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Resumo 

 

O presente trabalho compreende a análise do planejamento estratégico em processo de 

implantação na Câmara dos Deputados, avaliando a abordagem denominada BSC – Balanced 

Scorecard. A escolha do objeto é motivada pelas mudanças que vem ocorrendo nos dias 

atuais nas grandes organizações públicas e privadas, no sentido de direcionar suas ações 

presentes e futuras, tendo em vista a antecipação de cenários desejados. Parte-se da premissa 

que o planejamento estratégico vem contribuindo para o sucesso das organizações. Para tanto, 

pode ser entendido como uma série de procedimentos para direcionar as ações 

empreendedoras de uma organização culminando no seu crescimento e transformação; além 

disso, é permeado pelas tarefas de estabelecer uma missão, a visão, os valores, as metas e 

delinear especificamente os objetivos. Acredita-se que, pela adoção clara da abordagem, será 

possível estabelecer critérios para mensurar o processo e avaliar o encaminhamento do que se 

planeja, o que de uma forma ou outra permitiria a mudança de cenários. Neste âmbito, 

procura-se responder se a sistemática adotada para a implantação do BSC na Câmara Federal 

foi adequada e quais os benefícios que a iniciativa pode trazer ao Poder Legislativo. Além 

disso, interpreta-se como ocorreu a implantação, comunicação, controle e monitoramento do 

planejamento estratégico por parte do corpo diretivo, ponderando o processo de adaptação às 

características da instituição e as possíveis contribuições para a promoção de um legislativo 

moderno e transparente para a sociedade brasileira. Tendo por base a análise de casos 

semelhantes no TCU e CNJ, e observando os primeiros resultados alcançados na Câmara dos 

Deputados, conclui-se como positiva a escolha e a adoção da metodologia, que tem se  

transformado em robusta ferramenta para a qualidade administrativa da Casa.  

 

Palavras-Chave: Planejamento Estratégico, BSC- Balanced Scorecard, Gestão Estratégica, 

Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, 

Governança Estratégica 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho compreende a análise do planejamento estratégico
1
 em 

processo de implantação na Câmara dos Deputados, avaliando a abordagem denominada BSC 

– Balanced ScoreCard
2
. A escolha do objeto é motivada pelas mudanças que vem ocorrendo 

nos dias atuais nas grandes organizações públicas e privadas, no sentido de direcionar suas 

ações presentes e futuras, tendo em vista a antecipação de cenários desejados. 

Parte-se da premissa que o planejamento estratégico vem contribuindo para o 

sucesso das organizações. Para tanto, pode ser entendido como uma série de procedimentos 

que visa a direcionar ações empreendedoras de uma organização culminando no seu 

crescimento e transformação; além disso, é permeada pelas tarefas de estabelecer uma 

missão
3
, a visão

4
, os valores

5
, as metas e delinear especificamente os objetivos. Acredita-se 

que, pela adoção clara de metodologia, é possível estabelecer critérios para mensurar o 

processo e avaliar o encaminhamento do que se planeja, o que de uma forma ou outra 

permitiria a mudança de cenário
6
. 

A administração pública vem passando por várias mudanças nas últimas décadas 

no que tange à necessidade em imprimir um modo eficaz de gerir seus recursos, a fim de 

atingir os objetivos que levem à consecução das suas atividades em benefício do seu maior 

cliente: “o cidadão contribuinte”. Por esta razão, a adoção do discurso e da prática do 

planejamento estratégico tem sido recorrente, tendo em vista o forte caráter transformador 

associado às ambições da abordagem.  

A implementação do planejamento estratégico e da própria estratégia exige que as 

pessoas estejam alinhadas e compromissadas com o referencial estratégico organizacional. 

Para assegurar tal conexão, a organização deve dispor de processos de comunicação eficazes, 

                                                 
1
 Planejamento, numa definição simplificada, pode ser entendido como uma série de ações que permitem o 

alcance de um cenário desejado, antecipando-o ou antevendo-o (Medeiros, 2010). É, também, o processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela 

empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada 

(Oliveira, 2005, p. 37 ). 
2 Balanced Scorecard – BSC é uma metodologia que permite mapear a estratégia de uma organização e 

transformá-la em objetivos estratégicos. Esses objetivos, quando desdobrados em indicadores de desempenho, 

são distribuídos em quatro perspectivas: perspectiva financeira, de clientes, de processos internos da organização 

e de aprendizado e crescimento. (KALLÁS, 2005, p. 3) .. 
3
 A missão define o propósito central da organização, o motivo de sua existência. (NIVEN,  2005, p. 90). 

4
 A visão é a transiçãocrítica entre a missão indiscutível e os valores centrais e o mundo vigoroso e dinâmico da 

estratégia. (NIVEN, 2005, p. 103). 
5
 Os valores são princípios eternos que orientam uma organização. (NIVEN, 2005, p.96) 

6
 O cenário consiste em projeções variadas de tendências históricas para compor o futuro esperado. 

(CHIAVENATO, 2003, p. 142) 
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que demonstrem a forma pela qual as ações se convertem em resultados que maximizam o 

cumprimento da missão. Para tanto, constrói-se um mapa estratégico – representação gráfica 

que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização. O mapa aponta, por 

intermédio de conjuntos de objetivos estratégicos balanceados em diversas perspectivas, 

interligados por relações de causa e efeito e gerenciados por indicadores, a forma pela qual 

ativos intangíveis da organização produzem resultados tangíveis da perpectiva financeira, no 

que se refere ao aumento da receita oriunda dos atuais e novos clientes.  

Com tal propósito, muitas organizações públicas se adaptaram aos novos modelos 

de gestão organizacional, utilizando-se de métodos de investigação de casos semelhantes na 

melhoria de processos, tanto em outros órgãos quanto na iniciativa privada, na sistemática que 

se denomina benchmarking
7
. 

Tendo por base em tais pressupostos, esta monografia visa analisar a adequação e 

os benefícios da sistemática adotada para a implantação do BSC na Câmara Federal, cujas 

iniciativas datam do ano de 2004, “quando ocorreram as primeiras ações para a promoção da 

excelência administrativa na Casa”, segundo descreve Botelho (2009). É fator que justifica o 

estudo a complexidade da implantação dessa lógica de planejamento, considerando a 

realidade da Câmara dos Deputados e o seu forte viés político que tem influência direta nas 

decisões administrativas. 

Em 2004, a Mesa Diretora da Casa reuniu-se com o objetivo de traduzir o 

compromisso da instituição em suas diretrizes estratégicas, isto é, a “missão institucional” da 

estrutura de apoio administrativa, a “visão estratégica” de futuro e os correspondentes 

“valores”. Em 2006, a Diretoria de Recursos Humanos iniciou a implantação do planejamento 

estratégico, utilizando, para tanto, a metodologia Balanced Scorecard – BSC (Painel 

Balanceado de Indicadores), que tem como expressiva característica a facilidade de leitura de 

seu contexto a partir da elaboração do mapa estratégico (Figuras 1 e 2). 

                                                 
7
 Benchmarking – de acordo com PMBOK (2008, p. 197), é o envolvimento e comparação de práticas de 

projetos reais ou planejados com as de projetos comparáveis para identificar as melhores práticas, gerar idéias 

para melhorias e fornecer uma base para medir o desempenho. Esses outros projetos podem estar na organização 

executora ou fora dela, e podem estar dentro da mesma área de aplicação ou em outra área. 
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Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 1- Mapa Estratégico da Diretoria de Recursos Humanos 

A implementação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados, em sua área de 

apoio técnico administrativo e legislativo, foi um dos grandes desafios superados pelo corpo 

gestor e ao mesmo tempo referência para outros órgãos do legislativo estadual e municipal. 

Alguns anos depois, já no mês de abril de 2009, a Casa fez o lançamento do seu planejamento 

estratégico onde apresentou aos servidores do quadro administrativo, com apoio da Mesa 

Diretora, o novo modelo de gestão para área administrativa. A gestão estratégica 

implementada segue o que há de mais atual em metodologia e boas práticas no campo da 

Administração Geral e Organizacional. 
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Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 2 – Mapa Estratégico da Diretoria Administrativa– 2009 – 2012 

A contar tal cenário, o objetivo geral da monografia é analisar se a sistemática 

adotada para a implantação do BSC na Câmara Federal foi adequada e quais os benefícios que 

a iniciativa pode trazer ao Poder Legislativo.  

Em relação aos objetivos específicos, são intenções da pesquisa: (a) compreender 

e registrar o contexto de surgimento do planejamento estratégico e de opção pela metodologia 

BSC na Câmara Federal; (b) discutir a sistemática de implantação do BSC, analisando o 

correspondente processo; (c) avaliar a eficácia
8
 das etapas presentemente desenvolvidas; e (e) 

apresentar sugestões que possam contribuir para o processo de planejamento estratégico na 

Casa. 

Para tanto, será necessário interpretar como ocorreu a implantação, comunicação, 

controle e monitoramento por parte do corpo diretivo em relação aos procedimentos 

recomendados pela metodologia, entendendo o processo de adaptação e as possíveis 

                                                 
8 De acordo com OLIVEIRA (2005, p. 36), eficiência corresponde a fazer as coisas de maneira adequada; 

resolver problemas. Eficácia, por sua vez, diz respeito a fazer as coisas certas; produzir alternativas criativas. 

Efetividade, finalmente, consiste em manter-se no mercado; apresentar resultados globais positivos ao longo do 

tempo (permanentemente), ou seja, ser eficiente e eficaz.
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contribuições para a promoção de um legislativo moderno e transparente para a sociedade 

brasileira 

Espera-se, por meio da presente pesquisa, produzir informações úteis não apenas 

para a instituição objeto de estudo, mas também explorar aspectos que podem ser relevantes 

para demais organizações que busquem acervos no sentido de lições aprendidas. Acredita-se 

que o contexto será capaz de contribuir para o modo de elaboração e implantação de um 

factível “modelo de governança da gestão estratégica” a ser adotado pelos órgãos públicos, 

em especial pelo Legislativo Federal, onde a Câmara dos Deputados por meio da Portaria nº 

233, de 28/12/2009 estabeleceu o seu modelo de gestão estratégica e o implantou para toda a 

Casa. 

Em termos de procedimentos adotados na investigação, a metodologia empregada 

para a realização da análise consistiu no levantamento documental nas organizações públicas 

Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União – TCU e Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ. Ademais, foi procedida a correspondente revisão bibliográfica para a fundamentação 

teórica em BSC: foram empregados os instrumentos de pesquisa e técnica análise de conteúdo 

com consultas em livros e artigos técnicos com relevância à área de planejamento estratégico 

e Balanced Scorecard. Além disso, foram realizadas entrevistas livres com os principais 

atores e interlocutores das áreas envolvidas na elaboração e implantação do Balanced 

Scorecard - BSC na Câmara dos Deputados, TCU e CNJ nos respectivos escritórios de 

projetos. Cabe a observação que foi utilizada pesquisa realizada pela APROGE e posterior 

análise dos dados tabulados pelo órgão, conforme detalhamento posterior. 

Para fins de clareza sobre o seqüenciamento da pesquisa, esta monografia foi 

dividida em 3 capítulos: o primeiro contempla a discussão sobre a importância do 

planejamento estratégico para a gestão pública, observando aspectos da administração pública 

vinculados ao estabelecimento das correspondentes missões, visões, valores, metas e 

objetivos; o segundo contem o processo de escolha das metodologias, explorando 

conceitualmente o BSC e analisando os estudos de caso do TCU e CNJ; por fim, no terceiro 

capítulo, está desenvolvida a análise da implantação na Câmara dos Deputados, o que 

antecede as conclusões gerais do trabalho. 
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 1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A 

GESTÃO PÚBLICA 

O capítulo discute a importância do planejamento estratégico para a gestão pública 

contemporânea. Para a análise do tema, foi procedida a revisão de literatura, que permitiu a 

análise de (a) conceitos e definições afins, (b) aspectos vinculados ao planejamento 

estratégico no setor público, (c) um sucinto histórico do tema. 

1.1 Alguns conceitos e contextos 

Grande parte da literatura(Ahlstrand, Lampel e Mintzberg, 2003), (Porter, 1989) e 

(Kaplan e Norton, 1997) contemporânea afirma como início de todo o conhecimento sobre 

planejamento estratégico o fato de que, há cerca de 2.500 anos, o general filósofo chinês, 

chamado Sun Tzu, deixou escrito um plano de guerra contendo várias táticas para vencer os 

inimigos. Os princípios, convertidos para o contexto contemporâneo, permitem que muitas 

das recomendações e ensinamentos sejam usadas nos dias de hoje para o treinamento de 

gerentes, executivos e presidentes de grandes organizações. 

Entretanto, na “estratégia aplicada à vida política, o grande expoente foi 

Machiavel, sendo considerado o pai da ciência política”, com nos mostra (CHIAVENATO 

2003, p.30). A grande obra deixada pelo pensador italiano foi o livro “O Príncipe, escrito 

como um ideário para Cesare Borgia, o Duque Valentino de Florença, para inspirar a imagem 

de um líder político, audacioso, impiedoso, frio e armado de qualidades políticas”, conforme 

complementa o autor. 

 O autor destaca que o planejamento estratégico conforme o entendemos 

atualmente teve o início após a Segunda Guerra Mundial, quando foram realizadas as 

primeiras transferências conceituais da área militar para aquela empresarial.  

A fase de ouro do planejamento estratégico atingiu seu auge nos anos 70. A recessão 

do início da década de 1980 e os conseqüentes prejuízos das empresas produziram 

um movimento de crítica e revisionismo. As críticas ao planejamento estratégico no 

setor privado foram seguidas por uma adaptação da metodologia ao setor público e 

ao terceiro setor. (BRYSON apud CHIAVENATO, 2003, p. 37). 

 

Balizados por esta visão contemporânea, Carter (2010, p.17), esclarece que “ a 

estratégia deve conduzir uma organização através de mudanças e reformas de maneira a 

assegurar crescimento e sucesso sustentáveis”. Para Lobato (2009, p.23), “a essência da 

estratégia é complexa e envolve vários processos de pensamento”.  
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Os aspectos positivos e negativos ligados à estratégia segundo (MINTZBERG, 

2000, p. 33 apud LOBATO, 2009, p.23) “descrevem que a estratégia determina a direção, 

foca os esforços, define a organização e finaliza como provedora da consistência nas ações da 

organização”. 

Lobato (2009, p.20) complementa que para a compreensão da estratégia numa 

fácil perspectiva, basta entendê-la conforme a característica de atuar em qualquer campo, de 

modo a alcançar um determinado desempenho competitivo.  

Planejamento estratégico, neste sentido, pode ser compreendido como a análise 

racional das oportunidades oferecidas pelo meio, dos pontos fortes e fracos das 

organizações onde elas se encontram e da escolha de um modo de compatibilizar a 

estratégia entre dois extremos, para que se possa satisfazer do melhor modo possível 

os objetivos da organização (CERTO, 1993, p. 9).  

Segundo Thompson (2000, p. 20), o sistema de planejamento estratégico 

representa uma postura, cuja essência é organizar, de maneira disciplinada, as maiores tarefas 

da organização e encaminhá-las, visando manter a eficiência operacional nos seus negócios e 

guiar a organização para um futuro melhor e inovador.  

O processo de planejamento diz respeito a um conjunto de princípios teóricos, 

procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de 

organização que demande um objetivo e que persiga uma mudança situacional futura. 

(THOMPSON, 2000, p. 30) 

O planejamento estratégico, portanto, constitui uma das mais importantes funções 

administrativas, onde o gestor e sua equipe estabelecem os caminhos para a organização da 

empresa, a condução da liderança e o controle das atividades. Seu objetivo é fornecer aos 

gestores e suas equipes uma ferramenta de informações para a tomada de decisão, ajudando-

os a atuar de forma a antecipar as mudanças que ocorrem no mercado. Além disso, alimenta-

se da experiência prática e do aprendizado institucional relacionado aos erros do passado, 

sendo necessário desenvolver meios de gestão capazes de aprender com estes erros e colocá-

los a serviço do próprio planejamento. (THOMPSON, 2000, p. 31) . 

Para a realização do planejamento estratégico, o diagnóstico estratégico 

compreende o primeiro passo, sendo nessa etapa o momento em que a organização obtém as 

informações para guiá-la em seu direcionamento, devendo estar pronta para captar e atualizar 

o conhecimento do ambiente e de si própria, visando identificar e monitorar as variáveis 

competitivas que afetam seu desempenho. É com base no diagnóstico estratégico que a 

organização irá se antecipar às mudanças e preparar-se para agir em seus ambientes internos e 

externos. Utilizar os instrumentos do planejamento de forma coerente pode ser uma excelente 

arma competitiva. Pode-se dividir o ambiente organizacional em dois grandes grupos: o 
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macro-ambiente ou ambiente geral e o micro-ambiente ou indústria. (THOMPSON, 2000, p. 

32)  

Em relação ao macro-ambiente é composto por variáveis gerais (inflação, índices 

de preços e taxa de desemprego) que influenciam, indiretamente, a empresa, agindo sobre o 

poder de compra dos clientes. Por exemplo, uma política governamental que incentive a 

abertura de mercado em um determinado setor irá provocar o aumento da concorrência, 

ampliando a competitividade nesse setor.(THOMPSON, 2000, p. 33) 

Assim, apesar do ambiente geral se apresentar da mesma forma para todas as 

organizações, a maneira como suas variáveis vão impactar na gestão poderá sofrer mudanças 

de um setor para o outro. Para analisar o ambiente geral, é importante que o gestor levante 

informações sobre os seguintes aspectos, conforme recomenda Thompson (2000, p. 33):  

• socioculturais: preferências, tendências populacionais, cultura, nível 

educacional, estilo de vida, distribuição etária e geográfica da população-alvo da empresa;  

• legais: leis, impostos e taxas aplicáveis ao setor;  

• políticos/governamentais: políticas governamentais de incentivo e/ou restrição, 

influências políticas e de demais grupos de interesse;  

• econômicos: juros, câmbio, renda, nível de emprego, inflação e índices de 

preços;  

• tecnológicos: pesquisa e desenvolvimento de produtos na área, avanços 

tecnológicos e custos envolvidos.  

Além de analisar o ambiente geral, é necessário que o gestor considere as 

características do micro-ambiente em que sua organização atua. Levando em conta as 

peculiaridades dos valores culturais e organizacionais preexistente na Instituição.  

A respeito da efetivação do planejamento estratégico, é difícil a formulação 

ocorrer totalmente dissociada da implementação. Muitas vezes, é mediante o desenvolvimento 

da gestão que os gestores e suas equipes definem e implementam as estratégias, buscando 

aprender com os erros cometidos. O que significa que o planejamento é um aprendizado 

contínuo, onde a formulação e a implementação se tornam indistinguíveis, além de ser, por 

definição, flexível.  

É fundamental que o gestor conheça o perfil das forças competitivas, que serão 

determinantes para o reconhecimento no setor; em outras palavras, quanto maior for à 

intensidade dessas forças, maior será a visibilidade e menor a resistência de seus clientes 

“cidadãos”, em se tratando de uma organização pública independente. Analisados os aspectos 

ambientais, deve-se partir para uma síntese para identificar as principais oportunidades e 
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ameaças encontradas, durante a análise do ambiente externo que, segundo Porter (1989, p. 

49), compreende as seguintes feições:  

Oportunidades - Características oferecidas pelo ambiente externo que a 

organização pode aproveitar de modo a contribuir para o alcance da visão de futuro. 

Exemplos: a venda de uma organização empresarial concorrente por um bom preço; alianças 

estratégicas; crescimento do mercado via melhoria das condições da sociedade, etc.  

Ameaças - Situações determinadas pelo ambiente externo que precisam ser 

rechaçadas de modo a não prejudicar o alcance da visão de futuro. Inclui aspectos como 

novos entrantes no mercado em condições competitivas e inovação tecnológica pelos 

concorrentes, etc.  

Forças - Características internas que permitirão executar as intenções facilitando, 

assim, o alcance da visão de futuro. Exemplos: quadro técnico experiente; colaboradores 

motivados; infra-estrutura adequada, etc.  

Fraquezas - Características internas que dificultarão executar as intenções 

prejudicando, assim, o alcance da visão de futuro. Exemplos: gestão de processos inadequada; 

falta de política de gestão de pessoas (cargos e salários, capacitação, qualificação, etc.); falta 

de política de divulgação dos produtos e serviços, etc. 

Nesse sentido, parece fundamental que o gestor seja capaz de lidar com o 

imprevisível no processo de planejamento, devendo ser flexível e capaz mudar o curso da 

implementação da estratégia. Assim, é importante levar em consideração que as estratégias 

podem surgir dos lugares mais inusitados e de pessoas que não se esperava.  

O papel da liderança, segundo essa concepção, vai além de prever estratégias, mas 

também de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, pelo qual as novas estratégias 

podem emergir. É necessário também ser flexível o bastante para perceber que planejar nem 

sempre é o contrário de fazer.  

Um dos momentos mais importantes de todo o processo de planejamento é a 

implementação da estratégia. É nessa fase que o planejamento irá se concretizar. Estudos 

recentes sugerem que somente 10% das estratégias formuladas são implementadas e, em 

geral, os gestores buscam resolver este problema, ampliando o controle, buscando gerenciar a 

cultura organizacional ou ainda colocando a culpa nos executantes, alegando que esses são 

incapazes de colocar em prática o que foi formulado. Entretanto, o verdadeiro problema pode 

estar na separação entre formulação e implementação, na dissociação entre pensar e agir.  
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No processo de top-down
9
(de cima para baixo), a alta gerência repassa aos demais 

níveis o planejamento a ser seguido e praticado como um processo contínuo de reflexão sobre 

onde se quer chegar (objetivos) e de como se chegará lá (estratégia). Nesses casos, o 

planejamento deixa de ser uma função exclusiva de um departamento da empresa, passando a 

ser uma atribuição de todos os níveis (estratégico, tático e operacional). 

Por outro lado, a distância entre esses níveis hierárquicos também diminui, ou 

seja, a formulação e a implementação da estratégia se tornam cada vez mais interdependentes, 

favorecendo a relação entre horizontalidade e a verticalidade da organização.  

Deste modo, o sujeito que planeja está incluído no plano e este, por sua vez, é 

constituído por outros sujeitos que também planejam e desenvolvem estratégias. Daí surge o 

componente de incerteza permanente e o cálculo interativo. Ambos exigem intensa elaboração 

estratégica e um rigoroso sistema de gestão.  

O caráter modular do enfoque estratégico deriva da necessidade de redimensionar, 

agregar e combinar diferentes operações em diferentes estratégias. O “diagnóstico” 

tradicional, único e objetivo, já não existem mais, e no seu lugar surgem várias explicações 

situacionais, que influenciam os demais atores do processo estratégico, que, com capacidades 

diferenciadas de planejamento, buscam a explicação da realidade em diferentes graus de 

governabilidade sobre o sistema social. 

Estratégia é, portanto uma ferramenta potencialmente muito poderosa para lidar 

com as condições de mudança que cercam a organização hoje em dia; mas é complexa, sua 

introdução é dispendiosa e seu uso é caro. Não obstante, há indícios de que ela é 

compensadora (ANSOFF, 1993, p.74). 

Quanto ao tópico, Carter (2010, p. 18) observa que “um dos interessantes avanços 

observados nas organizações governamentais ao longo dos últimos 20 anos foi a ascensão da 

nova gestão pública”. De modo geral, isso se traduz na incorporação de políticas “de gestão”  

do setor privado pelo “setor estatal”.
10

  

O autor assegura (CARTER, 2010, p. 18) que “tal mudança ajuda a entender por 

que, agora, um paciente de hospital ou um passageiro de trem são vistos como “clientes”. Há, 

inclusive, universidades que já tratam seus alunos igualmente como clientes”. O que implica, 

                                                 
9
 O processo top-down (de cima para baixo) é definido formalmente pela alta gerência e repassado para os 

demais níveis. 
10

 Isto nos remete à introdução, onde comenta o benchmark como forma de adoção e implementação de novos 

processos inclusive no melhoramento do planejamento estratégico.  
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portanto, a compreensão de que os atores envolvidos, em qualquer instância, podem ser 

interpretados como clientes. 

1.2 O planejamento no setor público 

A administração pública brasileira passou por desafios expressivos antes da 

edição da Constituição de 1988, vivendo fases de instabilidades econômicas e falta de 

políticas públicas concretas e implantadas.  

Com a edição da Lei Complementar 101/2000, foi regulamentado o Artigo 163 da 

Constituição Federal (BRASIL, 2007, p.49), o qual estabeleceu as normas orientadoras das 

finanças públicas no Brasil. A chamada Lei de Responsabilidade Fiscal criou, para as três 

esferas de governo, obrigações a serem seguidas quanto à elaboração e execução de ações 

governamentais de acordo com o Capitulo II da Lei Complementar nº101/2000. Vale ressaltar 

que uma das obrigatoriedades que a Lei preconizou foi  o estabelecimento de metas anuais de 

resultado fiscal, por intermédio das leis de diretrizes orçamentárias – LDO. A partir desta 

nova lei, houve a necessidade de instrumentos formais para realizar o melhor planejamento. 

Nesta intenção, pode-se dizer que o Plano Pluarianual – PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA se converteram nos principais 

instrumentos formais e legais para a elaboração, execução e controle do planejamento 

governamental. 

A progressiva opção por uma sistemática de planejamento, exemplificada pela 

elaboração das leis acima, parece resultar das crescentes demandas da sociedade, que passa a 

cobrar uma maior diversidade, qualidade e disponibilização dos produtos e serviços ofertados 

pelos governos e demais setores da iniciativa privada. Em linhas gerais, acaba-se por criar 

uma espécie de ciclo virtuoso, de modo que diversos estudos apontam que a gestão de 

processos e produtos em instituições de vários segmentos, nas recentes décadas, tem ajudado 

no progresso do conhecimento e na melhor prática de planejamento. 

Segundo Albuquerque (2008, p.115), “o planejamento da ação governamental, 

como mecanismo de intervenção na sociedade e na economia, pode assumir diferentes 

configurações, implicando maior ou menor grau de interferência”. O autor prossegue 

informando que se pode, de outra forma, adotar um planejamento indicativo, em uma postura 

de indutor das forças econômicas pré-existentes, e não de direcionador. O oposto adotaria 

uma postura mais liberal, na concentração dos esforços nas atividades tradicionais do Estado. 
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O planejamento não pode se ater aos aspectos socialista, cepalino
11

 ou indicativo conforme 

evidencia Albuquerque (2008, p.116). E que os requisitos de sustentabilidade ampla, 

governabilidade e governança precisam estar evidentes na atuação do Estado. 

Albuquerque (2008, p.116) acrescenta que, “a governabilidade se relaciona com a 

necessidade de submeter as propostas de governo a um amplo processo de negociação com os 

diversos setores da sociedade”. Para a governança, ou capacidade de governo, uma tendência 

é a adoção de processos, ancorados em sistemas informatizados como ferramenta operacional 

para o planejamento, inspirados em técnicas já disseminadas no setor privado.  

É notório que o setor público tenta incorporar os avanços obtidos pelo setor 

privado na área do planejamento. Portanto, o planejamento no setor público procura assumir 

as características de continuidade, sistemática e participação o que, dentro da filosofia 

estratégica, resulta um produto chamado de “plano estratégico”, que vem a ser um documento 

resultante das negociações e dos alinhamentos de procedimentos pactuados nas reuniões 

realizadas para a sua elaboração. 

1.3 Rápido histórico do planejamento no setor público 

O histórico do planejamento no país teve inicio na década de 1930, marcada com 

a transição entre dois modelos de Estado no Brasil. Um exclusivamente baseado na 

agricultura e o outro baseado na implantação do modelo desenvolvimentista, durante a Era 

Vargas. É este o momento em que as primeiras experiências de planejamento público 

estruturado são iniciadas. Havia uma mudança na vocação do Estado, com vistas ao desafio 

desenvolvimentista, o que também representava a incorporação de uma tendência já outrora 

experimentada em outras nações, que na época buscavam um caminho para o 

desenvolvimento. 

Ficam claras, na linha do tempo (Figura 3), as principais experiências de 

planejamento da administração pública brasileira (ALBUQUERQUE, 2008, p. 123): 

                                                 
11

 CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe foi criada em 25 de fevereiro de 1948, pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em Santiago, Chile. Em 1996, os 

governos-membros atualizaram sua missão institucional, estabelecendo que a Comissão deva desempenhar-se 

como centro de excelência, encarregada de colaborar com seus Estados-membros na análise integral dos 

processos de desenvolvimento. Esta missão inclui a formulação, seguimento e avaliação de políticas públicas e a 

prestação de serviços operativos nos campos da informação especializada, assessoramento, capacitação e apoio à 

cooperação e coordenação regional e internacional. 
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Figura 3 Linha do tempo do planejamento da administração pública brasileira 

Em 1988, ano da promulgação da Carta Constitucional, foi instituída a figura dos 

Planos Plurianuais, um instrumento formal com ampla abrangência nas definições dos 

objetivos, diretrizes e metas da Administração Pública Federal e adotada nos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Substituindo ao Orçamento Plurianual de Investimentos previstos na 

Constituição de 1967. 

De acordo com o Art. 165, CF/88, – Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

II – os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.(BRASIL, 

2007, p.49) 

Conforme nos demonstra Albuquerque (2008, p. 140), o “PPA é um plano de vôo 

que estabelecerá onde queremos chegar. Nele serão colocados os sonhos para os próximos 

quatros anos, de acordo com a capacidade de arrecadação no período”. O PPA é um grande 

exemplo de planejamento estratégico do Governo Federal, nele é possível enxergar os 

compromissos com as estratégias e a visão de futuro, e a previsão de como serão gastos os 

recursos orçamentários nos programas de governo e órgãos públicos. Para ALBUQUERQUE 
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(2008, p.145), o PPA é “um instrumento que tem a finalidade influenciar as ações que 

venham a suprir as necessidades imediatas, segundo estratégias e visão de longo prazo. O 

futuro se constrói com atitudes no presente”. 

Ainda no âmbito da Administração Pública, o TCU aprovou, em 13/08/2008, o 

Acórdão Nº 1603/2008 - TCU – Plenário, no qual recomenda aos órgãos públicos que adotem 

providências no sentido da promoção de ações com o objetivo de disseminar a importância do 

planejamento estratégico, procedendo, inclusive mediante orientação normativa, ações 

voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional:  

 
17. O contexto atual de intensas mudanças faz com que as organizações tenham 

que se adaptar rapidamente às alterações do ambiente em que atuam. No entanto, há 

organizações que ainda atuam de maneira reativa, apenas respondendo às demandas 

geradas por essas mudanças. Há gestores que ainda acreditam ser impossível definir 

estratégias de ação devido à rapidez e à constância dessas mudanças.  

18. Dentro desse cenário de instabilidade, o planejamento tem se tornado cada 

vez mais importante e vital e deve ser construído de maneira flexível, com o 

engajamento e comprometimento de todos os colaboradores da organização. As 

organizações que não planejam correm riscos de não alcançarem os objetivos 

desejados. Com uma visão de futuro estabelecida, as organizações poderão se 

adaptar às constantes mudanças que ocorrem na sua área de atuação e agilizar seu 

processo de tomada de decisões. 

19. O planejamento estratégico torna-se uma importante ferramenta para a 

tomada de decisão e faz com que os gestores estejam aptos a agir com iniciativa, de 

forma pró-ativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades identificadas nas 

constantes mudanças que ocorrem.(TCU, 2008, p. 3) 

 

Por meio deste Acórdão é possível afirmar que teve início um novo marco na 

história da gestão pública, tendo em vista a recomendação à Administração Pública de envidar 

esforços no sentido da implementação de novos modelos de gestão. Acreditava-se que tal 

estratégia seria capaz de estabelecer novos processos e instrumentos para os órgãos que 

compõem todas as esferas municipal, estadual e federal. Desta maneira, buscando o alcance 

da sua missão, que em geral é oferecer uma prestação de serviço com excelência ao cidadão 

contribuinte e a toda sociedade que de uma forma ou de outra são beneficiadas pelas ações de  

Governo. 

O fato associa-se ao que afirma Peter Drucker apud Braga (2005, p. 30) “o 

planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões 

presentes”.
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 2 A ESCOLHA DAS METODOLOGIAS: BSC 

O item contempla explicações sobre a metodologia Balanced Scorecard, 

apresentando informações sobre o processo de escolha de abordagens para o planejamento 

estratégico na gestão pública. São discutidas as reportadas vantagens do BSC, conforme a 

literatura disponível e as entidades que a adotaram.  

Para subsidiar a análise e trazer informações pragmáticas sobre a sistemática de 

escolha e implantação do BSC, serão apresentados dois estudos de caso, que esclarecem 

situações reais de aplicação: o Tribunal de Contas da União – TCU e o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ. Os dois casos, selecionados tendo em vista a maturidade e a proximidade em 

relação à Casa Legislativa, servem de baliza para o contexto da Câmara dos Deputados, a ser 

explorado no capítulo 3.   

Para a elaboração da análise, foram considerados procedimentos de revisão 

bibliográfica sobre o BSC, bem como executado levantamento documental e visitas para 

coleta de informações aos escritórios de planejamento/projetos do TCU e do CNJ. 

2.1 A Metodologia BSC 

A metodologia BSC, segundo os pesquisadores Kaplan e Norton, professores da 

Universidade de Harvard (EUA) e criadores da abordagem, originou-se de um projeto de 

pesquisa em que participaram várias empresas, na busca de novas maneiras de se medir o 

desempenho das organizações. Para Niven (2005, p. 15), “ a razão do estudo foi a crescente 

convicção de que as medidas financeiras do desempenho eram ineficazes para a empresa 

financeira moderna” 

Até aquele momento, os pilares para a mensuração baseavam-se em ativos 

tangíveis. Entretanto os novos rumos apontavam para a necessidade de verificar também, e 

com mais exatidão, os ativos intangíveis, a compreender o conhecimento, a rede de 

colaboradores e a tecnologia da informação.  

Para a elaboração do BSC, alternativas foram discutidas até o momento em que se 

pactuou com a idéia de um Scorecard, que contemplaria as medidas de desempenho que 

captassem as atividades como um todo de uma organização ou empresa. Os conceitos foram 

publicados em uma série de três artigos na Havard Business Review, sendo selecionado um 

dos artigos para sua publicação impressa com título “The Balanced Scorecard – Measures 

that Drive Performance” (Balanced Scorecard – Medidas que Orientam o Desempenho). 

De acordo com Niven (2005, p. 15), o Scorecard foi ganhando relevância em 

organizações ao redor do mundo como uma ferramenta fundamental na 
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implementação da estratégia, Kaplan e Norton resumiram o conceito e a 

aprendizagem obtida até aquele momento em seu livro The Balanced Scorecard, de 

1996. 

 

Autores como Niven (2005) e Luecke (2009) descrevem o Balanced Scorecard 

como um grupo de medidas meticulosamente selecionadas, oriundas da estratégia de uma 

organização. O conjunto de medidas promovidas pela abordagem valoriza as informações 

para os tomadores de decisão no processo de comunicar ao corpo funcional e aos interessados 

os resultados obtidos. Além disso, convertem-se em um fator fundamental para motivação das 

pessoas, promovendo um melhor desempenho, o que, em última instância, possibilitará à 

organização cumprir suas metas, missão e principais objetivos estratégicos organizacionais. 

De acordo com Niven (2005, p. 16), as melhores práticas de utilização do 

Scorecard acentuam suas finalidades: (a) é um sistema de medição, (b) é um sistema de 

gerenciamento estratégico, e (c) compreende uma ferramenta de comunicação. 

Complementarmente, “todas as medidas que compõem o Balanced Scorecard servem como 

traduções da estratégia da organização”. 

Desta maneira, o BSC, visto como um sistema de medições, ajuda a lidar com 

mecanismos que irão organizar informações antes não mensuráveis tais como os bens 

intangíveis, a contar o conhecimento produzido pela organização e as interações interpessoais.  

“O BSC permite que uma organização traduza sua visão e estratégia, oferecendo uma nova 

estrutura que conte a história da estratégia da organização através dos objetivos e medidas 

escolhidas” (NIVEN, 2005, p. 17). 

Portanto, o Balanced Scorecard – BSC pode ser definido como uma metodologia 

que permite mapear a estratégia de uma organização e transformá-la em objetivos 

estratégicos. Esses objetivos, quando desdobrados em indicadores de desempenho são 

distribuídos em quatro perspectivas (KAPLAN e NORTON, 2006, p. 35) 

Financeiras - Quais são as expectativas de nossos acionistas, em temos de 

desempenho? 

Cliente - Para atingir nossos objetivos financeiros, como criamos valor  para os 

clientes? 

Aprendizado e crescimento - Como alinhamos nossos ativos intangíveis – pessoas, 

sistemas e cultura – para melhorar os processos críticos?  

Processos interno - Em que processos devemos ser excelentes para satisfazer 

nossos clientes e acionistas?,(KAPLAN, 2006, p35). 

Ao longo dos anos, o BSC tornou-se ainda uma ferramenta imprescindível na 

gestão administrativa, sendo amplamente utilizada nas organizações públicas e privadas no 

auxílio dos tomadores de decisões para a tradução da missão, da visão e do valor da 

organização. A abordagem facilita a leitura e a percepção não só de quem decide, mas 
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também, de toda a rede de colaboradores. Deste modo tangível e sintetizado há uma melhor 

compreensão por parte dos colaboradores e interessados. 

De acordo com Kaplan (2000, p. 80), “o Balanced Scorecard fornece um novo 

referencial para a descrição da estratégia, mediante a conexão de ativos intangíveis e tangíveis 

e atividades criadoras de valor.” 

Para Niven (2005, p. 23) “a construção do Balanced Scorecard também lhe 

assegura uma grande oportunidade para examinar criticamente a gama de iniciativas que 

atualmente acontece em uma organização.” A visão crítica que a Alta Direção fica mais 

nítida, possibilitando a verificação do andamento da estratégia, antecipando informações 

referentes da implementação e a consonância com o plano estratégico. 

No tocante ao desenvolvimento do Balanced Scorecard, na década de 90, 

primordialmente o que seria um sistema de medição, o BSC veio a se transformar em um 

sistema de gerenciamento estratégico e uma poderosa ferramenta a ser utilizada na 

comunicação dentro da organização. 

Há muitos defensores entre autores e gestores da metodologia para o uso na 

iniciativa privada e organizações não governamentais, e ainda em organizações públicas. 

Porém alguns autores não compartilham da mesma preferência, discordando do Balanced 

Scorecard ao ser aplicado na construção de um planejamento governamental.  

Balanced Scoredcard não deveria ser considerado como uma visão ferramenta ou 

ferramenta de planejamento governamental, em virtude de não contemplar resposta a 

todos os questionamentos impostos a essa função de governo. Contudo, sua 

aplicação cada vez mais difundida como ferramenta de gestão estratégica tem 

conferido foco às organizações e contribuído para o alcance dos resultados 

planejados. Por essa razão optamos por apresentá-lo junto às diferentes visões de 

planejamento governamental. (ALBUQUERQUE, 2008, p.122) 

 

2.2 TCU e CNJ – Casos de Sucessos 

2.2.1 Tribunal de Contas da União  

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) ampliou a jurisdição e a competência do 

Tribunal de Contas da União, que foi agraciado com poderes para, no auxílio ao Congresso 

Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta (quanto à legalidade, à 

legitimidade e à economicidade, bem como fiscalizando a aplicação das subvenções e da 

renúncia de receitas). Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 
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União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o 

dever de prestar contas ao TCU. 

O primeiro passo para a elaboração do Plano Estratégico do Tribunal de Contas da 

União – PET se deu no ano de 1992, quando foi criada a Secretaria de Planejamento e Gestão 

– SEPLAN, definindo sua competência, incluindo a elaboração do plano estratégico da Casa.  

Através da Portaria nº 276, de 22/8/1994 e de acordo com a competência fixada 

pelo art. 94, inciso I, do Regimento Interno, foi lançando o PET13. No documento coube à 

Secretaria de Planejamento – SEPLAN, apoiada pelas demais unidades administrativas, a 

coordenação das atividades da Comissão de Implantação do plano estratégico. A esta 

comissão caberia efetuar as revisões periódicas do plano, estabelecendo um sistema de 

controle visando à avaliação de resultados e à adoção de medidas corretivas e acompanhado a 

implementação dos planos nas unidades do TCU. Houve, portanto, o apoio da alta direção no 

sentido de estabelecer, direcionar e medir os resultados, contribuindo para a mudança da 

filosofia dentro da instituição e servindo de referência aos demais órgãos dos Poderes da 

União, Estados e Municípios. 

Com a Portaria nº 269, de 31 de agosto de 1999, o Tribunal de Contas da União 

atualizou seu Plano Estratégico aprovado anteriormente pela Portaria nº276, de 

22/8/1994.(TCU, 1994). 

Sequencialmente, em 2001 foi implantada a sistemática de gestão por projetos; no 

ano de 2002 criou-se o acompanhamento informatizado de indicadores; em  2005 foi utilizada 

a metodologia Balanced Scorecard – BSC. Dois anos depois, já em 2007, foram implantados 

o SISPLAN 14 e a sistemática das RAEs15. Finalmente, em 2008 adotou-se a gestão por 

processos e, em 2008, foi lançado o quarto plano estratégico do TCU, com ênfase no alcance 

de cenários. 

                                                 
13

 PET - Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União  
14

 SISPLAN - Sistema de Gerenciamento da Estratégia do TCU.  
15

 Reunião de Avaliação da Estratégia. 
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Fonte:  Adaptado de <www.tcu.gov.br> 

Figura 4 Histórico do Planejamento do Tribunal de Contas da União 

Afirma-se que a implantação do planejamento estratégico no TCU associa-se à 

intenção da alta direção do órgão em buscar, através de diretrizes estabelecidas e aprovadas 

em plenário, a otimização do uso de recursos e o aumento da produtividade institucional. Nos 

dias atuais, o Tribunal de Contas da União observa que o cidadão vem deixando, 

paulatinamente, de ser sujeito passivo em relação ao Estado e começa a exigir, em níveis 

progressivos, melhores serviços, respeito e dignidade à cidadania, e mais transparência, 

honestidade, economicidade e efetividade no trato dos recursos públicos. Portanto, o TCU 

anseia por moralidade, profissionalismo e excelência da administração pública. 

Neste cenário, o TCU tem um papel fundamental como um órgão fiscalizador e 

juiz da gestão governamental. Com tais propósitos foram orientados e canalizados o máximo 

de esforços institucionais nos aspectos de gerenciamento e planejamento, deixando clara na 

explicitação do seu negócio, da sua missão, dos propósitos e o do futuro desejado. 

Visando a uma interação com o ambiente externo para que pudesse cumprir bem o 

seu papel institucional, o Tribunal buscou formas para identificar as variáveis que poderiam 

impactar o cumprimento dos objetivos, sendo necessários a monitoração e controle. Além 

disso, a instituição avaliou que o ambiente externo e o conhecimento interno são fatores 

críticos para o estabelecimento de opções estratégicas. Para tanto, sem a observância desta 
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criticidade, não é possível avaliar com consistência as melhores possibilidades nas 

alternativas a serem implementadas. 

O Plano Estratégico do Tribunal, aprovado pela portaria nº59, de janeiro de 2003 

(TCU,2003),sintetizado na (figura 4), visou assegurar a modernização do sistema de 

planejamento e gestão do TCU, garantido assim o alcance da visão de futuro e o cumprimento 

da missão institucional do órgão que é o auxiliar do Poder Legislativo. 

O sistema de planejamento e gestão do TCU, até a publicação da portaria nº59, 

seguiu a metodologia de gerenciamento pelas diretrizes, após o alcance de relativo grau de 

maturidade. Verificou-se a necessidade de incorporação no dia-a-dia de novas ferramentas e 

metodologias, o que seria capaz de produzir maior racionalidade, efetividade e constância às 

ações da organização.  

O Tribunal reconhece que a metodologia de gerenciamento pelas diretrizes 

atendeu de forma satisfatória a maioria das necessidades da instituição, porém aponta uma 

série de deficiências que puderam ser reparadas com a adoção de uma metodologia híbrida de 

planejamento e gestão, ao se optar pela junção de pontos fortes de duas das principais 

metodologias existentes: o gerenciamento pelas diretrizes – GPD 16e o balanced scorecard – 

BSC17. Foram identificadas essas deficiências pelas unidades do Tribunal no momento que 

houve o processo de auto-avaliação de gestão, no ano de 2004, e também pela banca 

examinadora do Prêmio Nacional de Gestão Pública – PQGF. Aqui vale ressaltar a 

participação de um agente externo na avaliação e uma breve co-atuação na elaboração do 

planejamento do Tribunal. 

Como resultado da avaliação, o TCU pôde identificar oportunidades em suas 

unidades, a incluir: (a) o aprimoramento da metodologia de planejamento, (b) a definição de 

indicadores de desempenho estratégicos e (c) a simplificação da sistemática do 

acompanhamento de desempenho dos indicadores. 

O agente externo – a banca examinadora do Prêmio Nacional da Gestão Pública – 

PQGF também apontou alguns problemas, a incluir o fato de o TCU então não estabelecer 

metas de longo prazo alinhadas com as estratégias. Além disso, não foram dispostas  

informações dos indicadores de desempenho com relação causa e efeito e não ficou claro 

quanto a organização no estabelecimento das metas de longo prazo e os seus indicadores de 

                                                 
16

 Gerenciamento pelas diretrizes – GPD é um sistema de gestão que conduz ao estabelecimento e a execução do 

plano anual da organização. 
17

Balanced Scorecard – BSC é uma metodologia que permite mapear a estratégia de uma organização e 

transformá-la em objetivos estratégicos. Esses objetivos, quando desdobrados em indicadores de desempenho, 

são distribuídos em quatro perspectivas: perspectiva financeira, de clientes, de processos internos da organização 

e de aprendizado e crescimento. (KALLÁS, 2005, p. 3) . 
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desempenho. Estes apontamentos foram úteis para subsidiar o Tribunal na elaboração e 

revisão de seu plano estratégico. 

Como em toda organização que adota um novo sistema ou método de gestão, o 

Tribunal de Contas da União não é diferente no sentido que resultados obtidos possam ser 

capazes de conferir maior conseqüência prática do plano estratégico, (b) favorecer o 

alinhamento das diretrizes curto prazo às de longo prazo, (c) integrar o maior número de 

servidores e unidades ao processo  e (d) simplificar o acompanhamento das metas e do 

desempenho institucional e das unidades. 

Em relação às especificidades do processo adotado no TCU, uma característica 

verificada foi a adoção da metodologia de Gestão de Projetos seguindo o PMI – Project 

Management Institute na elaboração, modernização e implantação do planejamento 

estratégico. Segundo o PMBOK (2008, p. 1), “um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. O gerenciamento de 

projetos de acordo com o PMBOK (2008, p. 6), “é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos.” 

Com base no Projeto de Modernização do Sistema de Planejamento e Gestão do 

TCU – Planejar, fornecido pela Secretaria de Planejamento e Gestão, destacou-se o uso de 

metodologia PMI, tanto na elaboração quanto na condução dos projetos18.  

O objetivo especifico do Projeto Planejar, que foi criado e conduzido pela 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN) teve o propósito de executar os processos inerentes ao 

desenvolvimento de uma metodologia de planejamento que utilizasse o Balanced Scorecard – 

BSC e o gerenciamento pelas diretrizes – GPD de forma complementar. Acreditava-se que o 

contexto garantiria a tradução da estratégia da organização e o favorecimento da 

implementação e do acompanhamento das diretrizes de longo prazo em todos os níveis 

organizacionais. 

A título de ilustração, no quadro a seguir estão apresentadas algumas metas 

sintetizadas e dispostas no Projeto Planejar.  

Quadro de Meta – indicador – produto – cliente do Projeto Planejar - TCU 
META 

Indicador Produto Cliente 
Objetivo específico Quanto 

Data de 

término 

a) Desenvolver e validar 100% 03/10/05 Percentual de 

desenvolvimento 

Documento de 

descrição do 

Seplan 

                                                 
18

 O período de realização do projeto foi 06/06/2005 a 01/12/2006, como patrocinadora foi a Secretaria de 

Planejamento – SEPLAN 
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META 

Indicador Produto Cliente 
Objetivo específico Quanto 

Data de 

término 

modelo de planejamento e 

gestão baseado no uso 

integrado do GPD e do BSC. 

 

117 dias do modelo 

concluído. 

modelo de 

planejamento e 

gestão 

desenvolvido e 

validado. 

 

b) Elaborar e validar nova 

versão do Guia de 

Referência do Sistema de 

Planejamento e Gestão. 

 

1 01/11/05 

 

Guia de 

referência 

elaborado. 

 

Nova versão do 

Guia  

Seplan 

Unidades 

do TCU 

c) Realizar entrevistas com 

autoridades e dirigentes do 

TCU segundo roteiro 

predefinido.  

15 22/07/05 

45 dias 

Entrevistas 

realizadas. 

Documento 

contendo 

entendimento de 

autoridades e 

dirigentes 

quanto à 

estratégia da 

organização. 

Seplan 

d) Construir proposta de mapa 

estratégico para o TCU. 

- definir perspectivas 

(20%); 

- definir objetivos 

estratégicos (50%); 

- definir relações de causa 

e efeito (30%). 

100% 08/8/05 

15 dias 

Percentual da 

proposta de mapa 

estratégico 

construído. 

Proposta de 

mapa 

estratégico do 

TCU construído 

(contendo: 

perspectivas, 

objetivos 

estratégicos e 

relações de 

causa e efeito). 

Seplan 

Unidades 

do TCU 

e) Aprimorar o sistema de 

acompanhamento de  metas. 

100% 15/11/05 Percentual de 

implementação 

do módulo 

concluído. 

Inserção no 

sistema Sinergia 

de módulo  

Seplan 

Unidades 

do TCU 

f) Validar proposta de mapa 

estratégico do TCU. 

- validar proposta junto à 

Seplan/Patrocinador  

-  

1 21/11/05 

 

Mapa estratégico 

validado. 

 

Mapa 

estratégico 

validado pelos 

gestores do 

TCU. 

Seplan 

Unidades 

do TCU 

g) Elaborar proposta de 

indicadores de desempenho 

estratégicos. 

100% 17/03/06 Percentual de 

objetivos 

estratégicos com 

indicadores de 

desempenho 

associados. 

Objetivos 

estratégicos com 

indicadores de 

desempenho 

associados. 

Seplan 

Unidades 

do TCU 

h) Validar proposta de 

indicadores de desempenho 

estratégicos. 

100% 01/05/06 Percentual de 

indicadores de 

desempenho 

validados. 

Indicadores de 

desempenho 

validados pelos 

gestores do 

TCU. 

Seplan 

Unidades 

do TCU 
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META 

Indicador Produto Cliente 
Objetivo específico Quanto 

Data de 

término 

i) Elaborar proposta de metas, 

estratégias e/ou projetos para 

operacionalização do mapa 

estratégico. 

100% 01/06/06 Percentual de 

indicadores de 

desempenho com 

meta proposta.  

Indicadores de 

desempenho 

com meta 

proposta. 

Seplan 

Unidades 

do TCU 

j) Validar proposta de metas, 

estratégias e/ou projetos. 

 

100% 01/08/06 Percentual de 

metas, estratégias 

e/ou projetos 

validados. 

Metas, 

estratégias  e/ou 

projetos 

validados. 

Seplan 

Unidades 

do TCU 

k) Desdobrar mapa estratégico 

do TCU para uma unidade 

básica. 

1 01/10/06 Mapa estratégico 

desdobrado. 

Mapa 

estratégico de 

uma unidade 

básica do TCU 

construído. 

Unidade 

básica do 

TCU 

l) Definir critérios de solução 

de TI para dar suporte ao 

modelo. 

1 01/11/06 Especificação 

validada pelos 

clientes. 

Especificação 

técnica para 

licitação da 

solução de TI. 

Seplan 

Setec 

m) Elaborar e apresentar 

relatório final do projeto. 

1 01/12/06 Número de 

relatórios 

elaborados 

Relatório final 

do projeto 

elaborado. 

Seplan – 

escritório 

de projetos 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas da União – Projeto de Modernização do 

Sistema de Planejamento e Gestão do TCU – Planejar. Quadro completo de Metas . 
 

Cabe ressaltar que as 13 metas almejadas pelo Projeto Planejar foram esboçadas 

por meio de formulário padronizado ao qual o gerente de projetos e demais colaboradores se 

guiaram, como recomendam as boas práticas na gestão de projetos. Com relação ao 

planejamento estratégico como um todo, cabe destacar aquilo que ficou estabelecido na meta 

(a), em que o desenvolvimento do planejamento e gestão teria como base o uso híbrido das 

metodologias GPD e do BSC. Concluída em um período não superior a 120 dias, resultou na 

entrega de documento contendo a descrição do modelo de planejamento e gestão 

desenvolvido e validado ao patrocinador, a SEPLAN. 

Somados todos os esforços desde a concepção do plano à entrega do produto ao 

patrocinador, principal cliente do projeto, do Projeto Planejar resultou um processo de 

divulgação e implementação da nova metodologia aos principais stakeholders e junto a todas 

as unidades do Tribunal. 

De forma clara e concisa, pôde-se explicitar através do mapa estratégico Figura 5 

a missão do Tribunal de Contas da União aos clientes internos e externos. 
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Missão do TCU“Assegurar a efetiva e regular gestão dos públicos, em beneficio da 

sociedade.” 

 

 
Fonte: < www.tcu.gov.br >.  

Figura 5 Mapa Estratégico do Tribunal de Contas da União 

Como passo contemporâneo, recentemente o Tribunal de Contas da União 

publicou a Portaria-TCU nº 28, de 02 de fevereiro de 2010 (TCU, 2010) onde aprova o Plano 

de Diretrizes do Tribunal para o ano de 2010, e a distribuição quadrimestral dos valores da 

metas. Esta portaria vem para reafirmar o pacto por resultados firmado em 2009, e o 

compromisso que todas as unidades integrantes da Secretaria do Tribunal de Contas da União 

deveriam seguir e garantindo o sucesso de sua implementação. 

2.2.2 Conselho Nacional de Justiça - CNJ   

O início da elaboração do planejamento estratégico do Poder Judiciário ocorreu 

por meio da Carta do Judiciário, firmada entre os órgãos afins no I Encontro Nacional do 

Judiciário, realizado no dia 25 de agosto de 2008, em Brasília. O evento foi considerado um 
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marco para o projeto de planejamento estratégico nacional, tendo em sua coordenação o 

Conselho Nacional de Justiça. O encontro deixou clara a preocupação com o planejamento e 

sua execução, de forma conjunta, e a necessidade de ações voltadas para o aperfeiçoamento 

do Poder Judiciário e a efetividade dos serviços jurisdicional. Apontou, também, para a 

demanda pela criação de mecanismos para a simplificação dos serviços jurisdicionais, assim 

ampliando o acesso à Justiça e à informação processual. O fato promoveria o aprimoramento 

da comunicação interna e externa, bem como o atendimento ao público, otimizando os 

recursos humanos, materiais e orçamentários, valorizando e qualificando o corpo 

organizacional, bem como fazendo uso de instrumentos da tecnologia da informação. 

O alcance de tais objetivos apenas foi possível após a criação de um modelo 

integrado de gestão para o Judiciário. Tal iniciativa, inclusive, recomendada pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU, manifestou-se através do seu acórdão 1603/2008 – Plenário – TCU. 

33. Recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e 

ao Conselho Nacional do Ministério Público que promovam ações com objetivo de 

disseminar a importância do planejamento estratégico e induzir, mediante orientação 

normativa, os órgãos/entidades da Administração Pública Federal a realizarem ações 

para implantação e/ou aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional, 

planejamento estratégico de TI e comitê diretivo de TI. (TCU, 2008, p.6) 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de 13/8/2008 

aprovaram o Acórdão 1603/2008, onde nos itens 9.1 e 9.1.1 coube a recomendação de que o 

CNJ (TCU, 2008, p.6) e demais órgãos que formam a estrutura do Poder Judiciário 

promovesse ações com objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico e 

induzir, mediante orientação normativa, os órgãos do Poder Judiciário a realizarem ações para 

implantação e aperfeiçoamento do planejamento estratégico institucional. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ e ao Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP que, nos órgãos integrantes da 

estrutura do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União, 

respectivamente: 

9.1.1. promovam ações com o objetivo de disseminar a importância do 

planejamento estratégico, procedendo, inclusive mediante orientação 

normativa, ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de 

planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI e 

comitê diretivo de TI, com vistas a propiciar a alocação dos recursos 

públicos conforme as necessidades e prioridades da organização; (TCU, 

2008, p. 45) 

O processo de elaboração e implantação inicialmente se deu na capacitação da 

equipe do CNJ para desenvolver o planejamento estratégico tendo como base a metodologia 

do Balanced Scorecard – BSC . Vale ressaltar que o CNJ assume o BSC como uma tecnologia 
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consagrada mundialmente, reconhecidamente eficaz para tal fim, adotada e recomendada pelo 

TCU.  

Os integrantes da equipe do CNJ, que foram capacitados para a elaboração do 

plano estratégico, igualmente assumiram a atribuição de promover à disseminação das 

informações aos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário. Após a realização do 

diagnóstico organizacional e do I Encontro Nacional, foram realizados 12 encontros regionais, 

ocorridos entre os meses de setembro e novembro do ano 2009, em que a maioria dos 

Tribunais apresentou suas maiores demandas no que tange aos desafios e os projetos 

principais. Diante de tais informações repassadas, foi possível a elaboração do mapa 

estratégico do Poder Judiciário, apresentando no II Encontro Nacional do Judiciário, realizado 

na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de fevereiro de 2009. 

A grande maioria dos Tribunais depositou no Conselho Nacional de Justiça a 

confiança nos trabalhos da coordenação do planejamento estratégico nacional para Poder 

Judiciário. Assumiu-se que, quando implantado, o planejamento seria um fator importante na 

aproximação da sociedade, sendo assim assegurada uma melhora na prestação jurisdicional 

que superasse as expectativas e necessidades do cidadão. Estima-se que, com a implantação 

das ações, haverá a redução do tempo de trâmite de processos judiciais, com valorização dos 

direitos humanos, ampliação da responsabilidade sócio-ambiental e também da litigiosidade 

na sociedade. 

Neste sentido, cabe esclarecer que o CNJ é um órgão voltado apara a 

reformulação do Judiciário, tendo por metas o controle e a transparência administrativa e 

processual. Criado em dezembro de 2004, entrou em funcionamento em junho de 2005, com 

sede em Brasília – DF, tendo atuação em todo território nacional. Tem como umas das suas 

prerrogativas as ações de planejamento, a coordenação, o controle administrativo e o 

aperfeiçoamento do serviço público da prestação da Justiça. 

A composição do CNJ é instituída pela Constituição Federal, nos termos do art. 

103-B, sendo estipulado o número de quinze membros com mandato de dois anos, sendo 

admitida uma recondução. 

O Conselho Nacional de Justiça deixa explícita na sua missão que é a de 

“contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e 

efetividade, em benefício da sociedade”. Tal Conselho tem como visão “ser um instrumento 

efetivo de desenvolvimento do Poder Judiciário”(CNJ, 2010), seguindo as diretrizes traçadas 

no sentido de buscar a efetividade no planejamento estratégico, a proposição de políticas 
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judiciárias, modernização tecnológica do judiciário, a ampliação do acesso à justiça e a 

garantia de efetivo respeito às liberdades públicas. 

De acordo com competências atribuídas pelo Estatuto da Magistratura e do art. 

103-B, § 4º, da Constituição Federal, ressalta-se na parte de gestão que compete ao CNJ 

definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação 

institucional do Poder Judiciário. No que diz respeito à eficiência dos serviços judiciais 

compete ao órgão (a) promover as melhores práticas e celeridade e (b) elaborar e publicar 

semestralmente relatório estatístico sobre a movimentação processual e outros indicadores 

inerentes à atividade jurisdicional em todo território nacional.  

Diante de suas competências atribuídas, o CNJ tem por funções zelar pela sua 

missão e visão e seguindo suas competências, buscando meios e instrumentos para o 

atendimento da recomendação do TCU. Por tal motivo, publicou edital para realização da 

contratação, por meio de Concorrência nº1/2009, 29/06/2009 (CNJ, 2009, p. 16), de uma 

consultoria para construção e implementação de um modelo de gestão estratégica para o 

Poder Judiciário Nacional. Conforme dados extraídos, constava no edital que o custo 

aproximado da contratação não poderia ultrapassar o valor de R$ 3.190.000,00. O objeto seria 

a construção e implementação da gestão estratégica com base na metodologia Balanced 

Scorecard – BSC integrado para o Poder Judiciário Nacional, tendo em vista o objetivo de 

promover o alinhamento das estratégias dos Tribunais Superiores e Conselhos à estratégia do 

Poder Judiciário Nacional: 

STF, STJ, TST, TSE, STM, CNJ, CJF, CSJT; 

24 Tribunais Regionais do Trabalho; 

27 Tribunais de Justiça Estaduais, 

27 Tribunais Regionais Eleitorais; 

5 Tribunais Regionais Federais; e 

3 Tribunais de Justiça Militar  

O quadro abaixo indicado na (figura 6), extraído do edital de concorrência nº 

1/2009 (CNJ, 2009, p. 16), apresenta o detalhamento do objeto do certame, do qual resultou a 

escolha da futura consultoria responsável pela realização do que descrevia:  
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

MÁXIMO ADMITIDO 

(R$) 

1 Consultoria para construção e 

implementação de um modelo de gestão 

estratégica para o Poder Judiciário nacional. 

3.190.000,00 

Fonte: <www.cnj.jus.br> 

Figura 6 Edital Concorrência N° 1/2009 – Conselho Nacional de Justiça 

Com relação à escolha da metodologia assumida para o órgão, fica claro que não 

houve uma livre opção, e sim um benchmarking recomendado por um órgão de fiscalização e 

controle, ou seja, Tribunal de Contas da União. O CNJ ressalta que a metodologia foi elegida 

pela Havard Business Review com uma das práticas de gerenciamento mais importante dos 

últimos 75 anos, revelando-se como uma ferramenta capaz de atender às novas exigências 

para gerenciamento dos cenários econômicos em constates mutações, sendo capaz de atender 

a construção de indicadores estratégicos que tenham abrangência e coerência com nova era do 

conhecimento. 

É possível observar, portanto, que a metodologia Balanced Scorecard – BSC tem 

sido assumida como a melhor opção nas organizações como o TCU e CNJ, sendo elas 

públicas. Resulta da necessidade, ao que parece, de adoção de uma forma, um modelo, ou um 

processo que venha ajudá-las a cumprir sua missão, ainda que muitas vezes não esteja 

previamente definida. 

Sobre o CNJ, constata que através do plano estratégico nacional, a instituição 

optou por partir direto para a criação e implementação da gestão estratégica nos demais 

órgãos e unidades que compõem o Poder Judiciário. Aqui há uma evidente variação quando 

comparado ao que tradicionalmente se procede: em se falando de planejamento estratégico, na 

sua construção e implementação, a organização primeiramente segue os processos de 

planejamento, metodologia e posteriormente promove o alinhamento estratégico das demais 

unidades. Em seguida adota-se um modelo de gestão para fixar dentro da organização a 

cultura de uma gestão voltada para o estratégico favorecendo o alcance da missão da 

organização.  

O passo atual corresponde ao desdobramento das ações de planejamento 

estratégico. A continuidade da implantação da gestão estratégica nacional depende do CNJ 

contratar uma nova consultoria especializada em BSC para que seja feito o desdobramento do 

mapa estratégico do Poder Judiciário nacional para demais Tribunais espalhado por todo 

território nacional. O CNJ reconhece que a gestão estratégica só será possível de ser 
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implantada se todas as unidades que fazem parte do Poder Judiciário estiverem em perfeito 

alinhamento a uma estratégia maior, aquela nacional. 

É aspecto assumido pelo CNJ que o novo modelo de gestão resultante da 

consultoria proporcionou o nivelamento de todos os Tribunais no conhecimento do tema 

planejamento estratégico, o que irá contribuir para a efetivação dos indicadores de 

desempenho, metas, projetos e ações. No que concerne o desempenho do Judiciário, feito a 

partir da monitoração dos resultados e cumprimento efetivo de metas constante no 

planejamento estratégico, houve uma grande evolução partindo de ações dispostas no plano. 

O modelo de Gestão Estratégica adotado pelo Poder Judiciário na implantação de 

um Processo de Gestão da Estratégia engloba a metodologia Balanced Scorecard – BSC, a 

gestão da operação, a gestão de projetos e ciclo de aprendizado estratégico. O CNJ enfatizou a 

a gestão de projetos e ciclo de aprendizado estratégico como necessários e fundamentais para 

suas ações. O processo de gestão adotada tem seu acompanhamento pautado pelos ciclos, 

conforme demonstra a (Figura 7). 

4

Processo de Gestão da Estratégia

Os Ciclos de Acompanhamento do Desempenho

ESTRATÉGIA

BALANCED 

SCORECARD

ORÇAMENTO

PROCESSOS

Ciclo de 

Aprendizado 

Estratégico

Ciclo de Gestão 

da Operação

Reporting

Funding

PROJETOS

 

Fonte: <www.cnj.jus.br> 

Figura 7 Processo de Gestão da Estratégia no Conselho Nacional de Justiça 

A característica do processo de gestão da estratégia em implantação se dá pela 

ciclicidade e integralidade, onde tem inicio a análise de embasamento estratégico, seguida 



42 

 

 

pela formulação e execução da estratégia; após um determinado período de tempo, o ciclo é 

novamente acionado, considerando o aprendizado gerado pelos ciclos de acompanhamento. 

A metodologia Balanced Scorecard – BSC junto ao processo de gestão da 

estratégia do Poder Judiciário serve como uma corrente de ligação entre a formulação e a 

execução da estratégia. A (Figura 8) abaixo mostra com clareza onde o BSC se insere na 

formulação e posterior execução da estratégia. 

6

BALANCED SCORECARD

Processo de Gestão da Estratégia

A inserção do BSC no ciclo de formulação e execução da estratégia

ANÁLISE DOS 

FUNDAMENTOS 

ESTRATÉGICOS 

(MISSÃO, VISÃO E 

VALORES)

FORMULAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

(PROPOSIÇÃO DE 

VALOR, OPÇÕES 

ESTRATÉGICAS)

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA

PLANEJAMENTO 

OPERACIONAL E 

FINANCEIRO

EXECUÇÃO 

(PROCESSOS E 

PROJETOS)

ENGAJAMENTO

ACOMPANHAMENTO E 

APRENDIZADO

CICLO DE 

APRENDIZADO

CICLO 

OPERACIONAL

Fonte: <www.cnj.jus.br> 

Figura 8 Inserção do BSC no Processo de Gestão da Estratégia no Conselho Nacional de Justiça 

Todo o processo de planejamento estratégico em implantação no Poder Judiciário 

foi referendado pela Resolução Nº 70, de 18 de março de 2009 – CNJ (CNJ, 2009, p.3), 

ficando estabelecidas atribuições para CNJ e para o Núcleo de Estatística e Gestão 

Estratégica, a quem coube a coordenação da elaboração, implantação e acompanhamento do 

planejamento estratégico de cada órgão da justiça. 

A norma estabeleceu em 5 (cinco) anos a abrangência mínima dos planos 

estratégicos e obrigatoriedade para que estivessem alinhados ao Plano Estratégico Nacional. 

Exigiu-se que o plano elegesse pelo menos um indicador para cada objetivo estratégico, e 
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ainda que as metas de curto, médio e longo prazos estivessem associadas a indicadores de 

resultado. 

Com relação ao registro das boas práticas, o CNJ criou e implantou no seu Portal 

de Internet o “Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário”. A finalidade da criação 

do banco é a divulgação e o compartilhamento de projetos e ações desenvolvidas pelos 

tribunais (Figura 9).  

 

Fonte: < http://www.cnj.jus.br >  

Figura 9 Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário 

Com relação aos indicadores, metas e projetos nacionais o art. 6º da Resolução Nº 

70, de 18 de março de 2009 estabelece que, “sem prejuízo do planejamento estratégico dos 

http://www.cnj.jus.br/
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órgãos do Poder Judiciário, o CNJ coordenará a instituição de indicadores de resultados, 

metas, projetos e ações de âmbito nacional, comuns a todos os tribunais”. A norma deixa clara 

que a independência dos tribunais foi respeitada; por outro lado, ficou definido que os 

tribunais devem remeter via meio eletrônico ao CNJ os dados consolidados e finalizados de 

seu grupo de indicadores, servindo para a alimentação dos sistemas responsáveis da análise e 

divulgação dos resultados.  

O TCU e CNJ fizeram de seus planejamentos estratégicos mais do que 

ferramentas de gestão interna, avançaram no campo da transparência junto à sociedade. 

O cidadão poderá se beneficiar dos resultados alcançados pelo Tribunal e 

Conselho através do aperfeiçoamento da gestão, onde se torna mais célere e ágil a prestação 

de serviços demandados no território nacional.  

No Executivo, datam no ano de 1995 as primeiras experiências no campo da 

Administração Estratégica para reforma do Estado, e no âmbito da Secretaria – Geral da 

Presidência República, um órgão do Palácio do Planalto os processos se deram através de 6 

encontros compreendidos entre os anos de 1995 e 1998 que foram descritos os processos e 

ocorresse a implementação. Foi considerado um trabalho pioneiro e efetivo para a reforma do 

Estado, proposto pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado. 

Outros órgãos do Executivo e Agências Reguladoras se norteam por outras 

experiências já estabelecidas no campo da Administração Estratégica. Cresçem cada vez mais 

a quantidade de Instituições que adotam um planejamento estratégico para realização e na 

busca da sua missão. Para estudos futuros é necessário uma específica abordagem no que 

tange a análise e verificação dos processos adotados por órgãos govenamentais no Executivo 

voltados para uma adoção de metodologia, ferramentas e sistemas que irão melhorar a gestão 

pública e modernização do Estado, e assim garatir a efiência na prestação de serviços a 

população brasileira. 

 

3 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

O capítulo contempla a análise da implantação do planejamento estratégico na Câmara 

dos Deputados, tendo em vista a adoção no órgão da metodologia BSC. A considerar as 

informações prévias sobre a importância do planejamento estratégico para a gestão pública 

(capítulo 1) e a discussão da escolha do BSC, tomando como exemplos os contextos do TCU 

e do CNJ (capítulo 2), pretende-se no item contribuir para a interpretação sobre a adequação 

da sistemática escolhida pela Casa. 
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Para o alcance dos propósitos do capítulo, foram elaborados os seguintes 

procedimentos/produtos:  

1 – Construção do histórico do planejamento estratégico na Câmara dos Deputados, 

resultante de revisão bibliográfica de documentos disponíveis na APROGE, bem como de 

entrevistas livres realizados com envolvidos no processo. Neste âmbito, foram esclarecidas as 

etapas que culminaram com a elaboração do mapa estruturante, divulgado para toda a 

instituição conforme suas perspectivas e objetivos. Foram tópicos observados: a gestão 

estratégica, a elaboração do mapa corporativo e os passos para a implantação do Planejamento 

Estratégico. 

2 – Em seguida, foram avaliadas as ações para a compreensão do contexto da Câmara 

dos Deputados, ponderando as estratégias de divulgação/comunicação da gestão estratégica: 

aqui foram descritas as medidas tomadas, os alcances desejados e o perfil dos gerentes que 

estão conduzindo os projetos da instituição.  

3 – Finalmente, discute-se o modelo de governança adotado na Casa, o que antecede 

uma sucinta análise do contexto da Câmara dos Deputados.  

 

3.1 Histórico do Planejamento Estratégico na Câmara dos Deputados 

Os Parlamentares da Câmara dos Deputados são eleitos com a missão de 

representar o povo, elaborar leis e acompanhar onde serão aplicados os recursos públicos com 

a máxima transparência junto a sociedade contribuinte. Para assegurar o bom desempenho do 

mandato, é oferecida toda uma estrutura de apoio administrativo e legislativo que visa garantir 

o cumprimento dessa nobre missão de representar o povo brasileiro no Parlamento Federal, 

conforme estabelecido pela Carta Magna do país. 

No intuito de fomentar o aspecto de oferecimento de uma adequada infra-estrutura 

administrativa e legislativa, em dezembro de 2004 foi criado um grupo de trabalho, por 

iniciativa dos diretores da Casa, com o objetivo de dar suporte ao trabalho parlamentar, com 

qualidade e ética, bem como definir as diretrizes estratégicas da estrutura de apoio técnico-

administrativo legislativo da Câmara dos Deputados.  

Resultou do encontro a elaboração daquilo que é fundamental para o planejamento 

estratégico: a criação da visão, o estabelecimento da missão e ainda a identificação dos 

valores assumidos pela organização. Os resultados dessas premissas na Câmara dos 

Deputados para a estrutura de apoio técnico-administrativo e legislativo foram: 

“Missão – Dar suporte à atividade Parlamentar, com qualidade e ética, 

contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência.” 
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“Visão – Ser modelo de excelência na Administração Pública, contribuindo para 

que a Câmara dos Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da 

cidadania, da igualdade e da justiça social.” 

“Valores – Comprometimento, profissionalismo e responsabilidade, Ética e 

transparência, cooperação, integração e solidariedade, eficiência eficácia e efetividade.” 

Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Tais diretrizes acreditava-se naquele momento, assegurariam as orientações para o 

desenvolvimento e a aplicação do planejamento nos demais órgãos componentes da Casa 

Legislativa. 

De acordo com Niven (2005, p. 116), “a missão define o propósito central da 

organização – a razão de sua existência”. Neste encaminhamento, a proposta fixada na missão 

da Câmara, em um primeiro momento, é aquela de dar suporte à atividade parlamentar, com 

qualidade e ética. Vale o esclarecimento que esta missão ainda não representa toda a 

instituição perante a sociedade, e sim contempla apenas o foco da área de apoio 

administrativo. 

Por outro lado, o autor acrescenta (NIVEN, 2005, p.116), que “os valores 

representam as convicções firmemente mantidas na organização e os princípios eternos que 

ela utiliza para orientar o processo decisório”. Portanto, no que diz respeito aos valores para a 

área administrativa da Casa, prezam-se aqueles princípios consagrados por muitas 

organizações e pessoas, a incluir comprometimento, profissionalismo e responsabilidade. 

Vale ressaltar que os valores contemplam “convicções firmemente mantidas na organização”, 

e que também podem ser exteriorizadas, no sentido que expressam confiança e credibilidade 

fora da organização e junto a sociedade. 

Finaliza Niven (2005, p. 116) que “a visão significa nossa transição entre a missão 

e visão duradouras e o dinâmico e quase sempre confuso mundo da estratégia”. No caso da 

Câmara dos Deputados, a visão estabelecida pela área administrativa é intenção em se 

converter em referência para toda a administração pública, na eficiência da gestão pública e 

administrativa. O grupo de trabalho, ainda em 2004 (citação), estabeleceu macroobjetivos 

para a Câmara, que se materializariam em linhas de ação e programas de trabalho: 

1. Aperfeiçoar os meios de prestação de contas, disseminação de informações e 

comunicação da Câmara dos Deputados com os cidadãos, contribuindo para a consolidação da 

imagem institucional perante a sociedade. 
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2. Difundir o Pensamento Estratégico e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, 

assegurando continuidade e efetividade às ações de suporte técnico-administrativo à atividade 

parlamentar. 

3. Promover o desenvolvimento de pessoas e a aprendizagem organizacional, 

incentivar a colaboração e o compartilhamento de experiências, estimular processos contínuos 

de inovação e aperfeiçoamento, especialmente por meio da gestão do conhecimento.  

Depois de terminado o processo inicial que tornou explícita a vontade de realizar 

mudanças, superando algumas barreiras preliminares (de visão, humana, dos recursos, do 

gerenciamento, de adesão, etc.), chegou-se ao estágio de definir os próximos passos. Qual 

metodologia usar? Que ferramenta adotar? Por onde começar efetivamente?  

Neste sentido, o grupo de trabalho criado para dar os primeiros passos na 

elaboração de um novo modelo de gestão a ser implantado teve acesso a estudos sobre 

diversas metodologias utilizadas no setor privado e público. Através de congressos, 

seminários na área de gestão pública e visitas a outros países, os servidores puderam adiquirir 

o conhecimento e acesso ao material de estudo na área de planejamento, que serviram de base 

nos trabalhos iniciais na concepção do plano corporativo. De acordo com Fábio Pereira, 

Diretor de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados, foram estudadas várias abordagens, 

tais como: SWOT, BSC e PES 
20

sendo que este último foi criado pelo governo do Chile e 

implantado naquele país. Ocorre que a maioria delas apresentava como ponto central a 

solução de problemas, enquanto na realidade, no entendimento do diretor, resolver problemas 

é parte do processo, mas não o alvo principal. 

A Casa optou, portanto, pela adoção do BSC – Balanced Scorecard, que serviria 

não apenas como metodologia implantada, mas igualmente como instrumento de gestão para 

aferir o resultado do que foi planejado.  

O diretor Fábio Pereira (2009, p. 1) argumenta que o BSC não pára no 

planejamento; a abordagem oferece instrumentos para gestão do que foi planejado, a incluir 

indicadores e suas metas, de modo que permite mensurar o alcance dos objetivos definidos.  

Ademais, adotou-se a metodologia mais difundida no meio corporativo 

atualmente. Segundo Kaplan (1997, p. 40): 

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, 

organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, dos clientes, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento. O Scorecard cria uma estrutura, 

                                                 
20

 SWOT sigla em inglês onde a tradução é Strengths - Forças, Weaknesses - Fraquezas, Opportunities -

Oportunidades e Threats – Ameaças. 

BSC – Balanced Scorecard - Painel Balanceado de Indicadores 

PES – Planejamento Estratégico Situacional criado e sistematizado no Chile para ser usado no governo. 
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uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia e utiliza indicadores para 

informar aos funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem 

os resultados desejados pela empresa com os vetores desses resultados, os 

executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e conhecimentos 

específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar as metas de longo prazo. 

(Kaplan, 1997, p. 40) 

O processo de implantação do BSC teve início na Diretoria de Recursos 

Humanos, por iniciativa do Diretor Fábio Pereira da DRH (informação verbal), formado em 

Administração pela Universidade de Brasília. O diretor ressalta que “gostaria de usar na 

organização pública Câmara dos Deputados onde é servidor, os conhecimentos adquiridos na 

academia, muitas vezes só utilizados na iniciativa privada”. Portanto, após solicitação da 

autorização ao Diretor Geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, recebeu autorização 

para por em prática o modelo de gestão a ser implantada na DRH. Ali, um dos principais 

passos adotados foi a capacitação da equipe inicial de desenvolvimento (diretores, 

coordenadores e formadores de opinião da área de RH),  através de curso e aulas in company
21

 

ministradas por professores especialistas em planejamento estratégico e gestão por 

competências. A partir de workshop realizado em junho de 2006, foram definidos os objetivos 

que se queria atingir e criados indicadores de metas para os projetos estratégicos associados à 

DRH.  

Ainda no ano de 2006, foram desdobrados os macroobjetivos de gestão da Câmara 

dos Deputados, iniciados também pela área de Recursos Humanos. O Balanced Scorecard 

ajudou a fornecer o mapa estratégico com seus objetivos e as metas para serem alcançadas, 

conforme demonstra a (Figura 10).  

                                                 
21

 In company é uma expressão em inglês adotada para  nominar cursos fechados oferecidos para capacitação 
dos servidores e público interno, alvo da organização. 
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Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 10 Mapa Estratégico da Diretoria de Recursos Humanos 

Nos anos de 2007 e 2008, a Câmara dos Deputados deu início ao processo de 

ampliação das ações do planejamento estratégico, a partir da experiência piloto desenvolvida 

na Diretoria de Recursos Humanos. Em 2008 foram lançados os mapas setoriais das seguintes 

unidades administrativas: Secretaria de Comunicação Social (Figura 11), Secretaria de 

Controle Interno (Figura 12), Diretoria Legislativa (Figura 13) e Diretoria Administrativa 

(Figura 14). Por fim, foram procedidas ações similares em outros setores subordinados às 

Diretorias, incluindo o Centro de Informática-CENIN (Figura 15) finalizado em julho de 

2010, e em órgãos como a Assessoria de Projetos e Gestão – APROGE, concluído em 2009 

(Figura 16).  

 

3.2 A Gestão Estratégica e a Elaboração do Mapa Corporativo 

As ações desenvolvidas pela Câmara dos Deputados desde dezembro de 2004 

compreendem uma clara opção pela Gestão Estratégica. A expressão consiste no processo de 

gestão pelo qual se assegura a qualquer organização pública ou privada uma forma de 
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gerenciamento para garantir os rumos a serem seguidos e que permitam a continuidade da 

estratégia adotada. 

Na visão de Tavares (2005 apud MELO,2010, p. 2), “A Gestão Estratégica 

abrange o processo de formulação e implementação de estratégias e a concepção e adoção de 

um modelo organizacional adequado à implementação das estratégias delineadas.” 

Na Câmara dos Deputados, a Gestão Estratégica, conforme o desenvolvimento 

das ações prévias está fundado em um plano estratégico, documento em que são 

demonstrados os objetivos estratégicos e suas respectivas metas, e projetos que são 

considerados estratégicos e importantes para o atingimento dos objetivos. Cabe ressaltar que 

há uma forte preocupação por parte dos interessados no acompanhamento periódico no 

andamento dos projetos e no cumprimento das metas estabelecidas, pois o aspecto de 

monitoramento é fundamental para a estratégia. Por meio da Gestão Estratégica é possível, 

portanto, a realização deste acompanhamento com mais precisão e sistematicidade. 

O planejamento estratégico, não sendo estático conforme definição, tem a vocação 

de absorver a experiência prática e também do aprendizado institucional, oriundos da boa ou 

má gestão do passado, permitindo a criação de meios necessários para a melhoria da gestão. 

À vista disso, nos anos de 2006 e 2007, a equipe responsável pela elaboração do 

mapa estratégico corporativo registrou aos poucos as lições aprendidas durante a aplicação 

dos processos indicados na metodologia BSC. Deste modo, chegaram à construção de uma 

base inicial de conhecimento no que concerne à aplicação da metodologia na instituição, 

atendendo às peculiaridades e especificidades típicas de um órgão político.  

Por exemplo, uma das especificidades contidas na implementação do 

planejamento estratégico na Câmara dos Deputados foi a adoção do modelo “do meio para 

cima e abaixo”, conhecido como “middle-up-down”. O que significa que o processo foi 

iniciado pelo meio da estrutura organizacional, e posteriormente irradiado aos demais órgãos 

e setores que compõem o organograma funcional. 

Devido a esta característica, o mapa estratégico da Câmara dos Deputados foi 

elaborado a partir dos mapas estratégicos setoriais (ver figuras 10 e 15), em processo 

denominado “deduzido”. Como exemplo dos procedimentos, para a perspectiva Pessoas e 

Tecnologia, foram incorporadas informações da perspectiva de topo do mapa da área de 

Recursos Humanos, a quem cabe a competência, dentro da organização, de gestão de pessoas. 

O âmbito tecnológico, por sua vez, foi extraído do mapa do Centro de Informática, que 
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contribuiu com parte dos seus objetivos na composição dos objetivos corporativos dessa 

perspectiva, onde se destaca aquele de “garantir soluções tecnológicas corporativas”. 

De acordo com o Kaplan (2004, p.55), “o mapa estratégico descreve a lógica da 

estratégia, mostrando com clareza os objetivos dos processos internos críticos que criam valor 

e os ativos intangíveis necessários para respaldá-los”. Além disso, acrescenta que  “o mapa 

estratégico é a reapresentação visual da estratégia, mostrando numa única página como os 

objetivos nas quatro perspectivas se integram e combinam para descrever a estratégia”. 

Assim sendo, visualizando o mapa corporativo da Câmara dos Deputados (Figura 

17) , nota-se que na perspectiva do Papel Institucional há uma integração com o papel do 

Parlamento. O fato legitima aquilo que, assegura Melo (2010, p. 4), no sentido de que, neste 

âmbito,“ houve um forte alinhamento aos mapas setoriais da Diretoria Legislativa e da 

Secretaria de Comunicação Social”, o que traduz a necessidade em valorizar o significado da 

Câmara dos Deputados para a sociedade.  

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 11 Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados 

Com relação à Pespectiva Público-Alvo, conforme expresso na (figura 17), 

contempla objetivos voltados para o desenvolvimento de ações direcionadas para a sociedade, 

visando estimular a participação popular, no exercício e acompanhamento das funções 

institucionais da Câmara dos Deputados. Acredita-se que, dessa maneira, seria possível atingir 

o objetivo que é interagir com a sociedade para promoção da cidadania. 
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Por meio da visualização da Perspectiva Processos Internos verifica-se que, dentre 

os sete objetivos listados, há aquele que procura desenvolver e implantar modelos, 

metodologias e ferramentas de gestão integrada. O foco são pessoas, projetos e processos de 

trabalho, procurando promover o aprimoramento contínuo dos instrumentos de gestão 

estratégica.  

Por fim, considerando a Perpectiva Pessoas e Tecnologia entende-se a intenção 

em implantar um modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as competências necessárias 

ao bom desempenho profissional e ao cumprimento da missão da Câmara. Pela ação espera-se 

alcançar o objetivo de garantir as competências requeridas ao cumprimento da missão 

institucional.  

Depois de estabelecido o Mapa Corporativo, conforme detalhamento anterior, foi 

necessário o fortalecimento da Gestão Estratégica visando o alinhamento das diretorias e 

unidades administrativas para ir ao encontro dos objetivos proposto no Mapa Estratégico. 

Considerou-se, portanto, a adoção e implementação de sistemas que ajudaram no 

acompanhamento e avaliação dos indicadores e metas estabelecidos. 

De acordo com Kallás (2005, p. 15), “ o processo de alinhamento já é um passo 

consistente em direção à implementação da estratégia”. Para Medeiros (2010, p.27), na gestão 

estratégica, “para o alcance desse patamar, é necessário o alinhamento de todas as diretorias e 

unidades administrativas aos objetivos do Mapa Estratégico, a partir da (a) implementação 

dos Programas/Projetos; (b) do aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho; e (c) da 

implementação de sistemas de acompanhamento e avaliação.”  

Segundo Kallás (2005, p. 15), “dentro desta ênfase de alinhamento de diferentes 

organizações dentro da organização”, de tratativa de estratégias singulares e da potencial 

criação de sinergias pode estar todo o esforço de desdobramento da estratégia. Significa, 

portanto, a visão do alinhamento como a chave para implementação da estratégia. 

Demonstra ainda Kallás (2005, p. 40) que, em algumas organizações, “de forma a 

garantir o alinhamento estratégico, a empresa opta por uma implementação completa na 

organização, ou seja, todas as unidades organizacionais implementaram o BSC.” Exemplo 

está na Petrobrás, estatal brasileira na área de prospecção e refino do petróleo. 

Pelo parâmetro, considerando o contexto da Câmara dos Deputados, em 

comparação ao exemplo da Petrobrás, pode-se analisar que a adoção e a implementação se 

deram em partes da organização, o que no contexto da Casa baseou-se na experiência piloto 

capitaneada e desenvolvida na Diretoria de Recursos Humanos. As Diretorias Administrativa 

e Legislativa, portanto, buscaram na Diretoria de Recursos Humanos o conhecimento da nova 
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metodologia de planejamento e gestão no Balanced Scorecard e como implantá-la. A situação 

permite a afirmação de que houve uma espécie de benchmarking
22

 interno, a partir da situação 

da DRH.  

Com a criação da Assessoria de Projetos e Gestão – APROGE, subordinada a 

Diretoria Geral, a unidade assumiu a incumbência de adquirir junto ao DRH todo o Know 

How
23

 para promover a Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados. Desta maneira, passou 

a atuar como articuladora no plano multidisciplinar, especialmente quando o assunto envolve 

a qualidade da gestão administrativa e projetos com a participação de diversos órgãos da 

Casa.  

 Além disso, a Câmara dos Deputados, como parte do processo no fortalecimento 

da Gestão Estratégica, assumiu as recomendações próprias da metodologia, o que implicou, 

entre outros pontos, a adoção de reuniões periódicas do andamento do planejamento 

estratégico, a incluir aquelas denominadas RAEs. Reuniões de Avaliação da Estratégia, 

correspondendo a encontros dos gestores que facilitam a reflexão em conjunto das premissas, 

permitindo ajustes e correções necessários a serem feitos na estratégia.  

3.3 Implantação do Planejamento Estratégico 

Definida a estratégia corporativa, a Câmara dos Deputados, através de sua 

administração interna, vê-se atualmente diante do desafio de implementar efetivamente a 

estratégia, colhendo os primeiros produtos e resultados. Acredita-se que as ações já 

desenvolvidas foram passos relevantes que permitirão o alcance de ganhos qualitativos na 

gestão, acreditando-se que a eficiência interna administrativa seja atingida, de modo a 

mensurar se houve alguma mudança junto a sociedade na visão e percepção sobre a 

instituição.  

Segundo Niven (2005, p. 245), “para uma disseminação bem-sucedida, todos 

dentro da organização devem possuir uma sólida compreensão dos objetivos e das medidas 

que formam o Scorecard de mais alto nível”. Sendo assim, com a disseminação do BSC, todos 

podem ter acesso aos objetivos da organização e todos lucram. 

Para Niven (2005, p. 246), “disseminar refere-se ao processo de desenvolvimento 

do Balanced Scorecard em todos os níveis de sua organização.” Algumas organizações 

                                                 
22

 Benchmarking – de acordo com PMBOK (2008, p. 197), é o envolvimento e comparação de práticas de 

projetos reais ou planejados com as de projetos comparáveis para identificar  as melhores práticas, gerar idéias 

para melhorias e fornecer uma base para medir o desempenho. Esses outros projetos podem estar na organização 

executora ou fora dela, e podem estar dentro da mesma área de aplicação ou em outra área. 
23

 Know How tradução do inglês “saber como”. É utilizado em gestão para designar uma técnica, um 

conhecimento ou uma habilidade desenvolvida por uma organização. 
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constroem os seus Balanced Scorecards de uma só vez montando um programa que vincula 

todos os colaboradores e funcionários, desde o operacional até a alta administração. 

Interpreta-se que através do processo de disseminação, há uma forte possibilidade de 

contribuir para a implementação do BSC, o que minimiza os efeitos que possam causar nos 

valores da cultura organizacional ao adotar uma metodologia nova, atraindo o maior número 

de servidores para uma visão sistêmica.  

A Câmara dos Deputados pode, através deste novo modelo de gestão, alinhar 

ações, projetos e processos já em andamento na Instituição, práticas que embora não 

constassem no mapa corporativo, já eram utilizados pelo corpo funcional. 

Sobre o tema, a Alta Administração procurou promover ações para a Gestão da 

Mudança e Comunicação da Estratégia, de modo a superar o desafio de levar ao 

conhecimento de todos os colaboradores, servidores e diretorias o planejamento estratégico, 

atingindo várias partes da Casa. Assim, foram iniciadas iniciativas de comunicação, com 

intuito de demonstrar quais os comportamentos desejados e a necessidade de transição em 

andamento na Casa para o estabelecimento de uma nova situação de gestão.   

Ademais, para que todos os processos de planejamento estratégico, definição da 

estratégia corporativa, comunicação do plano, implementação e alinhamento da estratégia 

fossem eficazes na utilização dentro da organização, se fez necessário que a Alta Direção da 

Câmara dos Deputados, representada pela Mesa Diretora normatizasse os procedimentos, por 

meio de um modelo de governança.  

Tais modelos baseiam-se no estabelecimento claro e formal de procedimentos a 

serem seguidos e internalizados pelas instâncias responsáveis por sua implementação, 

contando com mecanismos que auxiliem o planejamento, a execução e o controle de políticas 

e ações que busquem o alcance dos objetivos e dos resultados almejados. De uma maneira 

simplificada, corresponde a assumir precisas metodologias para o acompanhamento da 

estratégia. 

 O modelo de governança da Casa (ver item 3.5) ocorreu por meio do Ato da 

Mesa nº 56, de 08/12/2009, que dispõe sobre a gestão estratégica na Câmara dos Deputados, 

regulamentando a Portaria nº 233, de 28/12/2009, a estabelecer o modelo de gestão estratégica 

da Câmara dos Deputados.  

Nas legislações, está claro que todos os servidores e colaboradores devem se filiar 

a este novo modelo de gestão, permitindo ao Legislativo Brasileiro usar as ferramentas e 

metodologias mais modernas, promovendo celeridade e transparência de gestão para o maior 

interessado: o Cidadão Brasileiro. 
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3.4 Ações para compreensão do contexto da Câmara dos Deputados  

A elaboração dos mapas setoriais resultou na definição de projetos ou programas 

(conjunto de projetos) estratégicos, que consistem em “empreendimentos desenvolvidos pela 

organização, para criar ou aperfeiçoar serviços, produtos ou resultados, a fim de atingir os 

objetivos estratégicos” (BOTELHO, 2010). Além disso, “caracterizam-se por apresentar um 

seqüenciamento claro, lógico e integrado de ações e pela definição de início e fim, bem como 

parâmetros de prazo, custos, recursos e padrões de qualidade”. 

Tendo em vista que o mapa corporativo (Figura 17) derivou daqueles setoriais, 

alguns projetos originalmente setoriais foram alçados à categoria corporativos. Por isso, foram 

escolhidos 10 programas ou projetos considerados estruturantes para promover o 

estabelecimento da gestão estratégica da Casa, tendo em vista o atingimento de um maior 

número de objetivos do mapa corporativo, bem como vinculados a cada uma das perspectivas 

do mapa (Figura 18). 

 
Fonte: Adaptado de <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 12 Programas e Projetos Corporativos da Câmara dos Deputados 

Uma das primeiras ações tomadas em relação ao Plano de Comunicação foi a 

documentação elaborada pela APROGE, contendo a exposição das linhas gerais do plano de 

estratégia, propondo por em prática a Gestão Estratégica da Instituição. Através dele foi 

possível definir o slogan da estratégia “Aqui começa uma nova etapa. Gestão Estratégica. A 
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excelência é você que faz”, e atividades que criaram um elemento disseminador e ouvidor 

para cada uma das diretorias envolvidas no projeto estratégico, bem como para os servidores. 

Para a campanha publicitária interna foram usados cartazes, panfletos, papel de parede na 

intranet, murais, displays de elevadores e matérias na Revista da Casa, com o intuito de gerar 

curiosidade. As ações foram executadas no período compreendido entre 23 de março a 15 de 

agosto 2009, tendo como um dos momentos mais importantes o dia 14 de abril de 2009, 

quando o Deputado Michel Temer - Presidente da Câmara, fez a abertura do encontro 

intitulado “O Papel Institucional da Casa e Gestão da Estratégia", porposto para apresentar o 

Mapa Corporativo da Câmara dos Deputados. O evento, intitulado “ O Papel Institucional da 

Casa e Gestão da Estratégia". (APROGE,2009). 

Uma das ações decorrentes do plano de comunicação foi a elaboração e aplicação 

de pesquisa com o público interno formado por gerentes de projetos. A presente pesquisa foi 

aplicada pela APROGE e pretendeu verificar o nível de maturidade do gerente, em fase de 

análise de dados onde se dará origem ao relatório final que servirá a Alta Administração. O 

resultado ajudou na orientação e conhecimento do perfil deste público, importante e 

necessário para o sucesso da implantação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados. A 

figura 19 contempla um gráfico expondo um apanhado geral do perfil dos gerentes que atuam 

em algum projeto da Casa. A instituição conta atualmente com 102 gerentes, sendo 92 de 

projetos setoriais e 10 de projetos corporativos, em seus quadros servidores, conforme (Figura 

19). 

 

102 Gerentes 

92 Projetos Setoriais 

10 Projetos Corporativos 

Fonte: Adaptado de (APROGE,2010) 

Figura 13 Quantitativo de Gerentes de Projetos 

 

 

 



57 

 

 

 

Fonte: Adaptado (APROGE,2010) 

Figura 14 Pesquisa do Perfil dos Gerentes de Projetos da Câmara dos  Deputados 

 

PERFIL DOS GERENTES 

57,80% Sendo que em sua maioria os gerentes são homens 

54,20% Idades entre 41 a 50 anos 

37,30% Idades entre 31 a 40 anos 

77,20% A maioria são pós-graduados 

63,90% Dentre a maioria que tem algum tipo de pós-graduação 

41% Tem entre 6 a 10anos de efetivo exercício na Casa 

78,30% Dos gerentes de projetos tem função comissionada - FC 

30,10% Se ocupam de gerenciar pelo menos 2 projetos 

16,90% Se ocupam de gerenciar pelo menos 3 projetos 

14,50% Se ocupam de gerenciar pelo menos 4 projetos 

10,80% Se ocupam de gerenciar pelo menos 5 projetos 

 

 

 

APERFEIÇOAMENTO DOS GERENTES 

60,20% Se capacitaram em Gerenciamento de Projetos 

47% Se capacitaram na Ferramenta de Gerenciamento de Projetos MS Project 

38,60% Administração de tempo 

31,30% Em Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard 

36% Acham positivamente a participação em cursos a distância 

41% Não participaram ainda desta forma de treinamento 

34% Tem interesse em participar de cursos a distância 

PERFIL DOS GERENTES 
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80,70% Usam a intranet para atualização sobre gerenciamento de projetos 

74,70% Informativos eletrônicos  

72,30% Através de livros e manuais 

69,90% Home pages especializadas na web 

94% Tem como fonte mais utilizada os informativos eletrônicos como canais de 

comunicação obter informações sobre gestão estratégica da Casa 

91,60% Usam os eventos ( seminários, palestras, fóruns) 

88% Através de reuniões setoriais 

67% Optam por receberem via email. 

  

 

ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO 

 

Média acima de 8 

Considera importante a iniciativa da Casa de atuar com foco em projetos; 

Conheço os objetivos estratégicos do órgão em trabalho; 

Conheço os objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados ; 

Considero importante que a atuação dos gerentes de projetos seja acompanhada por 

meio de indicadores de desempenho; 

Média entre 5 e 7 

A atividade de gerenciamento de projetos tem alta credibilidade junto a aos órgão da 

Casa; 

Possuo autonomia para gerenciar minha equipe de trabalho; 

Possuo autonomia para administrar o tempo que dedico ao projeto que gerencio; 

Conheço o Manual de Projetos da Casa, disponível na intranet; 

A atividade de gerenciamento de projetos tem alta credibilidade junto ao órgão em que 

trabalho; 

Utilizo outras ferramentas para o gerenciamento de projetos, tais como: planilha 

eletrônica e editor de texto; 

Assumi a tarefa de gerenciar projetos por considerá-la importante para a Casa; 

Conheço as atribuições de um gerente de projeto na Casa. 

Média abaixo de 5 

Conheço o guia PMBOK, elaborado pelo PMI – Project Management Institute; 

Tenho facilidade para mobilizar recursos materiais/financeiros relativos ao projeto; 

Utilizo o Microsoft Project como ferramenta no gerenciamento de projeto. 

  

Com a presente aplicação da pesquisa, a  APROGE pôde verificar o nível de 

maturidade de cada gerente, observando a necessidade de treinamento, o conhecimento dos 

gerentes das relações institucionais e ambiente político; sua visão do mapa e dos objetivos 

estratégicos da Câmara, e o grau de aderência e comprometimento com os projetos 

corporativos. Além disso, foi ponderada a necessidade de conhecimento dos gerentes da 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Instituição Câmara. 
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A iniciativa, ao que parece, foi significativamente relevante, pois do 

conhecimento do perfil dos gerentes resultou uma ênfase em treinamentos realizados em 

parceria com o CEFOR, de modo a qualificar os envolvidos com os projetos na Câmara. 

Percebe-se que a ação será relevante no futuro, se continuada por meio da realização periódica 

das entrevistas, para confrontar os ganhos obtidos com os treinamentos e, inclusive, mensurar 

a mudança dos perfis ao longo dos anos, o que poderá ser um reflexo da maturidade do 

planejamento estratégico na Casa.  

Partindo para outro aspecto, é fato que a metodologia BSC demanda igualmente a 

criação de uma rede de colaboradores, a quem caberá a função de comunicar e de serem os 

interlocutores entre os servidores e os dirigentes (diretores e chefes de departamento) de cada 

setor. 

Através do Comitê de Comunicação da Estratégia subordinado à Diretoria Geral 

(conforme estabelecido pela Portaria 233/2009), a patrocinadora do planejamento estratégico 

da Câmara dos Deputados, foi elaborado um Plano de Comunicação contemplando a 

divulgação do chamado “Boletim da Estratégia” (figura 21), meio de veiculação mensal e no 

formato eletrônico. O Boletim, produzido a partir de voluntarismo e colaboração dos gerentes 

de projetos, aborda diversos tipos de matérias: factuais; artigos; dicas; manuais; tecnologias; 

projetos; dicas; benchmarking; eventos, além de conteúdos que demonstram o andamento dos 

projetos setoriais e corporativos. 



60 

 

 

 

Fonte: < http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 15 Boletim da Estratégia Junho/Julho 2010 nº14 - Intranet Câmara dos Deputados 

No sentido de divulgação, as ações de planejamento estratégico tem sido pautadas 

por sistemáticas apresentações de resultados e iniciativas, de modo a permitir uma relação 

mais próxima da comunidade Câmara dos Deputados com o tema. A título de exemplo, para a 

exposição de divulgação do mapa corporativo, foi realizado um evento no dia 16 de abril 

2009, comandado pela Mesa Diretora da Casa, composta pelo Presidente da Câmara Michel 

Temer, 1º vice-presidente, Marco Maia, o 4º secretário, Nelson Marquezelli, e o suplente 

Marcelo Ortiz, além do Diretor Geral Sérgio Sampaio. Na ocasião, o Presidente Michel 

Temer argumentou que o fato: 

É uma nova estratégia que dá início a uma nova etapa de gestão 

administrativa, que atende aos pressupostos históricos da modernização do 

serviço público. Trata-se de agilizar e dar mais eficiência aos trabalhos 

administrativos e de apoio legislativo. A partir de agora, portanto, passa-se à 
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implantação definitiva da Gestão Estratégica, com o apoio da Mesa Diretora 
(TEMER, 2009). 
 

Durante o evento, os membros das Diretorias de Recursos Humanos, 

Administrativa, Legislativa e a Assessoria de Projetos – APROGE, por meio dos servidores 

Cássia Botelho e Raquel Melo aplicaram o suporte didático na explanação sobre as 

perspectivas da metodologia BSC e o significado dos objetivos estratégicos advindos do 

mapa. Nesse sentido, os condutores do processo de implantação do planejamento estratégico 

se preocuparam em verificar uma forma pela qual os projetos e programas estruturantes 

fossem absorvidos de maneira clara e simples, podendo assim contribuir para uma transição e 

garantir a condução de projetos que ajudarão na transformação da estratégia em resultados. 

Para o auxílio no que tange ao atingimento dos resultados explicitados no mapa 

corporativo, foram eleitas a Gestão de Projetos e a abordagem do PMBOK PMI – Project 

Management Institute. O propósito através deste modelo adotado é o de disseminar junto aos 

colaboradores e servidores a cultura de gestão de projetos para realizar as ações demandadas 

pelos objetivos estratégicos corroborando assim para o alcance da missão organizacional. 

Para tanto, uma das primeiras ações tomadas para atingir a missão organizacional 

foi profissionalizar a atividade de gerenciamento de projetos na Câmara e fortalecer a 

metodologia de gestão de projetos. Criaram-se grupos de trabalho multidisciplinares 

constituídos com o objetivo da implantação desta nova cultura, buscando solução de 

problemas e entraves no nível corporativo. Ocorre que a pouca maturidade da instituição em 

implantar e adaptar modelos de gestão oriundos da iniciativa privada, com baixa consistência 

técnica dos métodos adotados e a preparação informal de gerentes, está sendo um dos pontos 

críticos que pode comprometer sistematicamente todo processo e o sucesso desejado. 

Em relação às equipes de elaboração dos projetos, segundo Heldman (2006, p. 

308), seu desenvolvimento “implica criar um ambiente franco e estimulante para que os 

stakeholders
24

 contribuam, e transformar a equipe num grupo coordenado, funcional e 

eficiente.” 

Todos os projetos são feitos por pessoas, quanto melhor e coesos trabalharem 

juntos, mais tranqüila e eficiente torna-se sua execução. Quanto ao ponto, é constante ouvir 

dos gestores que o seu projeto não anda bem, de modo que as ferramentas capazes de 

mensurar tempo, custo e qualidade às vezes não conseguem medir o fator humano em vários 

                                                 
24

 Stakeholders - Indivíduos ou organizações que estão envolvidos diretamente com o projeto, ou são afetados 

positiva ou negativamente entre eles os gerente de projetos, consumidor (usuário final e seu cliente), 

organização, equipe, patrocinador e acionistas. 
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aspectos como o humor, a depressão, a motivação e o interesse de cada indivíduo. O 

intangível é considerado um fator importante e que não sendo bem administrado pode 

contribuir para que seu projeto não atinja maior nível de satisfação e expectativas junto aos 

stakeholders. 

Por tais razões, argumenta Melo (2010, p. 9), “para que a gestão de projetos possa 

efetivamente representar fator crítico de sucesso na transformação da estratégia em resultados, 

há que se construir um modelo de governança apropriado para abrigá-la”. 

3.5 Modelo de Governança 

Em 08 de dezembro de 2009, por meio do Ato da Mesa nº 56, que dispõe sobre a 

gestão estratégica na Câmara dos Deputados, ficou estabelecido o comprometimento da Alta 

Direção em apoiar a implementação de um novo modelo de gestão e planejamento estratégico 

que a Casa passou a adotar, no intuito de alcançar os objetivos e resultados desejados, que 

foram estabelecidos no plano corporativo. O fato se alinhava à recomendação do Acórdão 

1603/2008 – Plenário – TCU, 13/08/2008. De acordo com Ato da Mesa, a Diretoria-Geral 

recebeu a incumbência de promover a adoção e implantação do modelo de gestão estratégica. 

A Diretoria-Geral da Câmara no uso de suas atribuições e seguindo orientações 

disposta no art. 4º do Ato da Mesa nº56/2009, publicou a Portaria nº 233/2009, que 

estabeleceu o modelo de gestão estratégica para a Instituição, demonstrado na (figura 16). 

O modelo foi o de governança corporativa da gestão estratégica, baseado em 

princípios que visem à maior transparência, equidade, prestação de contas, cumprimento das 

leis, ética, participação, efetividade e responsabilidade corporativa. 

A importância da criação de um modelo tendo como base a governança 

corporativa é assegurar que os processos, as metodologias e a gestão não sofram de 

estagnação, isto é, não caiam na subutilização pelos responsáveis da coordenação, execução e 

controle. A publicação expressava a clareza para toda a organização no que se refere ao fato 

de que através do modelo adotado de gestão estratégica será possível criar meios de facilitar à 

aderência e à absorção por todos os envolvidos no processo de implementação. Acredita-se 

que o fato geraria ganhos não apenas para a Instituição, mas também para cada servidor.  

De acordo com o modelo governança corporativa foi implementada a estrutura 

administrativa composta por Comitê de Gestão Estratégica, Comitês Setoriais de Gestão, 

Escritório Corporativo de Gestão Estratégica e Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica 

(Figura 21). Por sua vez, e conforme a relevância, o Comitê de Gestão Estratégico seguirá as 

diretrizes da Mesa Diretora, no acompanhamento do processo de gestão estratégica da Câmara 

dos Deputados. 
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Para que o acompanhamento do planejamento estratégico seja eficaz na 

elaboração, implementação e controle, é necessária a criação de um escritório ou setor 

corporativo de gestão estratégica. Na governança da gestão estratégica da Câmara foi criado 

ECGE – Escritório Corporativo de Gestão Estratégica que é integrante da Assessoria de 

Projetos e Gestão – APROGE, cujo objetivo principal atribuído pela Portaria 233/2009 é 

prestar serviços de assessoramento e consultoria à Diretoria-Geral e ao Comitê de Gestão 

Estratégica no processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados. 

A norma contempla a governança estratégica com as RAEs – Reuniões de 

Avaliação Estratégica, consistindo em encontros organizados pelo Comitê de Gestão 

Estratégica e pelos Comitês Setoriais de Gestão com a destinação de avaliar o desempenho da 

instituição como um todo, ou de apenas parte dela, diante dos indicadores dos objetivos, 

programas, projetos e processos estratégicos.  

 

Fonte: < http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 16 Modelo de Governança da Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados 

Além disso, o modelo de governança estratégica adotado pela Câmara identifica os 

principais atores envolvidos no plano corporativo: os patrocinadores, os gerentes de programa 

ou projeto e os membros de equipe (Figura 23). Na hierarquia, as autoridades máximas e 

superiores aos gerentes de programa e projeto são os patrocinadores. Por outro lado, cabe ao 
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gerente de programa e de projeto a responsabilidade pela condução do programa ou projeto 

sob seus cuidados. O membro de equipe é o ator que participa da execução do projeto.  

 

Fonte: < http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 17 Fluxo do Modelo de Governança da Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados 

Como em todo novo processo, atualmente é possível registrar uma resistência por 

parte de membros do corpo funcional da Casa, no sentido que barreiras são criadas, 

aparentemente geradas pela desmotivação em aderir a um novo modo de fazer e pensar. 

Entretanto, o próprio aparato conceitual do planejamento estratégico considera que, ao longo 

do tempo, os envolvidos cedem e percebem que o resultado esperado vale tanto para ele 

quanto para o órgão, convertendo-se em colaborador. Opinião do autor? 

Com relação à customização ou adaptação, o BSC, amplamente utilizado no 

Brasil e no mundo, apresenta a singularidade de vincular-se aos resultados financeiros para a 

organização. Já na Câmara dos Deputados e na Administração Pública Direta os objetivos são 

a razões de existir da instituição, fruto do planejamento e, sendo assim, procura espelhar o seu 

papel institucional perante a sociedade de um modo geral.  

3.6 Uma sucinta análise do contexto da Câmara dos Deputados  

A análise das informações presentes no capítulo permite afirmar que a Câmara 

dos Deputados está envidando esforços para por em prática ações que efetivem a implantação 

da gestão estratégica a partir do seu planejamento. A despeito de algumas dificuldades, 

especialmente no sentido de comunicação, a despeito das iniciativas, percebe-se um 
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progressivo conhecimento do corpo de funcionários sobre a necessidade de mudança de 

postura e adequação ao planejamento estratégico da instituição.  

Com o novo modelo de gestão adotado, a Casa vai ao encontro das 

recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União através do Acórdão Nº 1603/2008 – 

TCU, o que reflete a busca por soluções de gestão contemporâneas, metodologicamente 

fundamentadas e que se vinculam ao cumprimento de sua missão institucional.  

No que se refere ao processo e sistemática adotada pela Câmara dos Deputados ao 

implantar seu planejamento estratégico e gestão estratégica, é lícito afirmar que não foram 

caracterizados por procedimentos usuais. A adoção ocorreu pelas diretorias e em demais 

partes da estrutura organizacional, posteriormente sendo derivadas para o âmbito corporativo. 

Em demais organizações, tradicionalmente, adota-se a gestão estratégica em toda a estrutura 

funcional uma só vez, de cima para baixo; em alguns casos, conta-se com o auxílio de 

consultoria ou empresas especializadas na elaboração e implantação de novas ferramentas de 

gestão. Da maneira como foi realizado pela Casa (middle up down), verifica-se como feição 

relevante a importância ou peso significativamente maior dos colaboradores que atuaram 

como protagonistas na elaboração e implantação do planejamento, em seu contexto 

intermediário de surgimento (middle). 

Em relação ao tempo de surgimento e incorporação da abordagem estratégica, a 

título de comparação com outros órgãos públicos, entende-se que a Câmara dos Deputados 

não esteve entre os primeiros na adoção do BSC como metodologia. O TCU, por exemplo, já 

se encontra fases bem adiantadas, enquanto o CNJ coordena a implantação do planejamento 

em todo o judiciário, de modo que atualmente está colhendo informações dos indicadores 

nacionais.  

Sobre a comunicação da estratégia, percebe-se que a figura dos colaboradores é 

um fator chave para o sucesso da concretização da missão organizacional. Neste sentido, 

interpreta-se que a Alta Direção da Casa tem cumprido o seu papel de apoiar a iniciativa, por 

meio da adoção e transmissão aos servidores do novo modelo de gestão para área 

administrativa. Cabe a respectivas diretorias a responsabilidade de alinhar toda sua estrutura 

para disseminação da nova metodologia de trabalho adotada pelo planejamento estratégico 

corporativo. 

Conforme demonstra a (figura 24), a Câmara ao divulgar os indicadores medidos 

em 2009, pode-se visualizar os dados que formam substrato das informações que foram 

resultantes na aplicação e uso da metodologia BSC, que uma de suas finalidades é a 

mensuração dos indicadores pré definidos no planejamento estratégico. No resumo foi 
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possível constatar que as metas selecionadas para aferição não se atigiu os objetivos com 

relação aos Processos Modelados e Melhorados e aos Processos Mapeados. 

 

Fonte:< http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica> 

Figura 18 Resumo dos Indicadores Medidos em 2009 

Toda organização, sendo pública ou privada, busca em sua razão de ser junto à 

sociedade o reconhecimento e a excelência dos bons serviços prestados ao seu público. Não é 

diferente no que diz respeito à Câmara dos Deputados, ao procurar ser modelo na 

Administração Pública, por meio da adoção de estratégias gerenciais como o planejamento e a 

gestão estratégica, contribuindo para sociedade na promoção da cidadania, da igualdade e da 

justiça social. 

http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica
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4 CONCLUSÕES: UMA VISÃO ANALÍTICA 

A presente monografia se dispôs a verificar o processo de implantação da 

sistemática de adoção da metodologia do BSC na Câmara dos Deputados, lançado em abril de 

2009, seguindo princípios originalmente desenvolvidos em 2004.  

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a adequação e os benefícios que a 

iniciativa poderia trazer ao Poder Legislativo. Complementarmente, em relação aos objetivos 

específicos, foram intenções da pesquisa: (a) compreender e registrar o contexto de 

surgimento do planejamento estratégico e de opção pela metodologia BSC na Câmara 

Federal; (b) discutir a sistemática de implantação do BSC, analisando o correspondente 

processo; (c) avaliar a eficácia das etapas presentemente desenvolvidas.  

De modo a atingir os objetivos supracitados, foram realizadas entrevistas (livres) 

com os principais atores e interlocutores das áreas envolvidas na elaboração e implantação do 

Balanced Scorecard na Câmara dos Deputados, TCU e CNJ, nos respectivos escritórios de 

projetos. Além disso, foi elaborada revisão de literatura para explorar e discutir os termos 

vinculados ao planejamento estratégico e ao BSC. 

Preliminarmente, para contextualizar o objetivo geral, cabe esclarecer que o Poder 

legislativo assume um papel relevante perante a sociedade do País, ao desempenhar funções 

primordiais para consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar em 

assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Para o 

cumprimento desta missão, o parlamentar necessita de uma infraestrutura administrativa 

capaz de oferecer um suporte ao trabalho realizado no âmbito da Câmara dos Deputados, o 

que implica estratégias de gestão eficientes, eficazes e que produzam efetividade, gerando 

resultados práticos.  

A Casa, ao adotar a metodologia BSC (especificada no capítulo 1), relacionada à 

sua sistemática de planejamento estratégico, procurou assumir um novo modelo que “estimula 

o rompimento de estruturas tradicionais e institucionaliza novos valores culturais” 

(BOTELHO, 2009), almejando novos cenários. Incorporar o paradigma de mudança é um 

passo fundamental para a transformação. Alinha-se àquilo que afirma Peter Drucker (apud 

Braga,2005, p. 30) “o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações 

futuras das decisões presentes”. 

No que se refere ao objetivo de compreender e registrar o contexto de surgimento 

do planejamento estratégico e de opção pela metodologia BSC na Câmara Federal, cabe a 

observação que, nos dias atuais, as organizações públicas e privadas procuram métodos e 
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ferramentas que as ajudem nas realizações de tarefas e na execução dos serviços 

administrativos com excelência e resultado. Mas para que essas tarefas, serviços e produtos se 

materializem são necessário meios, não apenas físicos, mas também racionais, de modo a 

maximizar o processo de alcance dos resultados. Do aspecto origina-se a demanda por 

planejar estrategicamente, de modo a atingir objetivos que auxiliem os tomadores de decisão.  

Movida por tal propósito, a Câmara dos Deputados inicialmente estabeleceu sua 

missão, visão e valores para área administrativa, ainda no ano de 2004. A partir destas 

orientações e da definição de macro-objetivos, optou-se pela adoção da metodologia BSC 

Balanced Scorecard para conduzir todos os procedimentos para elaboração e implantação de 

sua estratégia, conforme apresentando no capítulo 3. 

Para discutir a sistemática de implantação do BSC, entende-se que tal processo 

pode sofrer variações em qualquer organização, sendo pública ou privada, conforme os 

contextos particulares de implementação – deve-se lembrar que uma das características 

fundamentais do planejamento estratégico é a sua flexibilidade, o que permite adaptações e, 

portanto, melhor ajuste e sincronia com as peculiaridades de cada órgão.  

Nas organizações pesquisadas (ver capítulo 2) foi possível constatar que no 

Tribunal de Contas da União a adoção do planejamento estratégico foi referendada no 

plenário, além de assumir uma forma híbrida (GPD e BSC), possivelmente resultando em 

maior legitimidade ao processo. No Poder Judiciário Nacional, por sua vez, as ações foram 

conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que teve liberdade na contratação, mediante a 

Concorrência nº1/2009, 29/06/2009, de uma consultoria externa especializada no BSC para 

capacitação dos primeiros colaboradores, o que posteriormente os tornariam replicadores aos 

demais servidores do tribunal.  

Na Câmara dos Deputados, por outro lado, o caráter distintivo ocorreu pelo fato 

de a adoção se dar através de projeto piloto implantado em uma de suas diretorias (DRH). 

Entende-se que o processo, em certa medida, valorizou os servidores e colaboradores no que 

diz respeito a não correr riscos de subutilização, embora seja evidente um atraso em relação a 

internalização, implantação e o alinhamento do planejamento estratégico de toda a 

organização – o que se converte em fator de crítica.  

Em relação ao propósito de avaliar a eficácia das etapas presentemente 

desenvolvidas, conforme explorado na monografia, a adoção do planejamento estratégico e do 

modelo de gestão estratégica pela Câmara dos Deputados partiu de iniciativa da Diretoria de 

Recursos Humanos, o que atendeu à recomendação do Tribunal de Contas da União (Acórdão 

no ano de 2008), de que os órgãos públicos adotassem ações voltadas à implantação e ao 
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aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional conforme as necessidades e 

prioridades da organização. 

Os benefícios iniciais oriundos das ações na Casa, derivadas até o cenário atual, 

surtiram efeitos para a instituição no tocante da melhoria da gestão administrativa. Ademais, 

houve a valorização do corpo funcional por meio de ações para a internalização de um novo 

modo de fazer o trabalho do dia a dia, ampliando as competências por meio de capacitação e 

treinamento. 

Nos mostra a (figura 24) que foi possível medir resultados iniciais dos indicadores 

estabelecidos no plano corporativo, sendo que este indicadores servirão como base para 

revisões futuras do planejamento estratégico. 

No tocante a adoção, implantação e monitoramento do planejamento estratégico 

na Câmara do Deputados, avalia-se que a APROGE seguiu a metodologia BSC, adaptando-a 

às particularidades da Casa Legislativa, como a produção do mapa corporativo deduzido. 

Todavia é prematuro avaliar o resultado das avaliações, tendo em vista que demanda um 

tempo maior para o alcance dos primeiros resultados efetivos.  

Como etapas futuras, no âmbito das recomendações, entende-se que para a 

Câmara dos Deputados alcançar no nível de excelência desejado é necessário o fortalecimento 

da Gestão Estratégica da Casa. É fundamental o efetivo alinhamento de todas as diretorias e 

unidades administrativas aos objetivos previstos no Mapa Estratégico Corporativo, por meio 

da implementação dos programas estruturantes e projetos estratégicos, pelo aperfeiçoamento 

dos processos de trabalho e pela implantação de um sistema de acompanhamento e de 

avaliação baseado em indicadores e metas. A sincronia nas ações poderá, de maneira 

produtiva, melhorar as práticas e os produtos oferecidos pela Casa Legislativa.  

A pesquisa permitiu observar que o Poder Legislativo Federal entra para uma 

nova fase, a de se planejar para o futuro, minimizando riscos de não alcançar seus objetivos 

desejados, crescendo assim as vantagens de ser excelência no alcance da sua missão. O gesto 

de incorporar o planejamento estratégico é particularmente importante porque serve de 

modelo para os Legislativos Estaduais e Municipais, o que facilita um alinhamento nacional 

dos Poderes Legislativos, mantendo suas autonomias e independências. 

Entretanto, para alcançar os resultados oriundos deste novo modelo, é necessário 

um acompanhamento por parte dos gestores na observança dos modelos de gestão 

disponíveis, para que não se corra o risco da obsolecência do que está sendo implantado e não 

finalizado. 
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Deixa-se, a título de sugestão, que a alta direção da Casa adote medidas para que 

verfique os ganhos que a Instituição terá ao adotar o planejamento estratégico mais amplo, no 

sentido de incluir a abrangência para a área Política. Acredita-se que assim será possível criar 

ações que irão preencher o canal de comunicação com a sociedade brasileira, que hoje anseia 

que seu representante no Poder Legislativo possa fazer sua prestação de contas mais direta 

com cidadão. 
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 ANEXOS  

ANEXO A - 

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 25 Mapa Estratégico da Secretaria de Comunicação Social 

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 26 Mapa Estratégico da Secretaria de Controle Interno 
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ANEXO B 

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 27 Mapa Estratégico da Diretoria Legislativa 

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 28 Mapa Estratégico da Diretoria Administrativa 
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ANEXO C 

 
Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 29 Mapa Estratégico do Centro de Informática – CENIN 

 
Fonte Fonte: <http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica >.  

Figura 30 Mapa Estratégico Assessoria de Projetos e Gestão - APROGE 
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