe. 
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52,8% concordam, ou concordam plenamente, com a afirmativa de que “o chefe de serviço 

resolve problemas que antes eram resolvidos pelo diretor de coordenação” e 47,2% discordam, ou 

discordam plenamente, dessa afirmativa. Esses números, que mostram uma divisão muito clara 

da opinião dos respondentes, podem ser interpretados de pelo menos duas formas. A primeira é 

que o chefe de serviço tem resolvido problemas que eram de sua competência, mas por algum 

motivo eram resolvidos pelo coordenador de área. O que demonstra que a Sala Compartilhada 

propiciou que o coordenador se desincumbisse das atividades operacionais para tratar do Cedi de 

uma maneira mais estratégica. A segunda interpretação é que a ausência do coordenador junto à 

sua equipe tem dado a impressão de que o chefe de serviço está avocando para si o papel de 

coordenador de área. Essa impressão pode ser reforçada pelo fato de que alguns chefes de 

serviços recebem as diretrizes diretamente dos coordenadores de área e as repassam para os 

demais membros da equipe. Essa interpretação não é de todo descabida, pois afirmativas 

anteriores demonstram claramente a necessidade de uma presença mais constante do coordenador 

em sua área. 

59% concordam, ou concordam plenamente, com a afirmativa de que “o contato com meu 

diretor diminuiu significativamente com a sala compartilhada de gestão”, enquanto que 41% 

discordam, ou discordam plenamente, dessa afirmativa. Essas respostas mais uma vez ratificam a 

necessidade de o coordenador de área se fazer mais presente junto às suas equipes de trabalho. 
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DIMENSÃO: CONTROLE 

 

 

55,4% discordam, ou discordam plenamente, da afirmativa de que “a sala é intimidadora. Só 

entro lá se não tiver outro jeito”, enquanto que 44,6% concordam, ou concordam plenamente, que 

sim a sala é intimidadora.  

Em uma sala composta apenas pelos coordenadores, chefes de núcleo e pelo Diretor do Cedi, 

era natural que ela se tornasse minimamente intimidadora. Quando a maioria concorda que ela 

não é intimidadora, isso demonstra uma sinalização muito positiva de que a Sala Compartilhada 

tem sido, para uma maioria, de certa forma acolhedora. Para os demais servidores e 

colaboradores que ainda não se sentem totalmente à vontade para adentrar à Sala Compartilhada, 

o Cedi tem envidado esforços para promover, com a maior frequência possível, reuniões na 

própria Sala Compartilhada, aberta a todos os servidores que quiserem participar. As reuniões de 

ponto de controle dos projetos estratégicos, por exemplo, são divulgadas um dia antes para todos 

os servidores e colaboradores do Cedi, permitindo que qualquer um possa acompanhar o 

andamento dos projetos mais relevantes do Cedi.  São ações pequenas, mas que podem ter 

contribuído para diminuir a resistência de parte daqueles 54% que entendem que a sala não é 

intimidadora. 

De qualquer forma, ainda existe um número muito relevante de servidores e colaboradores 

que só entram na sala se não houver outro jeito, o que é uma informação preocupante. É preciso 

aumentar o número de ações, como as reuniões estratégicas, para quebrar essa resistência. Nesse 

sentido, o papel do coordenador em demonstrar à sua equipe que a Sala Compartilhada é aberta a 

todos, torna-se fundamental.  
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DIMENSÃO: TOMADA DE DECISÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As afirmativas buscavam captar as percepções dos servidores e colaboradores do Cedi, em 

relação às ações desenvolvidas no âmbito da Sala Compartilhada de Gestão. São percepções 

externas daquilo que acontece dentro da Sala e que não necessariamente impactam a rotina dos 

servidores e colaboradores.  
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Os números mostraram que a maioria dos servidores e colaboradores do Cedi, 56,9%, 

discorda, ou discorda plenamente, que as decisões do Cedi passaram a ser tomadas 

coletivamente. 56,9% dos respondentes não entendem que as decisões melhoraram no sentido de 

terem mais consistência técnica. 61,2% dos respondentes não percebem que o processo decisório 

se tornou mais ágil. Interessante destacar que as percepções dos servidores e colaboradores do 

Cedi vão de encontro às percepções de quem trabalha diretamente na Sala Compartilhada de 

Gestão.  

Por outro lado, 43,1% concordam, ou concordam plenamente, que as decisões passaram a ser 

tomadas coletivamente e que essas decisões melhoraram, no sentido de terem mais consistência 

técnica. Já para 38,8% o processo decisório tornou-se mais ágil. 

Não havia grandes expectativas com relação aos números, pois as perguntas tratavam de 

assuntos muito internos à Sala. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais alguns 

servidores não quiseram responder essas questões vinculadas à tomada de decisões. Porém era 

importantíssimo entender se os demais servidores estavam percebendo se as decisões estavam 

mais coletivas, qualificadas e ágeis. Nesse sentido as respostas foram extremamente positivas.  

É importante ressaltar que a qualidade das decisões que acontecem internamente na Sala 

Compartilhada de Gestão, em funcionamento há apenas um ano, não será perceptível amplamente 

em tão pouco tempo. Porém, é um evidente avanço que um número não desprezível de servidores 

e colaboradores do Cedi esteja percebendo melhorias naquilo que está sendo decidido no 

Departamento.  

Por fim, na pergunta aberta, existente ao final do questionário, foram feitas as seguintes 

considerações: 

Há algum ponto que você gostaria de destacar que não foi tratado na pesquisa? 

Não sei avaliar as 3 últimas questões pois tenho a impressão que "concordo" para todas, porém não percebi reflexo 

delas no meu trabalho do dia-a-dia.  

Confesso que não gosto da sala nesse formato. Seria muito produtivo se o CEDI tivesse outro perfil de diretores e se o 

nosso negócio (business) fosse outro. Mas somos servidores públicos e não empresários. Assim, como não somos uma 

empresa, não precisamos desse espaço no formato atual. Há muito a ser desenvolvido em termos gerenciais no CEDI, 

em todas as coordenações e na Câmara. Mas essa sala compartilhada de gestão não é a melhor solução. Sinceramente, 

em termos de produtividade, creio que tenhamos avançado muito pouco se considerarmos essa sala como ponto de 

avaliação. Além disso, precisamos de mais espaço para acomodar os servidores que, em vários casos, se encontram 

amontoados em salas onde há duas ou três seções. 
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A sala compartilhada auxiliou na melhoria dos meus processos de trabalho? Discordo plenamente. 

Sim. A falta de privacidade necessária a algumas situações entre o diretor da Coordenação e componentes de sua 

equipe de trabalho. As perguntas sem respostas não indicam concordar ou discordar, mas simplesmente não dispor de 

elementos para avaliar. 

Comunicação entre as coordenações e estas com as seções continuam bastante ineficientes e, muitas vezes, inexistentes. 

Trabalhamos de uma forma totalmente diferente do restante da Câmara dos Deputados. Criamos uma imagem de 

controle e não de gestão. Com o desenvolvimento do "K de" a "sala de gestão compartilhada" aparentemente se faz 

desnecessária. 

Não tenho elementos para avaliar se concordo ou discordo. 

Infelizmente o modelo não funcionou, na minha opinião. As coordenações continuam ilhas isoladas no Cedi, e a sala 

acentuou ainda mais a sensação de hierarquia. Continua o "cada um no seu quadrado", esquecendo que o quadrado é 

um pouco maior e se chama Centro de Documentação. A sensação que os projetos "estratégicos" não têm conexão com 

nosso dia a dia ficou ainda maior. O diretor do Cedi também ficou ainda mais "ilhado" e isolado das coordenações 

Acho que os diretores devem ficar nas suas coordenações. Não percebi melhora com a centralização dos diretores. 

Não sei como responder as 3 últimas semanas, tendo em vista que o afastamento não me permite avaliar as decisões da 

diretoria. 

Poderia ter sido oferecida a opção "Não faz/fez diferença" porque em certas situações seria a melhor ocorrência. 

As perguntas com "percebo..." foram respondidas na falta de opção como "acredito que sim, talvez, creio que sim..." 

Hoje tivemos mais uma prova da falta de integração entre as coordenações do Cedi. Cada uma faz sua festa junina, 

entre quatro paredes. E esses corredores larguíssimos? Eles são a verdadeira intersecção do Cedi, todos circular por 

eles, poderiam ser palco de uma festa comun, de todos! No entanto, nem bandeirinhas eles ganham! 

Não respondi a enquete com muita certeza porque já peguei a minha direção com essa estrutura, então não sei como 

seria da forma anterior. 

Senti falta de uma opção "não sei". Se houvesse essa opção, seria a selecionada para as 2 últimas perguntas, pois não 

tenho elementos para opinar sobre tais afirmações.  

Acredito que a ausência do Diretor no setor dificulta que ele tenha uma visão mais precisa das dificuldades de trabalho 

enfrentadas pela equipe. 

Todas as decisões com essa amplitude, deveria ser melhor discutida antes de sua implantação. 

A ideia da sala compartilhada é boa e não me sinto intimidada e sem acesso ao diretor da minha coordenação. No 

entanto, não acho que entre o diretor, os chefes e os servidores a comunicação tenha melhorado apenas pelo fato de 

existir a sala compartilhada, pois acho que se manteve igual, inalterada. Também acho que está sendo dada muita 

ênfase a recursos tecnológicos nessa comunicação e, a depender da ocasião, não só não resolve o problema da 

comunicação, como piora. Não consigo avaliar se o processo decisório se tornou mais ágil também, mas penso que não, 

mas talvez por outros fatores que não estão relacionados à sala compartilhada. Muito mais pelo fato da quantidade de 

frentes de trabalho que estão sendo abertas.  
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

3.1 Escopo  

Definir requisitos mínimos que devem ser observados na implementação de uma Sala 

Compartilhada de Gestão, com base na experiência do Centro de Documentação e Informação. 

 

3.1.1 Objetivo  

Permitir a implementação de uma Sala Compartilhada de Gestão, no âmbito das diretorias ou 

departamentos da Casa, utilizando majoritariamente os recursos existentes na Câmara dos 

Deputados. 

 

3.1.2 Entregas 

 

 Definição do tamanho adequado da Sala Compartilhada de Gestão, prevendo minimamente 

espaço para o pool de secretárias, mesa grande de reunião, duas salas internas, projetor, tela e as 

mesas de trabalho dos ocupantes da sala; 

 

 Planta Arquitetônica inicial com indicação dos ambientes passíveis de alteração, com cálculo do 

ganho de espaço proveniente das modificações e com a destinação adequada para esse espaço que 

foi obtido com as alterações; 

 

 Planta arquitetônica final; 

 

 Diretoria ou departamento com a sala funcionando. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Cronograma 

Entregas Entrega predecessora Duração 

1 Gestão do Projeto -  Todo o tempo do projeto 

2 Definir tamanho da sala - 1 mês 

3 Planta arquitetônica inicial 2 1 mês 

4 Planta arquitetônica final 2 e 3 3 meses 

5 Sala em funcionamento 2, 3 e 4 1 mês 

6 Encerramento do projeto 2, 3, 4 e 5 1 mês 

Duração total do projeto 7 meses 

 

 

 

GESTÃO DO PROJETO Documentação  

 

RH  

 

Comunicação 

 

Mudança 

 

DEFINIR TAMANHO 

DA SALA 

Identificar as 

necessidades  

 

Definir os 

requisitos 

 

PLANTA 

ARQUITETÔNICA 

INICIAL 

Negociar com o Departamento 

Técnico – Detec 

 

Identificar na 

planta as 

mudanças  

 

Definir a 

destinação para 

o espaço  

 

Calcular o 

ganho de 

espaço 

 

Identificar se as 

divisórias serão 

suficientes 

 

PLANTA 

ARQUITETÔNICA 

FINAL 

Novo desenho com 

as mudanças 

implementadas 

 

Validação 

final do 

grupo 

 

Cronograma 

de mudança 

 

Logística da 

mudança 

 

SALA EM 

FUNCIONAMENTO 

Todos os telefones, computadores e impressoras ligados na 

rede e em pleno funcionamento. Projetor e tela devidamente 

instalados. Mesas e demais móveis no local adequado. 

 

ENCERRAMENTO DO 

PROJETO 

Elaboração da 

documentação final 
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3.3 Custos 

Custos estimados: 

 O gerente do projeto deverá ficar meio período dedicado às ações previstas durante os 7 meses de 

duração do projeto – Custo estimado em R$ 100.100,00; 

 A equipe do projeto, que pode ser composta por 5 pessoas, deverá ficar meio período dedicado às 

ações previstas durante os 5 primeiros meses de duração do projeto – Custo estimado em R$ 

357.500,00; 

 O Arquiteto do Detec deverá ficar meio período dedicado às ações previstas nas entregas 3, 4 e 5 

que totalizam 5 meses de projeto – Custo estimado em R$ 71.500,00; 

 Aquisição de um projetor – Custo estimado em R$ 3.000,00; 

 Falta prever o custo com o pessoal terceirizado responsável por montar e desmontar as divisórias, 

passar cabos de rede e telefone, e providenciar tomadas elétricas; 

 No caso do Cedi, as salas que eram “desmontadas” abasteciam de divisórias as salas que eram 

criadas. Dessa forma, não houve aquisição de divisórias; 

 No caso do Cedi, os móveis que estavam nas salas “desmontadas” eram reaproveitados nas salas 

que eram criadas. Dessa forma, não houve a aquisição de móveis. 

Custo total estimado em R$ 532.100,00 

 

3.4 Qualidade 

A Sala Compartilhada de Gestão deverá cumprir fielmente o previsto na planta arquitetônica final 

elaborada pelo Detec e aprovada pelo grupo. 

 

3.5 Recursos humanos 

 Gerente do projeto – As competências requeridas são aquelas vinculadas a gerir projetos, 

notadamente a habilidade de comunicação e negociação; 

 Equipe de projeto – Deverá ser formada por 5 pessoas com competência em negociação,  

profundo conhecimento das principais atividades desenvolvidas no âmbito do órgão, 

conhecimento de planejamento e execução da estratégia, que é um dos principais motivos para se 

conceber uma sala compartilhada de gestão; 
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 Arquiteto do Detec – Competências inerentes ao cargo. Desejável habilidade de comunicação e 

negociação. 

No total, 7 servidores deverão ser alocados no projeto. 

 

3.6 Comunicações 

A comunicação é considerada muito sensível em qualquer projeto, nesse especialmente. A forma 

de gestão dos diversos órgãos que compõem a Câmara dos Deputados, com raríssimas exceções, 

manteve-se a mesma há mais de 40 anos. Esse projeto resulta na quebra desse paradigma e, 

obviamente, acaba mexendo, de forma mais impactante, na zona de conforto de todos os 

principais atores estratégicos desses órgãos, sem deixar de influenciar no dia a dia dos demais 

servidores do órgão. Nesse sentido, é fundamental que todos entendam as reais necessidades da 

mudança para evitar que eventuais resistências se tornem uma ameaça para a consecução do 

projeto. 

Sugere-se que a comunicação seja feita nas seguintes etapas: 

1 – Contextualização das vantagens e desvantagens da sala compartilhada de gestão aos atores 

estratégicos do órgão. 

 Sugere-se destacar algumas vantagens, tais como: 

o Possibilidade de tratar o órgão estrategicamente, retirando os coordenadores da parte 

operacional; 

o Acompanhamento das ações estratégicas; 

o Acompanhamento de indicadores estratégicos; 

o Ampliação da visão sistêmica; 

o Decisões mais céleres e qualificadas; 

o Conhecimento profundo dos problemas que afetam o órgão e participação ativa de todos 

na resolução desses problemas; 

o Economia de espaço, equipamentos e recursos humanos, notadamente as secretárias; 

 

 Sugere-se abrir diálogo franco para debater as desvantagens e possíveis soluções: 

o Afastamento da equipe – Possível solução: estabelecer rotina de visita dos coordenadores 

às áreas, pelo menos duas vezes ao dia; 
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o Falta de privacidade para tratar de assuntos com membros da equipe na Sala 

Compartilhada de Gestão – Solução: as salas menores de reunião, criadas dentro da Sala 

Compartilhada servirão a esse propósito; 

o Falta de privacidade para tratar de assuntos pessoais – Solução: as salas menores de 

reunião, criadas dentro da Sala Compartilhada servirão a esse propósito também. É 

necessário porém,, de acordo com a pesquisa realizada no Cedi, estabelecer estratégias 

alternativas, em conjunto com o Detec, para tratar acusticamente esse ambiente; 

o A sala pode ser barulhenta – Possível solução: avaliar, em conjunto com o Detec, 

estratégias para tratar a sala acusticamente. Nesse ponto específico, a pesquisa realizada 

no Cedi demonstrou que 62,5% discordam que a sala seja barulhenta. Mesmo assim, é 

necessário melhorar a acústica do ambiente. 

2 – Comunicação por e-mail a todos os servidores e colaboradores do órgão para contextualizar a 

criação da sala compartilhada de gestão. Fundamental, como ação paralela, que cada coordenador 

promova reunião setorial para detalhar esse novo modelo de gestão. 

3 – A equipe do projeto deverá visitar todo o órgão para coletar as necessidades de mudança 

demandadas por cada área. Consolidar as solicitações e debater com o diretor do órgão para 

avaliar a possibilidade de atendimento do pleito. 

4 – Aquelas demandas que não puderem ser atendidas no primeiro momento, ficam armazenadas 

para serem contempladas oportunamente. 

5 – Por fim, é fundamental que todas as versões das plantas arquitetônicas sejam devidamente 

armazenadas para que o histórico de mudanças possa ser facilmente identificado. 

 

3.7 Riscos 

 

Risco Criticidade Ação 

 Baixa, Moderada, Alta Descrever a ação proposta para abordar o risco. 

   

Resistência de algum ator 

estratégico à mudança 
Alta 

O diretor do órgão deve contextualizar as 

vantagens do modelo e debater as 

desvantagens e como contorná-las 

Resistência dos demais servidores e 

colaboradores do órgão à mudança 
Moderada 

Promover novas formas de comunicar com o 

público e reforçar a contextualização por 

parte do coordenador em cada área 
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Atraso na elaboração das plantas 

arquitetônicas e mudança física 
Alta 

Promover reuniões com o Detec, antes de 

iniciar o processo efetivo de implementação 

da Sala Compartilhada de Gestão, para que 

o Detec possa se programar para atender a 

demanda. 

Os atores estratégicos, uma vez na 

sala compartilhada, continuem 

destinando seu tempo 

exclusivamente para tratar da 

parte operacional de sua área. 

Alta 

Se não o fez, o órgão deve estabelecer seu 

planejamento estratégico imediatamente 

para permitir que todos saibam os objetivos 

que devem ser perseguidos e as formas de 

contribuir com o atingimento da missão e 

visão. Deve elencar alguns indicadores e 

projetos estratégicos e criar a sinergia 

necessária para que todos trabalhem com o 

mesmo direcionamento estratégico. 

 

3.8 Aquisições 

As aquisições não envolvem nada complexo nem diferente do que a Câmara dos Deputados 

rotineiramente adquire. É possível que nada seja adquirido, pois os mobiliários, equipamentos e 

divisórias serão aproveitados das próprias áreas que estão passando pelo processo de reforma. 

Nesse sentido, talvez seja necessário adquirir algumas mesas de reunião, cadeiras, projetor e tela.  

 

3.9 Partes interessadas 

Os principais stakeholders desse projeto são internos ao órgão. Todo o conflito e engajamento se 

dará por meio de convencimento e patrocínio do dirigente do órgão, que deve ser o grande 

interessado em ter a Sala Compartilhada de Gestão implementada, por todas as questões 

anteriormente abordadas. 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

Não foi identificada a necessidade de promover alterações normativas e criações de comitês para 

o projeto de implementação da Sala Compartilhada de Gestão. A necessidade de readequação de 

recursos humanos está diretamente vinculada às secretárias, que podem ser reduzidas em número, 

sendo consequentemente liberadas, aquelas excedentes, para ocupar novas funções dentro do 

órgão. O impacto na infraestrutura pode ser maior ou menor, a depender das complexidades 

estruturais do órgão que adotará o modelo. 
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4 CONCLUSÃO 

A revisão de literatura proporcionou identificar que a Câmara dos Deputados guarda forte 

relacionamento com uma burocracia mecanizada, caracterizada por ser uma estrutura 

verticalizada, mas que tem envidado esforços para trabalhar de forma mais horizontalizada, por 

meio de seus comitês temáticos, permitindo que as decisões que impactam toda a Casa sejam 

tomadas, na maior parte das vezes, por um conjunto de especialistas representantes de suas áreas. 

Identificou-se que a convivência de estruturas verticalizadas com iniciativas que tornam 

as decisões mais horizontalizadas, como as dos comitês temáticos, é perfeitamente possível e 

resulta em ganhos para as instituições. 

Avaliou-se que a gestão compartilhada, mesmo em determinados comitês temáticos 

existentes na Casa, não produzem, necessariamente, decisões colegiadas e democráticas. Isso foi 

entendido como benéfico para um modelo de gestão pautado em uma sala compartilhada, que 

pode vir a ser incorporado pelas diretorias e departamentos, pelo fato de não retirar do diretor do 

órgão o poder final de decisão. Obviamente que a deliberação tende a ser mais qualificada se 

houver a oitiva de todos, mas a decisão final permanecerá com o gestor. 

A revisão de literatura permitiu concluir que não há óbices conceituais ou eventuais 

conflitos entre as estruturas verticalizadas e horizontalizadas que impeçam a implantação de um 

possível modelo de sala compartilhada de gestão nas diretorias e departamentos da Casa, a 

exemplo do que foi feito no Centro de Documentação e Informação. 

O estudo realizado no Centro de Documentação e Informação, órgão pioneiro na Casa a 

implementar a Sala Compartilhada de Gestão, comprovou que a iniciativa resultou em ganhos de 

espaço físico, melhor utilização de recursos humanos, notadamente com relação às secretárias, 

redução do número de impressoras e jornais. Destaca-se porém que o papel precípuo da Sala 

Compartilhada vincula-se ao acompanhamento e definição de ações para a consecução da 

estratégia do órgão, fazendo com  que o coordenador amplie a visão para além de sua área e 

pense o Cedi como um todo. 

Além dos ganhos mensuráveis, outros aspectos foram avaliados por meio da realização de 

uma pesquisa, que permitiu compreender como as pessoas vivenciaram a experiência no Cedi.  
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Feita sob dois focos distintos, a pesquisa buscou compreender a opinião de quem estava dentro da 

sala compartilhada, notadamente os atores de nível estratégico do órgão, e a opinião de todos os 

demais colaboradores e servidores que estavam fora da sala, mas que captavam os benefícios e as 

dificuldades impostas por esse modelo de gestão. 

A pesquisa com esses dois públicos distintos demonstra um ganho extraordinário com as 

questões vinculadas ao conhecimento da estratégia elaborada pelo Órgão. Esse conhecimento 

disseminado entre todos os servidores e colaboradores do Cedi, incluídos os de nível estratégico, 

é fundamental para que cada um possa avaliar criticamente sua atividade, sob a ótica da estratégia 

estabelecida. Outro ponto que merece destaque na pesquisa foi o avanço, improvável há oito 

anos, na transferência do conhecimento tácito entre os coordenadores de área, certamente fruto de 

uma maior interação entre eles, que permitiu ampliar consideravelmente a visão de Cedi. 

Alguns pontos negativos também ficaram patentes com a pesquisa. Um deles é a 

necessidade de os coordenadores estabelecerem uma rotina mais rígida de visita às suas áreas. As 

equipes apontaram uma diminuição significativa do contato direto com seus coordenadores. A 

pesquisa também revela a necessidade de melhorias acústicas na Sala Compartilhada de Gestão, 

visando permitir que os integrantes possam se concentrar melhor no trabalho e tratar de assuntos 

particulares dentro da própria sala. 

Conclui-se dessa forma que diversos ganhos são obtidos com a implementação de uma 

Sala Compartilhada de Gestão, ganhos esses que se potencializarão na medida em que a nova 

metodologia de gestão for sendo perceptível por todos os servidores e colaboradores do órgão. 

Essa ampla percepção, que naturalmente não ocorre no curto prazo, deverá resultar no 

entendimento cada vez maior da estratégia, a ponto de que cada servidor entenda o seu papel 

dentro da organização e consiga analisar criticamente suas atividades, visando identificar a 

melhor forma de colaborar com o alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo órgão. 
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