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RESUMO 
 

 

Este estudo teve por objetivo delinear, em termos qualitativos, a importância do 

suporte provido pela Tecnologia da Informação ao processo de Gestão Estratégica que vem 

sendo implementado na Câmara dos Deputados a partir de 2009. Dessa forma, o problema de 

nosso estudo partiu do pressuposto de que é determinante para a execução da Gestão 

Estratégica o necessário apoio dos recursos de Tecnologia da Informação, justificando-se no 

sentido de que proporciona o entendimento de como esses recursos apoiam a execução do 

processo de Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados, além de possibilitar que se atente 

para o valor que a Tecnologia da Informação agrega aos negócios. Definiu-se como escopo do 

estudo os programas e projetos estratégicos estruturantes estabelecidos naquela Casa 

Legislativa, buscando-se compreender em que medida o suporte da Tecnologia da Informação 

tem contribuído para que se atinjam os objetivos daqueles programas e projetos corporativos. 

Em termos metodológicos, baseou-se em uma abordagem qualitativa utilizando-se como 

estudo de caso o processo de Gestão Estratégica ora em execução na Câmara dos Deputados, 

realizando-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados. Em 

seguida, pesquisou-se a legislação interna à Câmara dos Deputados relativa ao tema Gestão 

Estratégica, como também documentos afins. Complementou-se o conhecimento obtido nessas 

pesquisas com aquele resultante das entrevistas em que participaram atores do processo de 

Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados. O universo da pesquisa compreendeu unidades 

administrativas que foram relacionadas conforme suas interveniências, seja quanto à detenção 

de documentos e de informações sobre a legislação interna relativa ao tema sob estudo, seja 

pelo fato de contemplarem em suas lotações os atores entrevistados ou os serviços de Gestão 

Estratégica afetos à pesquisa. O estudo apresenta em sua conclusão o fato de que o apoio da 

tecnologia da informação é importante aos processos de Gestão Estratégica da Câmara dos 

Deputados. 

[Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, 

Informatização, Câmara dos Deputados] 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

Due to the strategic management process underway at the Chamber of Deputies of 

Brazil, this study seeks to verify the importance of the support provided from information 

technology to the development of programs and projects of this management process, taking 

the assumption that this support is important. The scope of this work are the programs and 

strategic projects of the strategic management process currently executed at the Chamber of 

Deputies. In terms of methodology, it was sought a qualitative approach, a case study, from a 

literature search on issues related to strategic management and information technology. Then it 

was searched the legislation of the Chamber of Deputies  its program of strategic management 

as well as related documents. The knowledge gained in these surveys was completed with 

interviews involving the main actors in that process of Strategic Management. As a result, this 

work confirmed the importance of information technology support to the strategic 

management process, notably in the progress of programs and projects developed by the 

Chamber of Deputies. 

 

Keywords: [Information Technology, Strategic Planning, Strategic Management,, 

Chamber of Deputies of Brazil, Public Service] 
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INTRODUÇÃO 

A administração da Câmara dos Deputados (CD) tem envidado esforços visando à 

melhoria da eficiência administrativa nos diversos órgãos desta Casa Legislativa, sempre com 

o objetivo de prestar melhores serviços aos Deputados Federais. Nesse sentido, especialmente 

a partir de 2009, a Câmara dos Deputados vem adotando procedimentos de administração 

segundo os preceitos da Gestão Estratégica, de ampla utilização em empresas privadas, num 

trabalho cada vez mais abrangente e profundo, buscando melhorar a eficácia, a eficiência e a 

efetividade dos serviços prestados. 

O objetivo deste trabalho é delinear, em termos qualitativos, a importância do suporte 

provido pela Tecnologia da Informação (TI) àquele processo de Gestão Estratégica que vem 

sendo implementado na Câmara dos Deputados. Dessa forma, o problema de nosso estudo 

partiu do pressuposto de que é determinante para a execução da Gestão Estratégica o 

necessário apoio dos recursos de Tecnologia da Informação, justificando-se no sentido de que 

proporciona o entendimento de como esses recursos apoiam a execução do processo de Gestão 

Estratégica na Câmara dos Deputados, além de possibilitar que se atente para o valor que a 

Tecnologia da Informação agrega aos negócios. 

Segundo Carvalho (2000, p. 1), em sua obra sobre a administração estratégica como 

norteadora de excelência organizacional pública, o processo de administração estratégica 

visa manter uma organização como um conjunto integrado ao seu ambiente, num 
processo evolutivo, contínuo e interativo. Este significado conduz , no seu escopo, à 
idéia de que a administração estratégica é, sobretudo, a administração da mudança. 

O processo de gestão estratégica em implementação na Câmara tem também este 

objetivo, que é preparar a administração para as mudanças e os desafios com que se deparará 

inexoravelmente toda organização, pública ou privada, mesmo considerando-se que as 

organizações públicas, principalmente o Parlamento, aparentemente não enfrentam 

concorrência de outras organizações em busca da mesma clientela. 

Esta abordagem estratégica engloba a análise do ambiente externo, verificando-se as 

oportunidades e ameaças ou limitações com as quais a organização se depara. Analisa-se 

também o ambiente interno, em busca de seus pontos fortes e fracos; busca-se ainda o 

estabelecimento, através de um mapa estratégico, da missão organizacional, de sua visão, dos 

seus valores institucionais e da definição dos objetivos gerais, formulando estratégias em 

todos os níveis para tornar possível à organização aproveitar melhor os seus pontos fortes, 
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corrigir ou reduzir seus pontos fracos de forma a aproveitar melhor as oportunidades do 

ambiente. Tal processo leva à implementação de estratégias e à realização de atividades de 

planejamento e controle estratégico. 

Neste processo estratégico de busca da eficiência, onde se verifica a interação entre 

os recursos humanos e os recursos materiais, nota-se a importância, entre outros itens, da 

tecnologia da informação. Segundo Lins (2009, p. 5), definindo o que seria TI 

o setor de tecnologia da informação e de comunicação agrega atividades relacionadas 
com a produção de bens que se destinem ao processamento e apresentação da 
informação por tecnologia digital e de seus componentes e com a prestação de 
serviços de tratamento, de transporte e de apresentação da informação em todas as 
suas modalidades: dados, imagens, voz, audiovisuais e multimídia.  

O autor observa que o setor de TI, com a utilização de redes internas e novas formas 

de controle de processos, é um promotor do aumento da produtividade, ressaltando como 

causas a redução dos desperdícios, eliminando funções desnecessárias e a melhoria da 

comunicação, o maior intercâmbio de informações, permitindo o trabalho e a comunicação 

remotas, e a criação de comunidades ou redes virtuais, que promovem a disseminação das 

informações, melhorando o adestramento de um grande número de pessoas. 

Já Aguilera e Lazarini (2009), falando sobre a gestão de mudanças corporativas, 

afirmam que a definição de estratégia parte de se saber onde se está, para onde se quer ir e por 

quê, definindo-se claramente um futuro, com a determinação de como a organização se 

comportará no mercado,  e a definição clara de todos os seus planos de ação. Assim, segundo 

os autores, pode-se mudar a performance da organização, em vista a tirá-la de uma eventual 

rota de declínio, para direcioná-la ao crescimento. Todo este processo, que os autores chamam 

turnaround, que eles consideram uma destruição criativa, objetiva modificar radicalmente a 

situação atual de uma dada organização, através da utilização de ferramentas de administração 

específicas, entre elas a matriz turnaround representada como no exemplo do quadro 1 a 

seguir, com o objetivo de que se atinja um estágio de estabilização, com a maior rentabilidade 

possível, tudo com o fito de se buscar o retorno ao crescimento e à sobrevivência da 

organização. 

Quadro 1 – Matriz turnaround para a tomada de decisões 
 

  URGÊNCIA  

  ALTA  BAIXA  

G R A LTurnaround radical Decisão radical de médio prazo 
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- demissões - venda do negócio ou de parte 

- downsizings - fusões 

- fechamento de unidades deficitárias - mudança de portfólio 

- desativação de linhas de produtos Reestruturação organizacional 

- terceirização de atividades  

B
A

IX
A

 

Mudanças específicas Ajustes de médio e longo prazos 

- antecipação de problemas - acompanhamento 

- revisão de processos - revisões e questionamentos períodicos 

- redução de investimentos - envolvimento das equipes para soluções 
Fonte: Aguilera e Lazarini (2009) 

Em resumo, diante de uma situação periclitante para uma dada organização, devem-se 

tomar medidas drásticas visando à sobrevivência da empresa, adotando-se um bom 

planejamento de longo prazo, mantendo-se o foco no negócio, com um claro senso de 

prioridades, dando-se atenção especial às necessidades dos seus clientes, sempre atento para os 

resultados da organização, buscando-se a valorização dos recursos humanos com a 

transformação dos empregados em parceiros, utilizando-se de uma política de comunicação 

clara e verdadeira, e, por fim, tendo-se muita simplicidade. Tal processo é, segundos os 

autores, a essência da gestão estratégica. 

Serra, Ferreira, Torres e Torres (2010), tratando da gestão estratégica, ressaltam as 

diferenças entre sua adoção em empresas privadas e públicas, conforme comparação 

explicitada no quadro 2 abaixo, onde se discriminam essas organizações em relação à 

propriedade das mesmas, em relação ao controle e em relação às fontes de financiamento. 

Essas diferenças de perspectiva fazem com que o planejamento estratégico seja implementado, 

na visão dos autores, de forma diferente segundo seja uma organização pública ou privada. 

Quadro 2 – Comparação entre organizações públicas e privadas  
 

 Organização Pública 
 

Organização Privada 

Propriedade Coletiva, pelos membros de 
comunidades políticas 

Acionistas e empreendedores 

Controle Forças políticas Forças de mercado 

Fonte de recursos financeiros Taxas e impostos Lucro 
Fonte: Serra, Ferreira, Torres e Torres (2010) 

No capítulo 1.5 deste estudo apresentamos a aplicação, na Câmara dos Deputados, 

dos conhecimentos acima listados sobre gestão estratégica. 
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Em relação à Tecnologia de Informação, buscou-se delinear neste trabalho, em 

termos qualitativos, a importância do apoio provido pela Tecnologia da Informação ao 

processo de Gestão Estratégica (GE) executado na Câmara dos Deputados. Para isso procurou-

se conhecer os conceitos deste processo de gestão, suas normas de aplicação – legislação 

interna, documentos, atores, projetos e serviços intervenientes - e o suporte de TI 

disponibilizado para esse fim, tendo-se como escopo da pesquisa os doze programas 

estratégicos estruturantes estabelecidos, listados no quadro 5 à página 28. 

O presente trabalho constitui-se de dois capítulos mais as conclusões finais. No 

capítulo 1 caracteriza-se o trabalho apresentando-se o problema estudado – conforme já 

citamos no início desta introdução -, os objetivos geral e específico, a justificativa, relacionada 

ao fato de estar o processo de gestão estratégica em pleno andamento, o referencial teórico, a 

revisão de literatura e a metodologia. No capítulo 2 foram analisados os resultados da coleta 

de dados, procurando-se atender aos objetivos específicos indicados neste estudo. Neste 

capítulo apresenta-se também uma abordagem qualitativa sobre o suporte da tecnologia da 

informação ao processo de gestão estratégica em desenvolvimento na Câmara dos Deputados 

através do delineamento de pontos fracos e fortes identificados como resultado do estudo. Nas 

considerações finais faz-se uma síntese dos resultados do estudo em relação aos objetivos 

buscados, onde se almeja a confirmação da premissa inicial. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

1.1 Definição do Problema de Pesquisa e Pressupostos 

Como observa Carvalho (2000, p. 1), “o processo de administração estratégica visa 

manter uma organização como um conjunto integrado ao seu ambiente, num processo 

evolutivo, contínuo e iterativo“. É uma forma de administração focada na mudança dinâmica, 

sempre se adiantando aos fatos. O serviço público brasileiro, e o da Câmara dos Deputados em 

particular, têm muito a ganhar, segundo o autor, com a adoção de novos métodos de gestão 

que busquem a excelência organizacional e a eficiência administrativa.  

Um dos itens importantes de todo este processo é a gestão e disseminação de 

informações corporativas de forma clara, segura e rápida, facilitando todos os processos 

administrativos. Depende-se para isso das ferramentas de TI, fazendo-se necessária a 

implantação de métodos e técnicas mais rápidos de processamento e armazenamento de 

informação, devendo-se utilizar principalmente sistemas informatizados e demais recursos de 

TI para que a tarefa seja cumprida a contento. 

Kovacheva (2008, p. 53) observa que a GE, por lidar com longos períodos de 

desenvolvimento e crescimento da instituição, “possui necessidade de informação específica e 

usa várias tecnologias de informação diferentes das usadas nos processos de gestão nos níveis 

operacional e tático” (tradução nossa). Kovacheva apresenta, ainda, uma “classificação de 

tecnologias de informação de acordo com as fases do processo de GE (tradução nossa).  

Henderson & Vankatram (1999, p. 16) já em 1999, ao analisarem os fatores críticos 

de sucesso para a governança em TI, chamavam a atenção para a importância do alinhamento 

da Tecnologia da Informação aos objetivos de negócio das instituições. Esse alinhamento 

ainda hoje é trabalhado de forma que o investimento em TI, que é sempre expressivo, 

verdadeiramente agregue valor e esteja firmemente alinhado aos objetivos estratégicos 

definidos pelas organizações. 

Carvalho (2000), em seu trabalho relacionado à gestão estratégica no serviço público, 

chama atenção para o aspecto relacionado aos problemas de adaptação de um modelo de 

administração estratégica para a administração pública, principalmente à baixa percepção que 

as organizações públicas têm de seus clientes e suas necessidades. Afirma que organizações 

públicas têm uma relação indireta com seus "clientes", sendo que os que são atendidos por elas 

não são necessariamente aqueles que contribuem financeiramente para suas operações, 
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obrigando os planejadores a buscar por um lado atender a seus clientes e por outro garantir o 

apoio financeiro ligado ao oferecimento desses serviços. Muitas organizações públicas falham 

nesse ponto, diferentemente das organizações privadas que podem mensurar vendas, 

participação de mercado, lucros, retorno sobre o investimento e assim por diante. As decisões 

estratégicas em organizações públicas tornam-se ainda mais politizadas em virtude de sua 

visibilidade nos meios de comunicação, que funcionam como caixa de ressonância da 

sociedade, além do fato de ser necessário se observar regulamentos e regras estabelecidas na 

legislação e ampliadas pela burocracia governamental pesada. 

Nesse contexto, dada a complexidade da Câmara dos Deputados e a conseqüente 

abrangência de seu planejamento estratégico, estabelecido a partir de um processo de 

implantação da GE desde 2009, onde estão contemplados doze programas e projetos 

estruturantes para o alcance de diversos objetivos estratégicos, buscam-se respostas a questões 

tais como: de que forma está se resolvendo o necessário apoio da TI ao processo de gestão 

estratégica? Quais objetivos do processo de gestão estratégica demandam mais 

informatização? Como se dá o apoio da TI no acompanhamento das entregas previstas nos 

projetos estratégicos? Estão sendo necessárias novas ferramentas? Necessita-se desenvolver 

novas aplicações ? Que objetivos são impactados pela falta de ferramentas informatizadas ? 

Dessa forma, o problema de nosso estudo parte do pressuposto de que o apoio da TI é 

relevante para o sucesso da gestão estratégica e, portanto, busca-se delinear, em termos 

qualitativos, o suporte provido pela informatização a este processo na Câmara dos Deputados. 

1.2 Objetivos 

O presente estudo objetiva, de forma geral, delinear, em termos qualitativos, a 

importância do suporte provido pela TI ao processo de Gestão Estratégica, principalmente em 

relação ao processo em andamento na Câmara dos Deputados.  

Como objetivos específicos, listam-se os seguintes: 

1. Identificar quais recursos de Tecnologia de Informação são demandados no 

âmbito dos programas e projetos estratégicos estruturantes e, caso não 

disponíveis, o porquê da indisponibilidade. 

2.  Identificar quais entregas dos programas e projetos estruturantes são fortemente 

impactadas pelo suporte ou pela falta de suporte de recursos de TI e o porquê. 
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3. Delinear, em linhas gerais, os pontos fortes e fracos do suporte de TI aos 

programas e projetos estruturantes ou setoriais na CD. 

1.3 Justificativa 

A Câmara dos Deputados se encontra em plena implementação do processo de 

Gestão Estratégica, iniciado timidamente em 2006, com a definição da missão da organização, 

da visão de futuro e dos valores corporativos a serem cultivados e valorizados. Este processo 

foi reforçado em 2009, com a edição de atos normativos detalhando seus programas, projetos e 

etapas. Nesse contexto, este estudo justifica-se no sentido de que proporciona o entendimento 

de como a TI apoia a execução do processo de GE na Câmara dos Deputados. Contribui ainda 

para o conhecimento do impacto da TI sobre os resultados da gestão estratégica, além de 

possibilitar que se atente para o valor que a TI agrega aos negócios da Câmara dos Deputados, 

o que é relevante, haja vista inclusive os custos de TI. 

Além disso, partindo-se do pressuposto de que é determinante para a execução da GE 

o necessário apoio dos recursos de TI, e tendo-se também como suporte a esse pressuposto os 

estudos de Kovacheva (2008, p. 53) a respeito de TI para a Gestão Estratégica, observa-se que 

o conhecimento do suporte de TI à GE nas organizações configura-se como um importante 

problema de pesquisa. 

Um outro motivo que justifica este trabalho é a não existência de pesquisas focadas 

na administração da Câmara dos Deputados, cujo tema esteja relacionado à importância da 

Tecnologia da Informação ao processo de Gestão Estratégica. 

1.4 Referencial Teórico 

Em termos de referencial teórico buscaram-se obras que tratassem dos temas gestão 

estratégica e informatização do serviço público, principalmente enfocando a relação entre 

adoção dos métodos de gestão estratégica e a necessária utilização das ferramentas da 

informatização. 

Carvalho (2000) relaciona as etapas de um processo de gestão estratégica que se 

inicia com análise de ambiente externo “verificando as oportunidades e ameaças ou 

limitações” seguida da identificação, no ambiente interno, dos pontos forte e dos pontos 

fracos. Segue-se com a fixação de uma missão organizacional e com a determinação dos 

objetivos gerais com a “formulação de estratégias em todos os níveis, que permitam à 
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organização combinar os seus pontos fortes e fracos com as oportunidades do ambiente”. 

Finalmente chega-se ao momento da implementação da estratégia e da realização de um 

controle estratégico de todas as atividades, tudo visando à busca da excelência organizacional. 

O autor discorre também sobre modificações na cultura gerencial brasileira, 

principalmente na administração pública, em decorrência da implementação de métodos 

administrativos inerentes às empresas privadas, com adoção de nova filosofia e sempre em 

busca da excelência organizacional. 

Moreira (1998), discorrendo sobre administração pública gerencial, faz uma análise 

sobre o serviço público e as perspectivas de mudança devido à aprovação da Emenda 

Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que, entre outros assuntos, “modifica o regime e 

dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 

controle de despesas e finanças públicas”. A crise do Estado é estudada com profundidade, 

listando-se experiências internacionais em reforma da estrutura estatal com suas 

conseqüências, ressaltando que a administração pública se viu obrigada, em muitos países, 

pela onda modernizadora a adotar métodos das empresas privadas. 

Kaplan e Norton (1996, p. 25), referindo-se ao Balanced Scorecard (BSC), ressaltam 

as quatro perspectivas em um quadro onde se vislumbra um diagnóstico do desempenho 

operacional de uma organização e se estabelecem quais medidas irão impulsionar o seu futuro: 

a) Perspectiva financeira: Indica se a estratégia da organização, implementação e execução, 

estão contribuindo para a melhoria financeira; b) Perspectiva do cliente: Descreve as formas 

nas quais o valor deve ser criado para os clientes, como a demanda do cliente por esse valor 

deve ser satisfeita e o motivo pelo qual o cliente vai querer pagar por ele; c) Perspectiva do 

Aprendizado e Crescimento: Identifica a infra-estrutura necessária para gerar crescimento e 

melhorias em longo prazo; e d) Perspectiva dos processos internos: Definir o que a 

organização deve fazer para atender as expectativas dos clientes. Segundo ainda Kaplan e 

Norton (1996, p. 2), “o Balanced Scorecard traduz a missão e as estratégias das empresas num 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica” (tradução nossa). De acordo com Oliveira (2008, p. 2), em 

relação ao planejamento de comunicação organizacional, 

a determinação da estratégia é parte de um contínuo processo que tenta responder 
qual a missão da organização, qual a função que ela desempenha no mercado para 
tornar-se útil e justificar os seus resultados perante as partes interessadas.  
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Para que se alcancem os objetivos estabelecidos verificam-se as crenças da 

organização, a sua previsão do futuro, se é possível o estabelecimento de programas de gestão 

estratégica e o que tem que ser feito para que tais objetivos sejam alcançados. 

Melo e Botelho (2008), no trabalho sobre o planejamento e gestão estratégica levados 

a cabo na Câmara dos Deputados, escrevem sobre o processo de adoção do planejamento 

estratégico na Câmara dos Deputados, com a dedução da estratégia corporativa através da 

confecção de mapas corporativos setoriais, com seus processos internos, representando os 

objetivos de cada área da Casa em relação ao objetivo maior da organização. Discorre-se 

também sobre o processo de comunicação da mudança, muito importante para que os 

resultados esperados se concretizem, descrevendo o modelo de governança da gestão 

estratégica, baseado na transparência, equidade, prestação de contas, legalidade, ética, 

participação, busca do consenso, da efetividade e da responsabilidade corporativa. A gestão de 

processos é detalhada, dando uma visão sobre a situação atual de todo o processo de 

implantação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados. 

Paiva (2009), sobre os impactos da gestão estratégica no trabalho da Secretaria de 

Controle Interno da Câmara dos Deputados (SECIN), trata de um estudo de caso atual e 

levado a cabo em órgão de importância na estrutura organizacional da Câmara, descrevendo 

todo o processo de adoção da gestão estratégica na SECIN, responsável pelo papel de tomada 

de contas anual de todos os departamentos da Câmara, gerando, ao final do trabalho, uma 

proposta de metodologia para atender a mudanças na gestão administrativa da organização. 

Coelho (2001), estudando os impactos do governo eletrônico na estrutura e na força 

de trabalho das organizações públicas, se concentra nos desafios que a modernização da 

administração pública representa para a sociedade. Seu trabalho propôs-se a fomentar o 

debate, inserindo o tema nas discussões governamentais, apresentando dois estudos de caso: 

um realizado na Secretaria da Receita Federal e outro no Instituto Nacional de Seguridade 

Social. Apresenta visões governamentais do Brasil, do Canadá, de Singapura e do Reino 

Unido, mostrando os efeitos da informatização da máquina pública na própria cultura 

organizacional dos países analisados, ressaltando seus efeitos no cotidiano dos funcionários e 

no próprio ambiente de trabalho, sempre com melhoria substancial na produtividade. 

Kovacheva (2008) apresenta uma classificação das tecnologias de informação de 

acordo com cada fase do processo de gestão estratégica, ressaltando que essas tecnologias 
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diferem daqueles utilizadas na rotina normal das estruturas administrativas, sempre visando 

objetivos de longo prazo. 

Lima (2007) descreve o alinhamento do processo de gerenciamento das informações 

nas empresas com o processo de planejamento estratégico, sempre visando à maior obtenção 

de vantagens comparativas em relação à concorrência, ressaltando a importância dessa 

sincronização entre informações e estratégia. 

Henderson e Venkatraman (1999) relacionam a estratégia de negócios das empresas 

com a estratégia na tecnologia de informação, com a estrutura organizacional, com a 

infraestrutura da tecnologia de informação e com os processos para ressaltar o poder de 

alavancagem que a tecnologia de informação, do ponto de vista da estratégia, possui na 

transformação das organizações. 

Essas obras demonstram a importância dos métodos de gestão estratégica em adoção 

no serviço público e a importância da informatização para que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados mais rapidamente e de forma consistente. 

1.5 Revisão de Literatura 

1.5.1 A Gestão Estratégica e sua aplicação na CD 

O processo de gestão estratégica deve seguir um roteiro, iniciando-se pela análise do 

ambiente interno e externo da organização, seguindo-se da determinação de diretrizes 

organizacionais com a fixação de missão e objetivos organizacionais, vindo a seguir a 

formulação da estratégia da organização, a sua implementação e, por fim, mas interagindo 

com todas as etapas anteriores, o controle estratégico. A figura 1 abaixo mostra graficamente 

este processo. 

Figura 1 – Processo de gestão estratégica 

 
Fonte: Certo e Peter (1998) 
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No caso da Câmara dos Deputados este processo de gestão estratégica vem sendo 

adotado desde 2004, quando foi estabelecida como missão da Casa “dar suporte à atividade 

parlamentar, com qualidade é ética, contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, 

aperfeiçoamento e transparência”. Conforme Melo e Botelho (2009), estabeleceu-se também 

uma visão estratégica e valores que deveriam permear a organização, conforme o quadro 3 a 

seguir: 

Quadro 3 – Missão, Visão e Valores da Câmara dos Deputados 
 

Missão Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu 
contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência.  

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: Portal da Gestão Estratégica da Cãmara dos Deputados 
http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/missao-visao-valores 

 
 

Ainda de acordo com o trabalho das autoras, foram também definidos, no caso do 

processo de implementação da Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados, três macro 

objetivos: 

 1)  aperfeiçoamento dos meios de prestação de contas, disseminação de informações 

e comunicação;  

2)  difusão do pensamento estratégico e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

gestão; 

3)  promoção do desenvolvimento profissional do pessoal. Esses macro objetivos 

claramente relacionam-se com a TI, principalmente o macro objetivo 1, que, a 

título de ilustração, resultou na reformulação da página da CD na internet.  

O mapa estratégico corporativo da Câmara dos Deputados, ilustrado na figura 2 a 

seguir, foi desenhado com o apoio da metodologia Balanced Scorecard – BSC -, a qual se 

explica a seguir. O mapa estratégico pode ser entendido como um ponto de partida do 

processo de gestão estratégica na Câmara dos Deputados: fornece de maneira clara e 

consistente a descrição da estratégia da Casa, facilitando assim a definição e o gerenciamento 
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de objetivos estratégicos em perspectivas nominadas “Papel Institucional; Público-alvo; 

Processos internos; Pessoas e Tecnologia”. 

Figura 2 - Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados 

 
Fonte: site da CD em http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica 

 
Nosso estudo, ao buscar delinear de maneira qualitativa o suporte da Tecnologia da 

Informação (TI) à Gestão Estratégica (GE) em execução na Câmara dos Deputados (CD), 

guarda uma relação importante com os objetivos estratégicos listados no mapa estratégico, 

especialmente os seguintes: “Contribuir para o aperfeiçoamento da função legislativa, 

fiscalizatória e representativa”; “Atender e assessorar com excelência o parlamentar”; 

“Aprimorar continuamente os instrumentos de gestão estratégica”; “Garantir soluções 

tecnológicas corporativas”. 

A partir de 2006, também com a utilização da metodologia BSC, foram gerados 

mapas com os objetivos estratégicos de cada setor, definindo-se também indicadores e metas.  

De acordo com Kallas (2005, p. 2), o BSC é uma prática de gestão, desenvolvida por 

Robert Kaplan e David Norton em 1992 na Harvard Business School, utilizada pelas maiores 

empresas mundiais, e que busca, através de mensurações das atividades típicas das 
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organizações, determinar uma linha de estratégia empresarial. Com a sua utilização é possível, 

ao se determinar uma estratégia geral para a organização, direcionar sua administração através 

da definição de objetivos estratégicos em quatro perspectivas: a) financeira; b) de mercado; c) 

de processos internos; e d) de aprendizado e inovação. Todas essas perspectivas interligadas 

segundo uma relação de causa e efeito, permitindo aos administradores a gestão de forma 

integrada visando sempre o atendimento dos objetivos estratégicos. Segundo este autor, uma 

empresa que utiliza a metodologia BSC tem uma clara estratégia, definida como principal item 

da agenda organizacional e concentra todos os esforços para que a esta estratégia seja atingida 

e para tal mobiliza todas as pessoas para que se concentrem nesta estratégia. Esta metodologia 

proporciona às organizações uma possibilidade sobrevivência, de crescimento e melhoria, 

levando sempre em consideração o desempenho das unidades de negócios. 

Com as adaptações necessárias ao seu papel institucional, conforme o Mapa 

Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados na figura 2, a descrição da estratégia da 

Casa foi facilitada ao se conceber a definição dos objetivos estratégicos em perspectivas 

específicas denominadas: Papel Institucional; Público-alvo; Processos internos; Pessoas e 

Tecnologia”. Dessa forma, o plano estratégico, conforme ilustra a página da gestão estratégica 

no portal corporativo da Câmara dos Deputados, contempla essas quatro perspectivas do BSC, 

adaptando-as para uma organização pública com seu papel institucional, com o seu público 

alvo específico, com seus processos internos públicos e com a preocupação com as pessoas e 

tecnologia, conforme o quadro 4 a seguir: 

Quadro 4 – Objetivos estratégicos corporativos – Perspectivas 
 

 Perspectiva Objetivos 

I Perspectiva Papel 
Institucional 

- Contribuir para o exercício da cidadania e para o fortalecimento da 
democracia representativa; 
- Contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo; 
- Contribuir para o aperfeiçoamento da função legislativa, fiscalizatória e 
representativa. 

II Perspectiva Público Alvo 
 

- Interagir com a sociedade para a promoção da cidadania; 
- Atender com excelência os órgãos colegiados deliberativos; 
- Atender e assessorar com excelência o parlamentar. 

III Perspectiva Processos 
Internos 

- Subsidiar a tomada de decisões por meio de informações e análises 
proativas e tempestivas; 
- Aprimorar a gestão e a disseminação da informação e do conhecimento; 
- Ampliar a visibilidade da atividade legislativa dos atos administrativos; 
- Desenvolver parcerias estratégicas; 
- Aperfeiçoar o planejamento e a execução da aquisição e do suprimento 
de bens e serviços; 
- Aprimorar continuamente os instrumentos de gestão estratégica; 
- Modernizar a gestão de processos de trabalho. 
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IV Perspectiva Pessoas e 
Tecnologia 

- Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores; 
- Garantir infra-estrutura física adequada; 
- Garantir soluções tecnológicas corporativas; 
- Garantir as competências requeridas ao cumprimento da Missão da 
Câmara. 

Fonte: http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativos 

Na parte da perspectiva institucional observa-se o interesse no fortalecimento da 

democracia, da cidadania, do poder legislativo e de suas funções; em relação à operspectiva 

público alvo - a sociedade, as entidades da sociedade e o próprio povo, buscando a integração 

e a excelência no atendimento; no concernente aos processos internos, os objetivos 

estratégicos são o apoio na tomada de decisões, a melhoria na gestão, o aumento da 

transparência da administração por meio da modernização dos procedimentos administrativos; 

e, por fim, na ótica perspectiva de pessoas e tecnologia o objetivo primeiro é a valorização do 

corpo de funcionários, com a implantação de infra-estrutura e soluções de tecnologia 

apropriadas, garantindo que se cumpra a missão da Câmara. Observa-se, no quadro acima, que 

a perspectiva relacionada ao apoio da TI ao processo de gestão estratégica, objeto do presente 

trabalho, se encontra inserida no âmbito dos processos internos, no item relacionado ao 

aprimoramento e disseminação do conhecimento. 

A evolução da gestão estratégica na Câmara dos Deputados não foi apenas em termos 

da definição dos mapas estratégicos e perspectivas. Em 2009, através do Ato da Mesa nº 56, 

de 08/12/2009, estabeleceram-se as disposições sobre a Gestão Estratégica na Câmara dos 

Deputados. Observam-se as seguintes informações naquele Ato: 

Durante dois anos, as diversas áreas da estrutura administrativa da Câmara dos Deputados 

realizaram o seu planejamento estratégico por meio da metodologia do Balanced Scorecard 

(BSC), adotada como padrão pela Casa. Cada uma dessas áreas construiu um mapa estratégico, 

em que objetivos foram definidos. Além disso, metas foram estabelecidas e indicadores foram 

apontados com a finalidade de orientar os esforços da Casa para a obtenção de resultados. 

Analisados, comparados e alinhados à missão, à visão estratégica e aos valores da área de apoio 

técnico-administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados, os objetivos dos mapas 

estratégicos setoriais convergiram para o Mapa Estratégico Corporativo.  

 

Este Ato da Mesa nº 56, da Câmara dos Deputados, também determinava a adoção, 

pela administração da Casa, de um modelo de gestão estratégica, o qual foi estabelecido 

conforme a Portaria nº 233, de 28/12/2009, do senhor Diretor-Geral. Esse modelo de gestão 

estratégica instituiu na Casa o Comitê de Gestão Estratégica (CGE), os Comitês Setoriais de 
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Gestão (CSGS), o Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE) e os Escritórios 

Setoriais de Gestão Estratégica (ESGEs). Estabeleceu ainda metodologia para a realização de 

reuniões de avaliação estratégia corporativa e de avaliação estratégica setorial, além das 

atribuições para gerentes de programas e gerentes de projetos estratégicos e seus 

patrocinadores. Este Ato da Mesa nº 56, juntamente com a Portaria nº 33, sistematizaram, na 

Câmara dos Deputados, o processo de gestão estratégica.  

Visando à realização de objetivos estratégicos que constituem o mapa estratégico 

apresentado na figura 2, foram estabelecidos na CD doze programas e projetos estratégicos 

estruturantes, conforme se apresenta no quadro 5 a seguir. Esses programas e projetos 

estruturantes corporativos mantêm forte relação com os planejamentos estratégicos setoriais, 

onde diversos indicadores foram definidos com vistas ao acompanhamento das medições sobre 

várias melhorias esperadas em áreas funcionais diversas da Casa. 

 Com esses programas e projetos estruturantes visa-se à entrega de produtos 

estratégicos em todos os segmentos de negócio da Câmara dos Deputados, sejam eles negócios 

administrativos, legislativos ou de pessoal.  

Quadro 5 – Programas e projetos componentes do Programa de Gestão Estratégica da 
Câmara dos Deputados 

 
 Nomenclatura Escopo 

I Programa de Infraestrutura e 
Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - 
TIC 

Assegurar, em espaço físico adequado, a infraestrutura de 
tecnologia da informação necessária para a gestão estratégica e 
para o aprimoramento e desenvolvimento de novos serviços. 

II Programa de Gestão da 
Informação e do Conhecimento 

Definição e implantação de políticas para selecionar, organizar, 
manter e disseminar informações e documentos de forma segura, 
com o objetivo de compartilhar o conhecimento. 

III Programa de Gestão 
Administrativa 

Aperfeiçoamento e integração do planejamento orçamentário, do 
processo de aquisição de bens e serviços e da gestão de contratos. 

IV Projeto Gestão de Projetos Implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, 
envolvendo capacitação de pessoas e tecnologias de ponta, para 
garantir efetividade das ações administrativas e promover a gestão 
estratégica. 

V Projeto Portal Corporativo transformação da Intranet da Câmara em ponto central de acesso a 
informações e serviços, favorecendo a comunicação interna, o 
trabalho colaborativo e a disseminação do conhecimento. 

VI Projeto Gestão de Processos Implementação da metodologia de gestão de processos, visando à 
melhoria contínua dos processos estratégicos, à automatização dos 
fluxos de trabalho e ao aumento da eficiência organizacional. 

VII Projeto Plano Diretor de Uso de 
Espaços 

Definição de política de reordenamento e racionalização dos 
espaços construídos, com a incorporação dos conceitos de 
acessibilidade e de sustentabilidade, com vistas a assegurar 
condições adequadas de trabalho, conforto e segurança. 



29 
 

VIII  Projeto Educação Continuada Elaboração de programas de formação e de capacitação regulares 
voltados às necessidades técnicas, gerenciais e comportamentais 
dos servidores e Deputados. 

IX Projeto Informações Gerenciais Consolidação de informações operacionais de bancos de dados 
existentes para subsidiar a tomada de decisões gerenciais e 
estratégicas. 

X Projeto Gestão por 
Competências 

Implantação de modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as 
competências necessárias ao bom desempenho profissional e ao 
cumprimento da missão da Câmara. 

XI Projeto Gestão do 
Relacionamento 

Definir modelo de governança corporativa para o atendimento ao 
público interno e externo na Câmara dos Deputados. O modelo 
proposto será implementado a partir das recomendações de 
melhorias definidas nesse projeto. 

XII Projeto TV Digital Implantar retransmissoras da TV Câmara em sinal digital, aberto e 
gratuito nas capitais de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Ceará e 
Amazonas, bem como oferecer interatividade remota à população 
por meio do canal da TV Câmara Digital. 

Fonte:Portal da Estratégia http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativos 

Observa-se no quadro acima que se relacionam mais fortemente com o apoio da TI à 

gestão estratégica: o (I) Programa de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC, o (II) Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, o (IV) 

Projeto do Portal Corporativo, o (VI) Projeto Gestão de Processos, e o (IX) Projeto 

Informações Gerenciais. Os demais programas e projetos, de uma forma ou de outra, 

necessitam do apoio da TI na parte, não menos importante, de apoio administrativo ou mesmo 

operacional. 

Enfim, de maneira compatível com a literatura citada como referência no tópico 1.4 

deste estudo, a Câmara dos Deputados utilizou conhecimento técnico e acadêmico no processo 

de estabelecimento de sua Gestão Estratégica, haja vista a consideração de metodologias como 

Balanced Scorecard (BSC), detalhada em Kaplan e Norton (1997), ou mesmo a utilização de 

conceitos e detalhes que constam dos estudos de Carvalho (2002) sobre Gestão Estratégica e 

demais autores citados no capítulo 1.4 que tratou sobre o referencial teórico desta pesquisa. 

1.6 Metodologia 

Para a realização deste trabalho, além da busca documental e da pesquisa de obras 

bibliográficas relacionadas à Gestão Estratégica e à Tecnologia da Informação, buscou-se 

também utilizar, por meio de entrevistas com questões subjetivas, uma abordagem qualitativa, 

haja vista que o objetivo a ser alcançado seria o de saber a opinião de administradores sobre a 

importância do apoio da TI à administração. Assim, considerou-se o método de estudo 

descritivo de caso, utilizando-se como técnica de coleta de dados a realização de entrevistas 

com os principais atores do processo de gestão estratégica na Casa, selecionados a partir da 
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relação de gerentes de programas e projetos listados segundo o conhecimento obtido com a 

pesquisa documental e a revisão de literatura efetuadas. 

Como citamos anteriormente, realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica 

sobre os temas relacionados ao objeto do presente trabalho, tais como: Gestão Estratégica; 

Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados; administração pública; processos de 

informatização do serviço público; tecnologia da informação; e o apoio da TI à gestão 

organizacional. Em seguida, pesquisou-se a legislação interna à Câmara dos Deputados 

relativa ao processo de implementação da Gestão Estratégica na Casa, buscando-se conhecer 

os parâmetros legais que a embasavam. Pesquisou-se também documentos afins relacionados 

ao tema em busca dos subsídios que deram base a todo este processo administrativo, 

ressaltando principalmente, em relação à utilização da tecnologia da informação, as fases de 

implantação, seus objetivos, suas metas e as formas de controle.  

O Portal da Gestão Estratégica, disponível na rede interna da Câmara dos Deputados, 

também foi determinante para o levantamento de muitas informações relevantes para o estudo, 

tais como informações sobre a Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados, bem como 

detalhes sobre os principais programas e projetos estratégicos estruturantes em andamento. 

Complementou-se o conhecimento obtido nessas pesquisas com o material resultante das 

entrevistas em que participaram os gerentes de programas e projetos do processo de Gestão 

Estratégica na Câmara dos Deputados.  

No quadro 6 à página 34, apresenta-se o universo de estudo, composto pelas unidades 

administrativas selecionadas, num total de 8, onde se previu a participação de 9 entrevistados. 

Esses locais foram definidos segundo o conhecimento obtido na pesquisa a documentos – 

inclusive a legislação interna relativa ao tema sob estudo - e na análise da literatura sobre a 

implantação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados, além de outras interveniências, 

seja pelo fato de contemplarem em suas lotações os atores entrevistados ou os serviços de 

Gestão Estratégica afetos à pesquisa. 

Outros detalhes sobre a metodologia estão apresentados nas próximas seções: na seção 

1.6.1 descrevem-se os conceitos utilizados no estudo; na seção 1.6.2 as unidades 

administrativas que constituem o universo de estudo e na seção 1.6.3 a coleta de dados.  
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1.6.1 Conceitos 

Diversos termos ou terminologias utilizados na literatura sobre Gestão Estratégica e 

TI são citados neste estudo, motivo pelo qual se busca esclarecer aqui os conceitos que 

representam nosso entendimento, apoiado especialmente no Glossário de Termos disponível 

no Portal da Gestão Estratégica da CD, que foi utilizado como fonte.  

1. Gestão (ou administração) – Numa conceituação que se presta perfeitamente ao 

objetivo deste trabalho, Serra, Ferreira, Torres e Torres (2009, p. 33), analisando a 

gestão estratégica das organizações públicas, afirmam que “administrar envolve 

alcançar objetivos por intermédio das pessoas”. 

2. Estratégia – segundo Hax e Majlug (1988), “conjunto de decisões coerentes, 

unificadoras e integradoras que determina e revela a vontade da organização em 

termos de objetivos de longo prazo, programa de ações e priorização na alocação 

de recursos”. Já Aguilera e Lazarini (2009), em definição mais atualizada, define 

a estratégia como a forma com que uma empresa utiliza suas competências para 

desenvolver vantagens competitivas que sejam “sustentáveis, únicas e valorizadas 

pelos clientes”. Por outro lado, Serra, Ferreira, Torres e Torres, analisando as 

organizações públicas e privadas, ressaltam que “existem diferenças entre as 

definições de estratégia voltadas para o setor privado e as definições de estratégia 

voltadas para a administração pública”. Depreende-se desses conceitos que a 

estratégia pode ser conceituada de modo geral domo o direcionamento de uma 

organização, com a melhor utilização de seus recursos, para o futuro. 

3. Gestão Estratégica – Melo e Botelho (2009, p. 2) definem gestão estratégica como 

o processo de gerenciamento que pretende assegurar à organização senso de 

direção e continuidade, a médio e longo prazos, sem prejuízo de sua flexibilidade 

e agilidade nas ações cotidianas. Tem como base o planejamento (estratégico, i.e., 

que visa à sobrevivência a longo prazo) e o acompanhamento sistemático da sua 

implementação. 

4. Governança - Sistema pelo qual as corporações são dirigidas e monitoradas, e 

que, por meio de mecanismos específicos, gestores e proprietários procuram 

assegurar o bom desempenho da empresa para aumento de sua riqueza. Objetiva 

dar direção global à empresa, supervisionar e controlar as ações executivas da 

administração e satisfazer as expectativas legítimas pela prestação de contas e 
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regulação. Baseia-se em princípios como: transparência, prestação de contas, 

cumprimento das leis, ética, participação, orientação por consenso, efetividade e 

responsabilidade corporativa. Quando pública a governança leva em conta 

princípios de legalidade e legitimidade, ressaltando-se a prestação de contas deve 

ter, para a organização pública, um peso ainda maior. 

5. Mapa estratégico: Conforme o Portal da Gestão Estratégica, é a representação 

gráfica da estratégica de uma organização, apresentando , de forma resumida, os 

objetivos estratégicos, devidamente agrupados em suas perspectivas, 

evidenciando a relação de causa e efeito entre eles. Fornece ainda uma maneira 

clara e consistente de descrever a estratégia, facilitando a definição e o 

gerenciamento de objetivos e indicadores. Representa também a convergência dos 

objetivos estratégicos, tendo sua aplicação viabilizada graças principalmente à 

padronização da metodologia Balanced Scorecard – BSC 

6. Metas: As metas representam o valor ideal esperado (normalmente expresso em 

números) para cada indicador, ou seja, a expectativa de desempenho da 

organização, ao longo do período, em relação aos objetivos estratégicos. 

7. Objetivos estratégicos: São os grandes desafios a que a instituição se propõe para 

cumprir a sua missão e concretizar a sua visão de futuro. 

8. Planejamento estratégico: O planejamento estratégico constitui uma ferramenta de 

gestão, um processo de definições e consensos, que possibilita aos dirigentes 

estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, visando otimizar sua relação 

com o ambiente. Normalmente o planejamento estratégico de uma instituição 

envolve a criação de uma visão de futuro, o esclarecimento da sua missão, a 

identificação de seus valores, o estabelecimento de objetivos, metas, indicadores e 

projetos. 

9. Projetos estratégicos: São empreendimentos desenvolvidos pela organização para 

criar ou aperfeiçoar serviços, produtos ou resultados, a fim de atingir os objetivos 

estratégicos. 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.  
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10. Reuniões de Avaliação da Estratégia - RAE´s: Encontros periódicos, no caso da 

CD são em geral trimestrais, entre os gerentes de programas e projetos, com a 

finalidade de analisar as hipóteses estratégicas, monitorar os indicadores, avaliar o 

cumprimento das metas, verificar o andamento dos projetos e tomar decisões. 

(Portal da Gestão Estratégica) 

11. TI (Tecnologia da Informação) – De acordo com Rezende (2000), o termo 

"Tecnologia da Informação" serve para designar o conjunto de recursos 

tecnológicos e computacionais para a geração e uso da informação, 

compreendendo de hardware e seus dispositivos e periféricos, software e seus 

recursos, sistemas de telecomunicações e a gestão de dados e informações. 

1.6.2 Unidades Administrativas participantes da Coleta de Dados  

 Inicialmente, conforme a figura 3 abaixo, apresenta-se o organograma geral da Câmara 

dos Deputados, até o nível de departamento. Na figura 4, logo a seguir, é apresentado, para 

efeito de visualização da abrangência das entrevistas, um organograma  no qual se apresentam 

as unidades onde estão lotados os gerentes de programas e projetos estruturantes, onde se 

realizou efetivamente a coleta de dados, com uma breve descrição sobre aquelas unidades:  

Figura 3 – Organograma geral da Câmara dos Deputados 

 

Fonte:Portal da Estratégia http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativos 
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Figura 4 - Organograma com os órgãos participantes das entrevistas 

 

 

Fonte:Portal da Estratégia http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativos 

No quadro 6 a seguir, conforme citado no parágrafo anterior, é feita a apresentação do  

universo do estudo, composto pelas unidades administrativas selecionadas, num total de seis, 

envolvendo nove entrevistados. Esses locais foram definidos segundo o conhecimento obtido 

na pesquisa a documentos e na análise da literatura sobre a implantação da gestão estratégica 

na Câmara. Em relação ao quadro abaixo, a coluna “quantidade (qtd)” informa o total de 

entrevistados esperado em cada unidade administrativa e a coluna “critérios de seleção” 

esclarece o motivo da inclusão daquela unidade no universo de pesquisa. Descrevemos 

também, em linhas gerais, as unidades administrativas participantes da coleta de dados, as 

pessoas entrevistadas e em que número e os motivos da entrevista: 

Quadro 6 – Universo da pesquisa na Câmara dos Deputados 
 

Unidade Administrativa Respondentes 
/Entrevistados 

Qtd Critérios de seleção                     

APROGE – Assessoria de Projetos e Gestão. Gerente do 01 Unidade responsável 
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Vinculada diretamente à Diretoria-Geral, cabe à Aproge - 
Assessoria de Projetos e Gestão atuar como articuladora no 
plano multidisciplinar, quando o assunto envolve projetos 
com a participação de diversos órgãos da Casa. Seu 
principal negócio é estimular a utilização de metodologias 
inovadoras e de vanguarda nas diversas áreas relacionadas à 
modernização organizacional 

Portfólio de 
Programas e 
Projetos 
Estruturantes. 

pela Gestão 
Estratégica 

CENIN – Centro de Informática 

O Centro de Informática foi criado em 1997 e é responsável 
por prover soluções de Tecnologia da Informação para a 
Câmara dos Deputados . Propicia o atendimento às 
necessidades de informação, mediante o emprego de 
recursos tecnológicos em atualização constante 

Gerentes de 
Programas e 
Projetos 
estruturantes 

03 Unidade responsável 
pela Tecnologia da 
Informação e pela 
gestão dos 
programas e projetos 
estruturantes 
Informações 
Gerenciais, Portal 
Corporativo e 
Infraestrutura e 
Serviços de 
Tecnologia da 
Informação  

CEDI – Centro de Documentação e Informação 

Ao Centro de Documentação e Informação (CEDI) compete 
coordenar, controlar e dirigir as atividades de documentação, 
informação e pesquisa legislativa, bibliográfica, arquivística 
e museológica da Câmara dos Deputados. A ele cabe, ainda, 
a edição de publicações, a preservação dos bens culturais e 
da memória legislativa nacional e a padronização da 
linguagem documentária na Casa 

Gerente de 
Projeto 

01 Unidade gestora do 
programa 
estruturante Gestão 
da Informação e do 
Conhecimento 

DEMAP – Departamento de Material e Patrimônio 

Como órgão central dos sistemas de administração de 
material e de administração patrimonial, ao Departamento 
de Material e Patrimônio compete planejar, orientar, dirigir, 
controlar e exercer as atividades normativas específicas e a 
prática de atos relativos à aquisição, ao recebimento, à 
guarda, à distribuição e à alienação de material, à 
contratação de obras e serviços 

Gerente de 
Projeto 

01 Unidade com 
programa e diversos 
projetos do 
planejamento 
estratégico da área 
administrativa 

CEFOR – Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento 

Sob a coordenação da Diretoria de Recursos Humanos, o 
Cefor - Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados planeja e 
executa as atividades de formação, capacitação e letramento 
político relacionadas à educação legislativa, bem como o 
recrutamento e a seleção de pessoas na Câmara dos 
Deputados. 

Gerente de 
Projeto 

01 Unidade gestora de 
projetos estruturantes 
para a Educação 
Continuada 

DETEC – Departamento Técnico 

O Departamento Técnico é o órgão responsável pelas 
atividades ligadas à engenharia, arquitetura, conservação e 
adequação do conjunto arquitetônico administrativo da 
Câmara dos Deputados tais como: obras, reformas, 
remanejamentos, manutenção de telefonia, de áudio, de 
vídeo, de mobiliários, de equipamentos de escritório e 

Gerentes de 
Projetos 

01 Unidade executora 
do programa de 
ordenamento de 
espaços da Câmara 
dos Deputados 



36 
 

gráficos, das instalações elétricas e hidrossanitárias, de ar 
condicionado, combate a incêndio etc 

DRH – Diretoria de Recursos Humanos: 

Compete à Diretoria de Recursos Humanos planejar, 
organizar, coordenar, comandar, controlar e orientar os 
órgãos que a compõem, controlar as atividades inerentes à 
gestão de pessoas da Câmara e zelar pelo cumprimento das 
diretrizes e programas da política de pessoal 

Gerente de 
Projeto 

01 Unidade gestora do 
projeto estruturante 
Gestão por 
Competências 

TV CÂMARA Gerente de 
Projeto 

00 Unidade gestora do 
projeto estruturante 
TV Digital 

Fonte: elaboração própria. 

1.6.3 Coleta de Dados 

Para o levantamento de dados realizado nas unidades descritas na seção 1.6.2 foram 

preparadas 2 entrevistas que constam do apêndice 1 deste estudo. 

Para a elaboração das entrevistas, além do conhecimento adquirido na revisão de 

literatura, estruturaram-se os quadros 7 a 10 a seguir, visando-se facilitar a condução das 

entrevistas de forma a se obterem respostas aos objetivos específicos buscados neste estudo: 

 
Quadro 7 – Nome do Programa ou Projeto Estratégico Estruturante / Gerente / Unidade / 

Telefone 
 

Nome do Programa Gerente Unidade Telefone 

GESTÃO ADMINISTRATIVA Maurílio Sousa Ibiapina Parente DEMAP 64856 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS Mário Augusto Muniz Guedes CENIN 63925 

GESTÃO DE PROJETOS Maria Raquel Mesquita Melo APROGE 62027 

GESTÃO DE PROCESSOS Iara Beltrão Gomes de Souza APROGE 62027 

PLANO DIRETOR DE USO DOS 
ESPAÇOS 

Valério Augusto S. de Medeiros CPROJ 
/DETEC 

64344 

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS Fernando Jaime Bastos COREH 67450 

EDUCAÇÃO CONTINUADA Paulo Antônio Lima Costa e Sílvia 
Maria Brito Costa 

COTRE 
/CEFOR 

67630 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

Rodrigo Póvoa Braule Pinto CEDI 65527 

PORTAL CORPORATIVO Carlos Jaques Oliveira Barros CENIN 63857 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Patrícia Gomes Rêgo de Almeida CENIN 63524 

TV CÂMARA Obs. Sem designação de gerente 
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Fonte: elaboração própria. 

 
 

Em busca de respostas aos objetivos delineados nesta pesquisa, que é determinar a 

importância do apoio da TI ao processo de gestão estratégica na Câmara dos Deputados, foram 

elaboradas as seguintes questões de entrevistas, com base no conhecimento sobre o tema 

obtido com a leitura dos textos de referência citados anteriormente, objetivando-se obter dos 

entrevistados suas impressões sobre a importância do apoio de TI aos programas e projetos 

que vêm sendo implementados na Casa. 

Quadro 8 – Questões das entrevistas aos gerentes de programas e projetos da Gestão 
Estratégica da Câmara dos Deputados 

 
 Questão Objetivo 

01 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do 
suporte de TI aos programas e projetos estruturantes na 
CD? 

Obter, do ponto de vista do entrevistado, 
sua opinião sobre os pontos fortes da TI na 
Câmara em relação ao seu programa/projeto 

02 E os pontos fracos ? Idem, em relação aos pontos fracos 

03 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido 
demandados no âmbito dos programas e projetos 
estratégicos estruturantes. Quais são eles ? 

 

Obter uma lista dos recursos de TI que 
seriam demandados pelo programa/projeto 
do entrevistado 

04 Há recursos de Ti que são necessários e não se 
encontram disponíveis ? Por que ? 

Obter a relação dos recursos de TI 
necessários aos programas/projetos que não 
estejam disponíveis 

05 Quais entregas desses programas e projetos são 
fortemente impactadas pelo suporte de Ti, ou seja, 
somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 

Saber quais entregas de 
etapas/programas/projetos dependem 
criticamente do suporte de TI 

06 Há alguma entrega atrasada em função da falta de 
recurso de TI ? Por que (ainda não adquirido o recurso, 
não contratado o suporte, etc) ? 

Obter uma relação de atrasos em 
programas/projetos decorrentes da falta de 
recursos de TI 

07 Em relação ao acompanhamento dos indicadores 
estabelecidos, fale, por favor, sobre a importância do 
apoio de recursos de TI: há indicadores que são 
fortemente impactados pelo suporte de TI, ou seja, 
somente são viáveis com o apoio efetivo de ferramentas 
de TI ? 

Obter informações sobre o impacto dos 
recursos de TI na obtenção de resultados 
dos indicadores 

08 Há indicadores que não estão sendo acompanhados por 
falta de recurso de Ti ?  

 

Obter informações sobre falta de recursos 
de TI no acompanhamento de indicadores 

Fonte: elaboração própria. 
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Em relação aos objetivos do presente trabalho, que seriam os de verificar a 

importância do apoio de TI ao processo de gestão estratégica em andamento na Câmara dos 

Deputados, delineados anteriormente, o quadro abaixo mostra a vinculação dos mesmos, 

principalmente os objetivos específicos, com as questões apresentadas aos gerentes de 

programas e projetos no processo de entrevista: 

Quadro 9 – Objetivos Específicos x Questões das Entrevistas 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES DAS 
ENTREVISTAS 

1. Identificar quais recursos de Tecnologia de Informação são demandados 
no âmbito dos programas e projetos estratégicos estruturantes e, caso não 
disponíveis, o porquê da indisponibilidade. 

Questões 3, 4, 7 e 8 

2. Identificar quais entregas dos programas e projetos estruturantes são 
fortemente impactadas pelo suporte ou pela falta de suporte de recursos 
de TI e o porquê. 

Questões 5 e 6 

3. Delinear, em linhas gerais, os pontos fortes e fracos do suporte de TI aos 
programas e projetos estruturantes ou setoriais na CD. 

Questões 1 e 2 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já o quadro 10, a seguir, relaciona a utilização de instrumentos de pesquisa e a 

vinculação de cada um deles com as questões das entrevistas: 

Quadro 10 – Instrumentos de Pesquisa x Questões das Entrevistas 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA QUESTÕES DAS 
ENTREVISTAS 

Entrevista com o Gerente de Portfólio de Programas e Projetos Estratégicos 
Estruturantes. 

Questões 1 a 8 

Entrevista sobre o suporte de TI à Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados Questões 1 a 6 

Fonte: elaboração própria. 

As entrevistas foram realizadas no período de 22 de abril a 12 de maio. Do universo 

previsto de doze gerentes, três não foram entrevistados, um por estar em férias, e outros dois 

pelo fato de os programas que coordenam não terem definido ainda seus gerentes. Pelo que se 

observou nas demais entrevistas, onde houve convergência de pontos de vista, tais lacunas não 

influenciariam nos resultados, já que grande parte das respostas tinham os mesmos pontos de 

vista em relação ao apoio da TI aos seus programas e projetos. 
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As entrevistas não foram gravadas, pois notou-se que assim os entrevistados sentiam-

se mais confortáveis, o que contribuiu bastante para a qualidade das informações obtidas. 

Aspectos do suporte de tecnologia de informação ao processo de gestão estratégica na CD, 

considerados relevantes sob o ponto de vista dos objetivos de nosso estudo, identificados a 

partir de trechos das entrevistas, são apresentados no capítulo a seguir. O quadro 11 a seguir 

apresenta o total de respondentes efetivos: 

Quadro 11 – Entrevistados Efetivos por Unidade Administrativa Pesquisada 
 

Unidade Administrativa. Entrevistados Esperados Entrevistados Efetivos 

DEMAP 1 0 

CENIN 3 3 

APROJE 2 2 

CPROJ /DETEC 1 1 

COREH 1 1 

COTRE /CEFOR 1 1 

TV CAMARA 1 0 

Fonte: elaboração própria. 
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2. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Nesta seção analisaremos os dados que foram levantados nas entrevistas. Conforme 

se pode observar a seguir, diversos aspectos sobre o suporte de TI à gestão estratégica na 

Câmara dos Deputados, citados na revisão de literatura, são abordados nas respostas dos 

entrevistados, demonstrando que muitos programas e projetos estão em desenvolvimento e 

ainda necessitam ser melhor trabalhados. 

2.1 Respostas aos questionários - Entrevistas 

A primeira questão da entrevista buscava que o entrevistador informasse quais pontos 

que considera positivos no apoio da TI ao seu programa ou projeto. Conforme veremos a 

seguir no quadro abaixo, vários pontos positivos foram listados pelos entrevistados, com 

muitas coincidências. 

Quadro 12 – Resposta à questão nº 1 do questionário 
 

 1) Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas e projetos 
estruturantes ou setoriais na CD? 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

Vejo que há profissionalismo nas ações dos técnicos de TI quanto à busca de soluções. A Casa 
tem procurado o investimento em recursos de TI e espera-se uma melhora nos serviços em geral. 
Há investimentos relacionados à aquisição de ferramentas e de serviços de apoio à gestão 
estratégica, o que é bastante positivo. Vejo também que os problemas que tem sido apresentados 
têm levado à busca de soluções de forma que se vêm melhoras significativas, como é o caso da 
ferramenta de apoio à gestão estratégica nomeada Project Server. Além disso, hoje há maior 
critério na definição de prioridades a respeito do que deverá ser desenvolvido, haja vista a forte 
demanda de soluções pela área de TI da Casa. A Reunião de Avaliação Estratégica, periódica, 
tem procurado estabelecer essas prioridades, o que traz maior objetividade a nós, gerentes de 
projetos e programas. 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

Como ponto forte, é possível citar a compreensão, por parte dos gestores de TI, sobre a 
necessidade que as outras áreas têm dos serviços por eles prestados. 
Outro ponto forte é a competência técnica dos servidores — são vários gerentes de projeto 
certificados pelo PMI ou outras instituições e alguns têm mestrado em áreas importantes para a 
Casa. 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

Como ponto forte, é possível citar a compreensão, por parte dos gestores de TI, sobre a 
necessidade que as outras áreas têm dos serviços por eles prestados. 
Outro ponto forte é a competência técnica dos servidores — são vários gerentes de projeto 
certificados pelo PMI ou outras instituições e alguns têm mestrado em áreas importantes para a 
Casa. 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

O suporte de TI é fundamental para todos os projetos e programas estruturantes porque permite a 
consolidação de bases de dados e a automação de rotinas de trabalho, o que facilitará 
enormemente o acompanhamento das ações do planejamento estratégico em implantação na 
Casa. Interpreto este suporte como fundamental para a estruturação e manejo de análises do 
contexto da Câmara dos Deputados, bem como para a previsão de cenários futuros, a partir do 
momento que permite a sistematização de dados (ter dados significa ultrapassar uma realidade 
muitas vezes bases baseada em impressões para um novo cenário, fundeado em premissas 
tecnicamente fundamentadas). 

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

- Há dependência dos programas ao suporte de TI 
- Há relativa independência do mercado externo 
- Pessoal qualificado 
- Desenvolvimento de sistemas de TI com preocupação com as questões culturais 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- O apoio da TI é fundamental ao programa de educação continuada 
- Desenvolvimento interno independente é um ponto forte do apoio da TI 
- Atualizações e customizações 
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- Maior contato entre desenvolvedores e usuários  
GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

O suporte de TI desempenhou um papel fundamental na implementação de uma ferramenta de 
gerenciamento de projetos adotada pela Câmara dos Deputados, o MS Project. Além disso, 
envidou esforços, em parceria com a Assessoria de Projetos e Gestão Estratégica, para 
customizar um ambiente corporativo de gestão de projetos que possibilita uma série de 
funcionalidades, das quais destaco: 1) a visualização integrada de todos os projetos e programas 
estruturantes e suas correlações; 2) a identificação dos recursos humanos e financeiros 
empregados em cada projeto; 3) o compartilhamento da documentação e a facilidade de 
comunicar decisões aos membros do projeto, contribuindo para uma gestão da informação mais 
efetiva. 
Prospectar soluções e disponibilizar ferramental para auxiliar na gestão de projetos é, no meu 
ponto de vista, o ponto forte do suporte de TI para os programas e projetos estruturantes. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Sem o apoio da tecnologia praticamente não há projeto possível 
- Equipe de TI boa e qualificada 
- Boa oferta de produtos de TI 
- Há um planejamento em cima de prioridades 
- Tendência à integração dos sistemas de TI 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- São tocados 24 projetos, sendo 22 internos 
- O trabalho estar inserido no ambiente de TI 
- Planejamento 
- Utilização do MS Project 
- Maior experiência no uso do MS Project 
- Maior integração com outros gerentes da TI 

Fonte: elaboração própria. 

Fazendo uma compilação das respostas, podemos resumir o que foi dito pelos 

entrevistados nos itens abaixo: 

- Sem apoio da TI praticamente nenhum projeto ou programa segue adiante; 
- A equipe de TI do CENIN tem, em geral, alta capacidade técnica; 
- Há grande oferta de soluções de TI; 
- Há produtos personalizados para as necessidades específicas da CD; 
- Há uma visão integralizada de todas as demandas em TI da Casa; 
- Há um compartilhamento de informações corporativas; 
- Há uma boa utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros; 
- Há um desenvolvimento interno independente; 
 

A segunda questão, ao contrário da primeira, buscava que os entrevistados 

informassem pontos que consideravam negativos do apoio da TI em seus programas e 

projetos, havendo também, como se observará, pontos de vista coincidentes. 

Quadro 13 – Resposta à questão nº 2 do questionário 
 

 2) E os pontos fracos ? 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

Essencialmente, como ponto fraco, vejo a dificuldade em se ter maior celeridade na aquisição das 
ferramentas e serviços de TI necessários. É trabalhoso o processo de aquisição e os prazos são 
geralmente esticados, o que provoca descompasso com a vontade de se apresentarem os resultados 
nos projetos estratégicos. Há projetos que dependem essencialmente de ferramentas para o seu 
efetivo andamento e geralmente são impactados, seja pela aquisição da ferramenta, seja pela 
contratação do suporte ou contratação do treinamento na ferramenta. Além disso, a alta demanda 
de soluções de TI gera pressão sobre os técnicos, que muitas vezes não conseguem a celeridade 
devida e os usuários certamente não devem compreender os detalhes técnicos envolvidos. Mas isto 
faz parte do processo de desenvolvimento em TI. 
 

GESTÃO DE O principal ponto fraco é a demora no atendimento às expectativas dos setores. 
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PROJETOS Ou seja, os setores depositam muitas “fichas” no desenvolvimento de sistemas, mas como isso 
demora muito a ocorrer, há uma grande frustração. 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

O principal ponto fraco é a demora no atendimento às expectativas dos setores. 
Ou seja, os setores depositam muitas “fichas” no desenvolvimento de sistemas, mas como isso 
demora muito a ocorrer, há uma grande frustração. 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

Entendo que os pontos fracos têm relação com a maneira pela qual tal suporte será implementado. 
Se feito de uma maneira desconectada, procurando a atender a iniciativas isoladas, acredito que, 
numa perspectiva de tempo curta, poderá causar significativos problemas. Percebo que, neste 
momento inclusive do planejamento estratégico, é fundamental estabelecer a convergência de 
iniciativas, associada a uma visão sistêmica, o que permitirá a desejada integração de aplicativos. 

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

- Excesso de demanda 
- Atraso no desenvolvimento de sistemas de TI 
- Limitação de recursos (pessoal, equipamentos, financeiros) 
- Abandono dos sistemas operacionais 
- Defasagem tecnologica por causa da busca da independência em TI. 
 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- Assoberbamento do CENIN (excesso de demanda) 
- Descumprimento de prazos 
- Demora, por filas, para o desenvolvimento de sistemas de TI. 
 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

Ainda que não possa ser atribuído exclusivamente ao suporte de TI, o principal ponto fraco está 
relacionado à morosidade na compra, desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Recursos escassos 
- Excesso de demanda por sistemas de TI 
- Dificuldade de contratação relacionada à legislação, ao processo de compra burocratizado e a 
falta de equipe qualificada para compra 
- Excesso de customizaçao para atendimento 
- Requisitos específicos para a CD complicam aquisições. 
 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- Muitos projetos demandando recursos humanos escassos 
- Escassez de recursos humanos 
- Procurar fazer tudo de uma vez 
- Mesma prioridade para todos os projetos, sem preferência clara. 
 

Fonte: elaboração própria. 

Uma compilação das respostas à questão 2 da entrevista, com os pontos que os 

entrevistados consideram negativo em relação ao apoio de TI aos seus programas e projetos, 

pode ser resumida conforme os itens abaixo: 

- Todos notaram uma escassez de recursos humanos; 
- Foi observada a falta de uma lista clara de prioridades; 
- Há uma tendência a desenvolver vários projetos ao mesmo tempo; 
- O excesso de customização dificulta aquisições no mercado; 
- Há uma grande burocratização do processo de compra de produtos e serviços de TI; 
- Verifica-se algum descumprimento de prazos; 
- Verifica-se também uma demora no desenvolvimento de sistemas de TI; 
- Há uma defasagem tecnológica decorrente da customização excessiva; 
- Há uma falta de convergência das iniciativas; 
- Há, na visão de alguns entrevistados, uma descontinuidade de produtos em razão de 

defasagem tecnológica. 
 

A terceira questão, entrando no campo específico de cada programa e projeto do 

processo de gestão estratégica, buscava saber dos entrevistados quais etapas de seus projetos 
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necessitavem, a priori, de apoio de TI. Verificou-se que praticamente todos os programas e 

projetos necessitam de apoio informatizado, o que não chega a surpreender. 

Quadro 14 – Resposta à questão nº 3 do questionário 
 

 3) Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito dos programas 
e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 
 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

a) Elaboramos um levantamento técnico que indica a necessidade de recursos de TI – 
capacidade de processamento, servidores de aplicações, de produção, memória real, storage – 
que estimamos serão demandados no âmbito do projeto nos próximos dois anos, e para isso 
utilizamos técnicas específicas homologadas por empresas que trabalham com esses cenários. O 
consumo de informações gerenciais demanda considerável recurso de processamento e de 
armazenamento de dados. Esse nosso estudo está sendo considerado em um projeto básico de 
aquisições de recursos de TI pelo CENIN. 

b) Solicitamos e recebemos uma máquina com maior capacidade de processamento no 
nosso ambiente de laboratório, o que foi positivo, pois testamos serviços importantes como o de 
carga e tratamento de dados utilizando-se ferramentas distintas com o objetivo de definirmos a 
que melhor nos atendia; 

c) Adquirimos uma ferramenta para a visualização das informações gerenciais pelos 
usuários que necessitam trabalha-las dinamicamente e em forma de relatórios e gráficos. Essa 
ferramenta é a Business Objects, utilizada também pelo SENADO para o tratamento de 
informações gerenciais sobre o orçamento; 

d) Padronizamos o ambiente de desenvolvimento e de produção de forma a gerar unicidade 
de tratamento em todos os projetos de desenvolvimento de informações gerenciais, o que torna a 
manutenção dos processos de TI nesses projetos mais sistematizada e inteligível pelos que neles 
necessitem atuar; 

e) Estamos trabalhando na definição criteriosa de um processo de desenvolvimento de 
informações gerenciais que considera detalhes  importantes como o levantamento, em cada 
desenvolvimento de solução de informações gerenciais, sobre o que necessita ser guardado nas 
máquinas de produção, por quanto tempo, com que consumo de recurso de disco de 
armazenamento, e demais detalhes técnicos tais como esse ; 

f) Enquanto não é adquirida pelo CENIN a máquina com a capacidade de processamento 
indicada para o ambiente de produção dos serviços de informações gerenciais, a área de 
infraestrutura do CENIN disponibilizou uma máquina que nos atende para os serviços ora 
entregues. A máquina estimada para as execuções futuras consta do projeto básico de aquisições 
que citamos anteriormente; 

g) Homologamos a ferramenta para extração, tratamento e carga de dados nominada 
Talend. Essa ferramenta é essencial, pois mais de 70% do desenvolvimento de soluções de 
informações gerenciais é consumido nesta fase de tratamento e carga de dados. Agora estamos 
trabalhando tanto na contratação do suporte a essa ferramenta de software livre, como também a 
contratação do treinamento para o uso efetivo da mesma, ou seja, o suporte e o treinamento, além 
da própria ferramenta livre Talend, também constituem importantes recursos de TI no projeto. 
Preocupa-nos, como falamos sobre pontos fracos, o tempo em que teremos disponíveis a 
contratação do suporte e do treinamento citados; 

h) O suporte à ferramenta BO – Business Objects – que anteriormente citamos quando 
esclarecemos sobre sua aquisição encontra-se no momento não prorrogado. Estamos trabalhando 
na contratação desse serviço de suporte que venceu em fevereiro e ainda se encontra em processo 
de contratação. Ele já se faz necessário, pois há erros que necessitamos contornar com o uso da 
ferramenta e dependemos de apoio dos técnicos; 

i) Necessitamos ainda realizar cinco treinamentos distintos em funcionalidades nessa 
ferramenta BO para toda a equipe de desenvolvimento de soluções em informações gerenciais, o 
que ainda não foi possível devido a dificuldades no processo de contratação. É um recurso de TI 
essencial o treinamento na ferramenta adquirida; 

j) Contamos ainda com ferramentas de acesso a bancos de dados, como a ferramenta 
TOAD ou SQLPLUS, que apóiam o processo de tratamento e carga de dados. Contamos 
também, em alguma máquinas, como a ferramenta Excel ou Access, que constiuem apoio 
importante no processo de desenvolvimento de soluções; 

k) Outro recurso de TI importante demandao no processo de gestão estratégica é o 
PROJECT, tanto o instalado na máquina do gerente de projeto quanto o PROJECT SERVER 
utilizado nos escritórios de projetos para o acompanhamento dos desenvolvimentos. Utilizamos 
os dois para o acompanhamento de cronogramas, alocação de recursos nos desenvolvimentos, 
controles de documentos como atas e outros. Enfim, é ferramenta essencial no apoio ao 
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desenvolvimento do projeto; 
l) O projeto espera contar, num futuro próximo quando a demanda por informações 
gerenciais for efetiva na Casa, com o apoio de outras ferramentas importantes, tais como aquela 
para o tratamento da qualidade dos dados e também aquela para a gestão dos metadados de 
informações, tais como informações sobre o negócio de que tratam as informações gerenciais, 
como também as informações técnicas sobre os dados tratados para a geração dos resultados; 

m) O projeto sinaliza ainda a necessidade, em futuro próximo, de ferramenta de mining, 
utilizada para a descoberta de regras não explícitas, como também de ferramenta do segmento 
Business Analytics, onde são possíveis predições; 

 
Recurso humano especializado em desenvolvimento de informações gerenciais e alocado à equipe 
de projeto é uma necessidade de recurso de TI essencial, especialmente frente à demanda 
existente. 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

De maneira geral, foram demandadas ferramentas de gestão tais como as que suportam a Gestão 
de Projetos e de Processos, que foram adquiridas e customizadas, e outras como alguns módulos 
do Siorc, que foram desenvolvidos internamente). 
As ferramentas compradas sempre precisam de personilização. 
Também podemos citar a própria infraestrutura de TI que apoia a Gestão Estratégica, como 
sistemas de armazenamento (que tem a ver com o ECM), a revisão da rede, a atualização dos 
servidores e outros equipamentos de informática (novo Cetec) 
 
De maneira geral, quase todos os programas e projetos solicitaram, em alguma medida, o aporte de 
recursos de TI. 
Para o Projeto de Informações Gerenciais, tivemos  o desenvolvimento de sistemas de DW – Data 
Warehouse, para conseguirmos obter informações gerenciais sobre diversos processos de trabalho 
tanto legislativos como administrativos. 
Para o Projeto Gestão de Projetos, temos a customização do Project Professional às necessidades 
da Casa e de acordo com a metodologia que utilizamos, bem como sua versão de 
acompanhamento gerencial para os gestores, que poderão saber, em tempo real como está o 
desenvolvimento dos projetos de sua área. 
Para o Projeto Gestão de Processos, tivemos a aquisição e customização de duas ferramentas de 
BPM, o IBM Business Process Modeler e o IBM Business Process Compass (que é a versão web 
do outro). 
Para o Programa de Gestão Administrativa, tivemos várias demandas de  melhorias no Sigmas, de 
desenvolvimento de uma interface para a solicitação de bens e serviços (que será feita em uma 
plataforma de desenvolvimento já orientada a processos); além disso, tivemos a demanda de 
módulos do Siorc, que faz a gestão orçamentária e outros. No que se refere à Gestão do 
Relacionamento, teremos, em breve, a demanda para a aquisição de uma ferramenta de CRM. 
O Portal Corporativo também demandou estudos sobre as possibilidades de desenvolvimento em 
outra plataforma que não o Plone. 
O projeto Gestão por Competências também demandou o desenvolvimento de uma ferramenta 
específica para isso. 
O Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento certamente demandará vários recursos 
de TI, como aquisição de uma solução de ECM 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

De maneira geral, foram demandadas ferramentas de gestão tais como as que suportam a Gestão 
de Projetos e de Processos, que foram adquiridas e customizadas, e outras como alguns módulos 
do Siorc, que foram desenvolvidos internamente). 
As ferramentas compradas sempre precisam de personilização. 
Também podemos citar a própria infraestrutura de TI que apoia a Gestão Estratégica, como 
sistemas de armazenamento (que tem a ver com o ECM), a revisão da rede, a atualização dos 
servidores e outros equipamentos de informática (novo Cetec) 
 
De maneira geral, quase todos os programas e projetos solicitaram, em alguma medida, o aporte de 
recursos de TI. 
Para o Projeto de Informações Gerenciais, tivemos  o desenvolvimento de sistemas de DW – Data 
Warehouse, para conseguirmos obter informações gerenciais sobre diversos processos de trabalho 
tanto legislativos como administrativos. 
Para o Projeto Gestão de Projetos, temos a customização do Project Professional às necessidades 
da Casa e de acordo com a metodologia que utilizamos, bem como sua versão de 
acompanhamento gerencial para os gestores, que poderão saber, em tempo real como está o 
desenvolvimento dos projetos de sua área. 
Para o Projeto Gestão de Processos, tivemos a aquisição e customização de duas ferramentas de 
BPM, o IBM Business Process Modeler e o IBM Business Process Compass (que é a versão web 
do outro). 
Para o Programa de Gestão Administrativa, tivemos várias demandas de  melhorias no Sigmas, de 
desenvolvimento de uma interface para a solicitação de bens e serviços (que será feita em uma 
plataforma de desenvolvimento já orientada a processos); além disso, tivemos a demanda de 
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módulos do Siorc, que faz a gestão orçamentária e outros. No que se refere à Gestão do 
Relacionamento, teremos, em breve, a demanda para a aquisição de uma ferramenta de CRM. 
O Portal Corporativo também demandou estudos sobre as possibilidades de desenvolvimento em 
outra plataforma que não o Plone. 
O projeto Gestão por Competências também demandou o desenvolvimento de uma ferramenta 
específica para isso. 
O Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento certamente demandará vários recursos 
de TI, como aquisição de uma solução de ECM 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

No que diz respeito ao projeto estratégico corporativo Plano Diretor de Uso dos Espaços – PDUE, 
as demandas de recursos de TI se referem à implantação de um  sistema georeferenciado de dados, 
o que permitirá a integração entre informações vetoriais (mapas e desenhos vinculados ao espaço 
físico da Câmara dos Deputados) e alfanuméricas (dados tabulados a partir de extensivos 
levantamentos que estão sendo conduzidos na Casa). A opção foi pelo software ArcGIS (versão 
9.3), da empresa ESRI, o que permitirá a condução de análises espaciais. 

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

- Sistema de gestão por competências 
- Sistema de gestão de treinamento 
- Atualização e modernização do SIGESP.  
 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- Sistema de gestão por competência (em desenvolvimento). 
- Sistema de gestão de treinamento (demandado ao Cenin e em fase de licitação) 
 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

Sob a ótica de todos os projetos e programas estruturantes da Casa, a principal ferramenta 
tecnológica demandada para o gerenciamento dos projetos é o MS Project.  
Sob a ótica dos escritórios, há também a demanda pelo MS Project Server, que possibilita um 
gerenciamento corporativo e integrado de diversos projetos. 
Sob a ótica do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, notadamente com relação 
ao projeto Tesauro Corporativo, há a demanda de integração da ferramenta de gerenciamento de 
tesauros (Thexml) com o sistema de busca FastSearch. Tal integração permitirá o uso de um 
vocabulário controlado na indexação das informações, possibilitando resultados mais precisos no 
momento da busca daquelas informações indexadas. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Ferramenta de portal (servidor de portal) 
- Recursos de colaboração 
- CMS 
- Infraestrutura 
- Máquinas 
- Rede 
- Gerenciamento de serviços (diretório de serviços) 
- Localização de pessoas (virtualmente) 
- Comunidades virtuais 
- Ferramentas de comunicação 
 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- Todos os recursos de TI são demandados pelos projetos 
 
 

Fonte: elaboração própria. 

A questão 3, dada sua subjetividade, permitiu aos entrevistados se alongarem nas 

respostas, que, entretanto, podem ser sintetizadas nos itens abaixo, que representam uma lista 

de ferramentas e de recursos de TI necessários, a priori, ao andamento de programas e projetos 

de cada gerente: 

- Servidores de aplicação; 
- Máquinas modernas; 
- Business Object; 
- Padronização do ambiente de desenvolvimento; 
- Ferramenta de extração, tratamento e carga de dados Talend; 
- Ferramentas de acesso a bancos de dados (TOAD ou SQLPLUS); 
- PROJECT e PROJECT SERVER; 
- Gestão de Metadados; 
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- Ferramenta de Mining; 
- Ferramenta de portal (servidor de portal) 
- Recursos de colaboração 
- CMS 
- Gerenciamento de serviços (diretório de serviços) 
- Localização de pessoas (virtualmente) 
- Comunidades virtuais 
- Ferramentas de comunicação 
- Ferramenta de gerenciamento de tesauros (Thexml) 
- Sistema de busca FastSearch 
- Sistema de gestão por competência (em desenvolvimento). 
- Sistema de gestão de treinamento (demandado ao Cenin e em fase de licitação) 
- Atualização e modernização do SIGESP 
- Sistema georeferenciado de dados ArcGIS (versão 9.3) 
 

Verifica-se que praticamente todos os programas e projetos em andamento 

necessitam de alguma forma de apoio de TI, seja na fase de desenvolvimento, seja nas etapas 

operacionais. 

A quarta questão buscava verificar se os recursos necessários à implementação dos 

programas e projetos estavam disponíveis. Houve, como se verificou, respostas indicando a 

falta de alguns recursos. 

 

Quadro 15 – Resposta à questão nº 4 do questionário 
 

 4) Há recursos de TI que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

a) Cinco treinamentos sobre funcionalidades na ferramenta BO – Business Objects – adquirida, 
necessários a toda a equipe de desenvolvimento do projeto, há mais de um ano ainda não 
foram realizados devido a dificuldades no processo de contratação, o que certamente causa 
impacto nos prazos de entrega do projeto, haja vista que não se tem a produtividade esperada 
por não se ter tido treinamento na ferramenta. O que conseguimos até agora é produto de 
esforço pessoal em termos de tentativa e erro no uso, ou apoio do conhecimento adquirido por 
um dos integrantes da equipe em outra empresa que trabalhou, ainda assim relativo a apenas 
uma das cinco funcionalidades de que se trata; 

b) Necessitamos de ferramenta de tratamento de qualidade de dados, porém ela somente 
se justifica a partir do uso efetivo de informações gerenciais na Casa, o que ainda não é uma 
realidade. Esperamos que o projeto gere essa realidade, e então o custo/benefício em relação à 
aquisição da referida ferramenta poderá valer à pena; 

c) O mesmo citado em b) serve para a ferramenta de gestão de metadados da qual falamos na 
questão 3. 

d) Atualmente necessitamos da contratação do suporte na ferramenta BO, pois há erros 
que precisamos consultar e não podemos. O contrato de prestação de suporte venceu em 
fevereiro e ainda estamos no processo de contratação, que como falamos, é um dos pontos 
fracos do processo de TI aos projetos; 

e) A necessidade de mais recursos humanos especializados em desenvolvimento de informações 
gerenciais e a alocação dos mesmos na equipe do projeto é uma citação relevante até mesmo 
pela fila de demandas ora existente no que tange à entrega de informações gerenciais na Casa; 
Hoje a equipe necessita, no mínimo, de mais um componente para tocar as entregas ora 
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combinadas e priorizadas; 
f) Necessitamos da contratação do suporte na ferramenta livre Talend, utilizada no processo de 

extração, tratamento e carga de dados. Ainda não contratado porque nos foi solicitada a 
homologação, já efetuada, e agora iniciaremos o processo de contratação; 

g) Necessitamos do treinamento na ferramenta Talend homologada; Iniciaremos o 
processo de contratação; 

h) Necessitamos de máquina com recursos compatíveis com a capacidade de produção e 
consumo de informações gerenciais que se espera no âmbito do projeto. A máquina consta de 
projeto básico de contratação de recursos previsto no CENIN. 

Nossas máquina necessitam de mais memória real devido às ferramentas de desenvolvimento 
que utilizamos e isso causa demora no uso da máquina. Estamos aguardando ou a inclusão de 
mais memória na máquina ou então uma entrega de máquinas para a equipe que possuam mais 
capacidade, o que está previsto para até o fim do ano em processo de contratação no CENIN. 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

Sim, como a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), que envolve as ferramentas de processos, 
de gestão de conteúdos e a construção de componentes. 
 
Além disso, os próprios técnicos do Cenin se queixam de que, muitas vezes, não detém os 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de algumas plataformas e que isso, quase 
sempre, causa atraso nas entregas. Creio que não é possível manter todos os servidores 
atualizados sobre as novidades do mercado o tempo todo; isso demanda um maior gerenciamento 
do que a Casa pede e de quantos temos com capacidade de atender as demandas. 
Outro problema se refere à demanda de alguns setores para um acompanhamento mais próximo 
do Cenin, o que não tem sido possível porque eles não dispõem de pessoal suficiente para isso. 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

Sim, como a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), que envolve as ferramentas de processos, 
de gestão de conteúdos e a construção de componentes. 
 
Além disso, os próprios técnicos do Cenin se queixam de que, muitas vezes, não detém os 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de algumas plataformas e que isso, quase 
sempre, causa atraso nas entregas. Creio que não é possível manter todos os servidores 
atualizados sobre as novidades do mercado o tempo todo; isso demanda um maior gerenciamento 
do que a Casa pede e de quantos temos com capacidade de atender as demandas. 
Outro problema se refere à demanda de alguns setores para um acompanhamento mais próximo 
do Cenin, o que não tem sido possível porque eles não dispõem de pessoal suficiente para isso. 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

Neste momento, não. Como informação complementar, entendo que, numa perspectiva futura, 
após a finalização do projeto PDUE, será rotina comum do DETEC/Coordenação de Projeto a 
atualização da base de dados e a posterior publicação hierarquizada de informações na intranet (e 
talvez extranet), o que pode demandar aplicativos que permitam tal visualização dinâmica de 
dados. 

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

- Sistema de gestão por competências 
- Sistema de gestão de treinamento 
- Atualização e modernização do SIGESP.  
 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- Sistema de gestão de treinamento. 
 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

Para o gerenciamento do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, os recursos 
que necessitamos já estão disponíveis para os gerentes dos projetos e para o gerente do 
programa.  Exceção feita apenas ao Projeto Tesauro Corporativo, cuja ferramenta Thexml está 
em fase de customização, conforme relatado na pergunta anterior. 
 É importante destacar, para melhor compreensão, que o objetivo do programa é criar um novo 
marco regulatório e definir um novo modelo para capturar, selecionar, organizar, preservar, 
recuperar e disseminar informações, conteúdos e documentos gerados. Para o cumprimento desse 
objetivo não serão necessárias ferramentas diferentes do MS Project e MS Project Server. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Suporte para ferramenta de portal 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- Novo software de gerenciamento de projetos corporativos 
 

Fonte: elaboração própria. 

 



48 
 

A questão 4, dada também sua subjetividade, permitiu aos entrevistados darem 

respostas um pouco mais longas, podendo ser sintetizadas nos itens abaixo, onde é listado os 

recursos de TI necessários aos programas e projetos e que não se encontram disponíveis: 

- Novo software de gerenciamento de projetos corporativos 
- Projeto Tesauro Corporativo, cuja ferramenta Thexml está em fase de customização 
- Sistema de gestão por competências 
- Sistema de gestão de treinamento 
- Atualização e modernização do SIGESP.  
- Aplicativos que permitam visualização dinâmica de dados 
- Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
- Treinamentos sobre funcionalidades na ferramenta BO – Business Objects 
- Contratação do suporte na ferramenta BO 
- Ferramenta de tratamento de qualidade de dados 
- Ferramenta de gestão de metadados 
- Contratação do suporte e treinamento na ferramenta livre Talend 
- Atualização de hardware 
 

A quinta questão da entrevista buscava verificar o impacto do apoio de TI na entrega 

de programas e projetos, inclusve suas etapas. Verificou-se que grande parte dos programas e 

projetos dependiam fortemente do apoio da TI para que pudessem ser entregues nos prazos 

programados. 

Quadro 16 – Resposta à questão nº 5 do questionário 
 

 5) Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo suporte de TI, ou 
seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

Todas as entregas do projeto Informações Gerenciais somente funcionam com o apoio de 
ferramentas especializadas. É um segmento de soluções relativamente caro exatamente por essa 
característica. 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

Creio que vários dos projetos relacionados ao Programa de Gestão Administrativa, os projetos 
Informações Gerenciais, alguns projetos do programa de Gestão da Informação e do 
Conhecimento, como o de gestão de conteúdos digitais, o projeto Portal Corporativo, o Projeto 
Gestão do Relacionamento e o da TV Digital. 
Apesar disso, os outros projetos em desenvolvimento não citados foram concebidos para serem 
desenvolvidos com o apoio de soluções de TI; isso influenciou na própria concepção da 
metodologia, por exemplo, de Gestão de Processos e de Projetos. 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

Creio que vários dos projetos relacionados ao Programa de Gestão Administrativa, os projetos 
Informações Gerenciais, alguns projetos do programa de Gestão da Informação e do 
Conhecimento, como o de gestão de conteúdos digitais, o projeto Portal Corporativo, o Projeto 
Gestão do Relacionamento e o da TV Digital. 
Apesar disso, os outros projetos em desenvolvimento não citados foram concebidos para serem 
desenvolvidos com o apoio de soluções de TI; isso influenciou na própria concepção da 
metodologia, por exemplo, de Gestão de Processos e de Projetos. 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

No contexto do PDUE, a entrega com maior impacto é aquela vinculada ao Caderno Técnico 02, 
que prevê uma análise espacial do uso e da ocupação dos espaços na Câmara dos Deputados. 
Para tanto, estão sendo levantandos e cadastrados dados espaciais sobre cada unidade espacial da 
Câmara e tais informações serão mapeadas a partir da base de dados em montagem no ArcGIS. 
Sem o programa não seria possível estabelecer e entregar este produto. 

GESTÃO POR - Sistema de gestão por competência 
- PDI – Plano de Desenvolvimento Individual 
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COMPETÊNCIAS  

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- Oferecimento de cursos 
- Organização de programas de capacitação 
- Organização de avaliação dos programas 
- Controle sem cumprimento dos planos de desenvolvimento individual 
- Certificação para alunos de participação dos cursos 
 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

A maior parte das entregas previstas no Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento é 
formada por políticas que, para serem redigidas, validadas e efetivamente entregues não 
necessitam de recursos de TI diferentes daqueles já disponíveis na Câmara dos Deputados. 
Porém, uma vez aprovadas as políticas previstas no programa, haverá uma forte demanda de 
recursos de TI, no sentido de que sejam implementadas soluções que contribuam para o fiel 
cumprimento do que lá estiver normatizado.  Exemplo disto é a Política de Preservação Digital, 
em fase final de validação interna do seu texto, que prevê a criação e manutenção de um 
repositório institucional, que compreende hardwares e softwares de padrões abertos, dedicado 
exclusivamente à preservação digital. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Implantação da 1ª versão e da 2ª etapa do portal corporativo da CD 
 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- 22 projetos em 24 (92%) 
 

Fonte: elaboração própria. 

Como se observa, as respostas à questão 5 resultaram numa lista de programas e 

sistemas de TI que estariam em situação crítica por causa de sua dependência do apoio das 

ferramentas de informatização, conforme relação abaixo: 

- Programa de Gestão Administrativa 
- Projetos Informações Gerenciais 
- Gestão da Informação e do Conhecimento 
- Gestão de conteúdos digitais 
- Portal Corporativo 
- Gestão do Relacionamento 
- TV Digital. 
- Análise espacial do uso e da ocupação dos espaços na Câmara dos Deputados 
- Sistema de gestão por competência 
- PDI – Plano de Desenvolvimento Individual 
- Sistema de Oferecimento de cursos 
- Sistema de Organização de programas de capacitação 
- Sistema de Organização de avaliação dos programas 
- Sistema de Certificação para alunos de participação dos cursos 
 

A sexta e última questão indagava aos entrevistados sobre atrasos atuais decorrentes 

da falta de suporte de TI aos seus programas e projetos. O objetivo era saber se estaria 

havendo problemas com o desenvolvimento dos trabalhos por deficiência ou falta de apoio. 

Verificaram-se alguns casos de atrasos.  

 
Quadro 17 – Resposta à questão nº 6 do questionário 

 
 6) Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda não 
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adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  

Não entrevistado. 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

Sim. Há uma entrega sobre controle de acesso às informações gerenciais disponibilizadas em 
que não estamos conseguindo avançar porque detectamos um erro no módulo da ferramenta BO 
que trata desse controle de acesso. Não estamos conseguindo resolver esse erro e necessitamos 
do suporte de técnicos na ferramenta: como o contrato de suporte venceu em fevereiro e ainda 
não conseguimos contratá-lo, temos que aguardar o processo de contratação ainda em 
andamento para então darmos andamento a essa entrega. 
Prevemos também atrasos nas várias novas entregas do projeto, pois ainda não conseguimos 
treinar – contratar treinamento -os técnicos da equipe na funcionalidades das ferramentas BO e 
Talend. 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

Habitualmente, as entregas ficam atrasadas porque temos problemas de cumprimento de 
contratos (as empresas vencedoras muitas vezes não são bem estruturadas o suficiente para as 
demandas da Câmara), outras vezes porque a contratação de cursos ou treinamentos 
especializados esbarra em dificuldades técnicas, como preço ou falta de profissionais.  
Temos dificuldades em elaborar projetos básicos consistentes e que não “voltem” e a tramitação 
desses processos é, via de regra, lenta. 
Encontram-se atrasados os Projetos de ECM (dentro do programa de Gestão da Informação e do 
Conhecimento), Gestão de Processos, Gestão de Projetos. 

GESTÃO DE 
PROCESSOS 

Habitualmente, as entregas ficam atrasadas porque temos problemas de cumprimento de 
contratos (as empresas vencedoras muitas vezes não são bem estruturadas o suficiente para as 
demandas da Câmara), outras vezes porque a contratação de cursos ou treinamentos 
especializados esbarra em dificuldades técnicas, como preço ou falta de profissionais.  
Temos dificuldades em elaborar projetos básicos consistentes e que não “voltem” e a tramitação 
desses processos é, via de regra, lenta. 
Encontram-se atrasados os Projetos de ECM (dentro do programa de Gestão da Informação e do 
Conhecimento), Gestão de Processos, Gestão de Projetos. 

PLANO DIRETOR 
DE USO DOS 
ESPAÇOS 

Não. 

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS 

- Sistema de gestão por competência (atrasado) 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

- Não há atrasos 
- Etapas dentro do cronograma 

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
DO 
CONHECIMENTO 

Sim. Um dos entregáveis do Projeto Tesauro Corporativo é a implementação do tesauro na 
Câmara dos Deputados. Para que isso seja possível, é fundamental a customização da ferramenta 
Thexml e sua integração com o sistema de busca Fastsearch.  
O motivo do atraso está relacionado à demora na customização da ferramenta. 

PORTAL 
CORPORATIVO 

- Implantação da 1ª versão do portal corporativo da CD 
 

INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

- 7 de 75 estão atrasados (9%) 
 

Fonte: elaboração própria. 

Como se observa, as respostas à última questão da entrevista, que buscava saber sobre 

atrasos nas entregas de etapas de programas e projetos decorrentes da falta de apoio de TI. 

Nota-se uma lista abrangente, com sistemas de grande porte cuja não entrega afeta outras áreas 

da administração. A lista abaixo resume tais sistemas: 

- Controle de acesso às informações gerenciais 
- Projetos de ECM (dentro do programa de Gestão da Informação e do 

Conhecimento) 
- Gestão de Processos 
- Gestão de Projetos 
- Sistema de Gestão por Competência 
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- Projeto Tesauro Corporativo 

 

2.2 Considerações sobre as respostas ao questionário 

O que se pode observar analisando as respostas dos questionários respondidos pelos 

gerentes de programas e projetos da Gestão Estratégica é, de uma forma ou de outra, a grande 

importância que se atribui ao apoio da TI ao andamento desses programas. Analisando as 

respostas dos entrevistados não se observou nenhum caso de crítica à TI como uma ferramenta 

de apoio à administração. Ao contrário, as críticas se voltavam, em sua maioria, à falta desse 

apoio por razões várias. 

Portanto, em linhas gerais, pode-se relacionar, com base nos levantamentos efetuados 

através de entrevistas aos principais gerentes do processo de Gestão Estratégica da Câmara, os 

seguintes pontos fortes relacionados ao apoio da TI no âmbito da Casa: a) a reconhecida 

capacidade profissional do pessoal do CENIN responsável pelo desenvolvimento de sistemas; 

b) uma robusta infraestrutura de TI disponibilizada pela Câmara, principalmente com sua rede 

intranet e seu parque de equipamentos de informática; c) a independência, em relação ao 

mercado externo, que tal estrutura proporciona à administração; d) o provimento de soluções 

sob medida para as necessidades específicas da Câmara.  

Em relação aos pontos fracos, conforme se depreende das entrevistas, pode-se listar: 

a) morosidade no atendimento de demandas relacionadas ao fornecimento de sistemas, 

decorrente em grande parte da sobrecarga de solicitações; b) falta de uma definição clara das 

prioridades, com vários pedidos urgentes que tomam o lugar de outros na atenção dos 

desenvolvedores; c) processo de compras burocratizado e moroso; 

Esses aspectos, tantos os positivos quanto os negativos, acabam influenciando o 

andamento do processo de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados, ora adiantando 

soluções, ora atrasando a resolução de problemas. Mas, o que se depreende de todo este 

trabalho é a inegável importância que é atribuída ao conjunto da TI por todos os gerentes 

responsáveis pelos programas e projetos estratégicos da Casa. Um dos pré-requisitos do 

processo de Gestão Estratégica, pelo que se observa através das respostas dos gerentes, é o 

apoio da TI, sem o qual praticamente não há progresso nessa empreitada.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado desta pesquisa demonstra, conforme se pode observar no capítulo anterior 

e na literatura citada, que o processo de Gestão Estratégica em curso na Câmara dos 

Deputados depende, para o seu pleno sucesso, do reconhecimento da importância do apoio da 

área de Tecnologia da Informação, fortalecendo-a em sua estrutura e valorizando o seu corpo 

funcional. Também ficou demonstrada a importância da adoção de novo paradigma de gestão, 

com o foco numa estratégia de longo prazo, que objetiva preparar a Casa para desafios cada 

vez maiores pela frente e que se destina também a fazer com que a máquina administrativa da 

Casa atenda a sua missão primeira que é a de atender o trabalho parlamentar com a maior 

eficiência possível, em nome da Democracia e do Brasil. 

A observância de riscos relacionados ao atraso do processo de Gestão Estratégica 

estão localizados: a) tanto na parte relacionada à definição clara da estratégia para a Casa 

como um todo, bem como para as diversas áreas em particular; b) como também em que se 

dedique especial atenção aos recursos de TI à disposição da Casa, mantendo-os atualizados e 

com capacidade para que possam atender às crescentes demandas da modernização. 

A situação observada na Câmara dos Deputados não é totalmente satisfatória, já que, 

conforme se verificou com as entrevistas aos gerentes de programas e projetos da gestão 

estratégica, há ainda muitas deficiências na estrutura do Centro de Informática, responsável 

primeiro pela área de TI, principalmente em relação ao volume de recursos, tanto humanos 

como materiais, por vezes aquém da demanda e das necessidades futuras, quando não são 

afetados pela própria falta de prioridades, com a demanda de um trabalho atropelando a 

prioridade de outro. 

Em relação ao objetivo principal deste trabalho, ficou clara a importância do apoio da 

TI ao processo de Gestão Estratégica na Casa. Tanto com base na literatura especializada 

como pelo resultado das entrevistas, ficou demonstrado que o suporte da TI é essencial para o 

andamento dos processos administrativos como para o consequente crescimento das 

organizações. Em relação aos objetivos específicos deste trabalho, podemos concluir que 

vários recursos de TI são demandados no âmbito do processo de Gestão Estratégica em 

andamento na Câmara, conforme citado pelos entrevistados no questionário no Quadro 14. Em 

relação às entregas dos programas e projetos, várias delas são fortemente afetadas por 
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deficiência na disponibilização de recursos de TI, como o Controle de acesso às informações 

gerenciais, os projetos de ECM, os programas de gestão de processos e de projetos, o sistema 

de gestão por competência e o projeto de tesauro corporativo, citados nas entrevistas, 

provocando atrasos indesejados, ocasionados por problemas relacionados à definição de 

prioridades e mesmo em decorrência de complicações burocráticas que emperram o processo 

de aquisição de bens e serviços. Em relação ao delineamento dos pontos fortes e dos pontos 

fracos da área de TI da Câmara dos Deputados, houve um convergência de opinião entre os 

gerentes, com praticamente a mesma perspectiva, conforme os quadros 12 e 13. A se ressaltar, 

o reconhecido nível técnico dos funcionários do CENIN, a sólida infraestrutura de hardware, a 

capacidade de desenvolvimento de soluções internas e personalizadas entre outras 

considerações. Como pontos fracos, a maioria dos gerentes considerou os atrasos no 

desenvolvimento de soluções, a falta de prioridades, o excesso de customização das soluções, 

o atropelo das prioridades. 

De qualquer forma, o presente trabalho foi facilitado pela plena colaboração dos 

gerentes da Gestão Estratégica que, mesmo atarefados, se dispuseram a ceder um tempo 

precioso de suas agendas respondendo às questões formuladas. É claro que tal disposição 

ajudará para que este trabalho resulte em alguma melhoria para todo esse processo de avanço 

que estamos desenvolvendo, os funcionários inclusive, para um melhor funcionamento do 

Poder Legislativo. 

Ao finalizar, considera-se que os objetivos do presente estudo - que seria 

principalmente o de delinear, em termos qualitativos, a importância do suporte provido pela TI 

ao processo de Gestão Estratégica, além de, subsidiariamente, identificar recursos de TI 

demandados, verificar impactos nas entregas de programas e projetos estruturantes e registrar 

os pontos fortes e fracos do suporte de TI ao processo de Gestão Estratégica - foram 

alcançados não somente porque os métodos de pesquisa levaram a resultados consistentes, que 

apontaram de maneira qualitativa a importância do suporte da TI ao processo de GE na CD, 

como também porque as informações coletadas nas entrevistas corroboram aqueles resultados.  
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Apêndice Ia – Entrevista com o Gerente de Portfólio de Programas e Projetos 

Estratégicos Estruturantes 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas e 
projetos estruturantes ou setoriais na CD? 
 

2 E os pontos fracos ? 
 
 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito dos 
programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 
 
 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 
 
 

5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo suporte 
de Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 
 
 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda não 
adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 

7 Em relação ao acompanhamento dos indicadores estabelecidos, fale, por favor,  sobre 
a importância do apoio de recursos de TI: há indicadores que são fortemente 
impactados pelo suporte de TI, ou seja, somente são viáveis com o apoio efetivo de 
ferramentas de TI ? 
 

8 Há indicadores que não estão sendo acompanhados por falta de recurso de Ti ? quais 
seriam e por quê o recurso não está disponível? 
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APÊNDICE Ib – Entrevista sobre o Suporte de Tecnologia da Informação à Gestão 

Estratégica na Câmara dos Deputados 
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Apêndice Ib – Entrevista sobre o suporte de TI à Gestão Estratégica  na Câmara dos 

Deputados 

 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas e 
projetos estruturantes ou setoriais na CD? 
 

2 E os pontos fracos ? 
 
 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito dos 
programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 
 
 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 
 
 

5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo suporte 
de Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 
 
 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda não 
adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
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Apêndice Ib – Entrevista sobre o suporte de TI à Gestão Estratégica  na Câmara dos 

Deputados 

GESTÃO DE PROCESSOS Iara Beltrão Gomes de Souza APROJE 62027 

 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas e 
projetos estruturantes ou setoriais na CD? 

 

Como ponto forte, é possível citar a compreensão, por parte dos gestores de TI, sobre a 
necessidade que as outras áreas têm dos serviços por eles prestados. 

Outro ponto forte é a competência técnica dos servidores — são vários gerentes de 
projeto certificados pelo PMI ou outras instituições e alguns têm mestrado em áreas 
importantes para a Casa. 

 

 

2 E os pontos fracos ? 

 

O principal ponto fraco é a demora no atendimento às expectativas dos setores. 

Ou seja, os setores depositam muitas “fichas” no desenvolvimento de sistemas, mas 
como isso demora muito a ocorrer, há uma grande frustração. 

 

 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito dos 
programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 

 

De maneira geral, foram demandadas ferramentas de gestão tais como as que suportam a 
Gestão de Projetos e de Processos, que foram adquiridas e customizadas, e outras como 
alguns módulos do Siorc, que foram desenvolvidos internamente). 

As ferramentas compradas sempre precisam de personilização. 

Também podemos citar a própria infraestrutura de TI que apoia a Gestão Estratégica, 
como sistemas de armazenamento (que tem a ver com o ECM), a revisão da rede, a 
atualização dos servidores e outros equipamentos de informática (novo Cetec) 

 

De maneira geral, quase todos os programas e projetos solicitaram, em alguma medida, 
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o aporte de recursos de TI. 

Para o Projeto de Informações Gerenciais, tivemos  o desenvolvimento de sistemas de 
DW – Data Warehouse, para conseguirmos obter informações gerenciais sobre diversos 
processos de trabalho tanto legislativos como administrativos. 

Para o Projeto Gestão de Projetos, temos a customização do Project Professional às 
necessidades da Casa e de acordo com a metodologia que utilizamos, bem como sua 
versão de acompanhamento gerencial para os gestores, que poderão saber, em tempo 
real como está o desenvolvimento dos projetos de sua área. 

Para o Projeto Gestão de Processos, tivemos a aquisição e customização de duas 
ferramentas de BPM, o IBM Business Process Modeler e o IBM Business Process 
Compass (que é a versão web do outro). 

Para o Programa de Gestão Administrativa, tivemos várias demandas de  melhorias no 
Sigmas, de desenvolvimento de uma interface para a solicitação de bens e serviços (que 
será feita em uma plataforma de desenvolvimento já orientada a processos); além disso, 
tivemos a demanda de módulos do Siorc, que faz a gestão orçamentária e outros. No que 
se refere à Gestão do Relacionamento, teremos, em breve, a demanda para a aquisição 
de uma ferramenta de CRM. 

O Portal Corporativo também demandou estudos sobre as possibilidades de 
desenvolvimento em outra plataforma que não o Plone. 

O projeto Gestão por Competências também demandou o desenvolvimento de uma 
ferramenta específica para isso. 

O Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento certamente demandará vários 
recursos de TI, como aquisição de uma solução de ECM. 

 

 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 

 

Sim, como a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), que envolve as ferramentas de 
processos, de gestão de conteúdos e a construção de componentes. 

 

Além disso, os próprios técnicos do Cenin se queixam de que, muitas vezes, não detém 
os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de algumas plataformas e que isso, 
quase sempre, causa atraso nas entregas. Creio que não é possível manter todos os 
servidores atualizados sobre as novidades do mercado o tempo todo; isso demanda um 
maior gerenciamento do que a Casa pede e de quantos temos com capacidade de atender 
as demandas. 

Outro problema se refere à demanda de alguns setores para um acompanhamento mais 
próximo do Cenin, o que não tem sido possível porque eles não dispõem de pessoal 
suficiente para isso. 
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5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo suporte de 
Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 

Creio que vários dos projetos relacionados ao Programa de Gestão Administrativa, os 
projetos Informações Gerenciais, alguns projetos do programa de Gestão da Informação 
e do Conhecimento, como o de gestão de conteúdos digitais, o projeto Portal 
Corporativo, o Projeto Gestão do Relacionamento e o da TV Digital. 

Apesar disso, os outros projetos em desenvolvimento não citados foram concebidos para 
serem desenvolvidos com o apoio de soluções de TI; isso influenciou na própria 
concepção da metodologia, por exemplo, de Gestão de Processos e de Projetos. 

 

 

 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda não 
adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 
Habitualmente, as entregas ficam atrasadas porque temos problemas de cumprimento de 
contratos (as empresas vencedoras muitas vezes não são bem estruturadas o suficiente 
para as demandas da Câmara), outras vezes porque a contratação de cursos ou 
treinamentos especializados esbarra em dificuldades técnicas, como preço ou falta de 
profissionais.  
Temos dificuldades em elaborar projetos básicos consistentes e que não “voltem” e a 
tramitação desses processos é, via de regra, lenta. 
Encontram-se atrasados os Projetos de ECM (dentro do programa de Gestão da 
Informação e do Conhecimento), Gestão de Processos, Gestão de Projetos. 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS Mário Augusto Muniz Guedes CENIN 63925 

 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas 
e projetos estruturantes ou setoriais na CD? 
 
Vejo que há profissionalismo nas ações dos técnicos de TI quanto à busca de 
soluções. A Casa tem procurado o investimento em recursos de TI e espera-se uma 
melhora nos serviços em geral. Há investimentos relacionados à aquisição de 
ferramentas e de serviços de apoio à gestão estratégica, o que é bastante positivo. 
Vejo também que os problemas que tem sido apresentados têm levado à busca de 
soluções de forma que se vêm melhoras significativas, como é o caso da 
ferramenta de apoio à gestão estratégica nomeada Project Server. Além disso, hoje 
há maior critério na definição de prioridades a respeito do que deverá ser 
desenvolvido, haja vista a forte demanda de soluções pela área de TI da Casa. A 
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Reunião de Avaliação Estratégica, periódica, tem procurado estabelecer essas 
prioridades, o que traz maior objetividade a nós, gerentes de projetos e programas. 

 
2 E os pontos fracos ? 

 
Essencialmente, como ponto fraco, vejo a dificuldade em se ter maior celeridade 
na aquisição das ferramentas e serviços de TI necessários. É trabalhoso o processo 
de aquisição e os prazos são geralmente esticados, o que provoca descompasso 
com a vontade de se apresentarem os resultados nos projetos estratégicos. Há 
projetos que dependem essencialmente de ferramentas para o seu efetivo 
andamento e geralmente são impactados, seja pela aquisição da ferramenta, seja 
pela contratação do suporte ou contratação do treinamento na ferramenta. Além 
disso, a alta demanda de soluções de TI gera pressão sobre os técnicos, que muitas 
vezes não conseguem a celeridade devida e os usuários certamente não devem 
compreender os detalhes técnicos envolvidos. Mas isto faz parte do processo de 
desenvolvimento em TI. 

 
 

 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito 
dos programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 
 
Falando em relação ao projeto estruturante informações gerenciais e ao ferramental 
disponível para o acompanhamento do mesmo em termos de gestão estratégica, 
foram demandados recursos diversos: 

n) Elaboramos um levantamento técnico que indica a necessidade de recursos 
de TI – capacidade de processamento, servidores de aplicações, de 
produção, memória real, storage – que estimamos serão demandados no 
âmbito do projeto nos próximos dois anos, e para isso utilizamos técnicas 
específicas homologadas por empresas que trabalham com esses cenários. 
O consumo de informações gerenciais demanda considerável recurso de 
processamento e de armazenamento de dados. Esse nosso estudo está sendo 
considerado em um projeto básico de aquisições de recursos de TI pelo 
CENIN. 

o) Solicitamos e recebemos uma máquina com maior capacidade de 
processamento no nosso ambiente de laboratório, o que foi positivo, pois 
testamos serviços importantes como o de carga e tratamento de dados 
utilizando-se ferramentas distintas com o objetivo de definirmos a que 
melhor nos atendia; 

p) Adquirimos uma ferramenta para a visualização das informações gerenciais 
pelos usuários que necessitam trabalha-las dinamicamente e em forma de 
relatórios e gráficos. Essa ferramenta é a Business Objects, utilizada 
também pelo SENADO para o tratamento de informações gerenciais sobre 
o orçamento; 

q) Padronizamos o ambiente de desenvolvimento e de produção de forma a 
gerar unicidade de tratamento em todos os projetos de desenvolvimento de 
informações gerenciais, o que torna a manutenção dos processos de Ti 
nesses projetos mais sistematizada e inteligível pelos que neles necessitem 
atuar; 

r) Estamos trabalhando na definição criteriosa de um processo de 
desenvolvimento de informações gerenciais que considera detalhes  
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importantes como o levantamento, em cada desenvolvimento de solução de 
informações gerenciais, sobre o que necessita ser guardado nas máquinas 
de produção, por quanto tempo, com que consumo de recurso de disco de 
armazenamento, e demais detalhes técnicos tais como esse ; 

s) Enquanto não é adquirida pelo CENIN a máquina com a capacidade de 
processamento indicada para o ambiente de produção dos serviços de 
informações gerenciais, a área de infraestrutura do CENIN disponibilizou 
uma máquina que nos atende para os serviços ora entregues. A máquina 
estimada para as execuções futuras consta do projeto básico de aquisições 
que citamos anteriormente; 

t) Homologamos a ferramenta para extração, tratamento e carga de dados 
nominada Talend. Essa ferramenta é essencial, pois mais de 70% do 
desenvolvimento de soluções de informações gerenciais é consumido nesta 
fase de tratamento e carga de dados. Agora estamos trabalhando tanto na 
contratação do suporte a essa ferramenta de software livre, como também a 
contratação do treinamento para o uso efetivo da mesma, ou seja, o suporte 
e o treinamento, além da própria ferramenta livre Talend, também 
constituem importantes recursos de TI no projeto. Preocupa-nos, como 
falamos sobre pontos fracos, o tempo em que teremos disponíveis a 
contratação do suporte e do treinamento citados; 

u) O suporte à ferramenta BO – Business Objects – que anteriormente citamos 
quando esclarecemos sobre sua aquisição encontra-se no momento não 
prorrogado. Estamos trabalhando na contratação desse serviço de suporte 
que venceu em fevereiro e ainda se encontra em processo de contratação. 
Ele já se faz necessário, pois há erros que necessitamos contornar com o 
uso da ferramenta e dependemos de apoio dos técnicos; 

v) Necessitamos ainda realizar cinco treinamentos distintos em 
funcionalidades nessa ferramenta BO para toda a equipe de 
desenvolvimento de soluções em informações gerenciais, o que ainda não 
foi possível devido a dificuldades no processo de contratação. É um recurso 
de Ti essencial o treinamento na ferramenta adquirida; 

w) Contamos ainda com ferramentas de acesso a bancos de dados, como a 
ferramenta TOAD ou SQLPLUS, que apóiam o processo de tratamento e 
carga de dados. Contamos também, em alguma máquinas, como a 
ferramenta Excel ou Access, que constiuem apoio importante no processo 
de desenvolvimento de soluções; 

x) Outro recurso de TI importante demandao no processo de gestão 
estratégica é o PROJECT, tanto o instalado na máquina do gerente de 
projeto quanto o PROJECT SERVER utilizado nos escritórios de projetos 
para o acompanhamento dos desenvolvimentos. Utilizamos os dois para o 
acompanhamento de cronogramas, alocação de recursos nos 
desenvolvimentos, controles de documentos como atas e outros. Enfim, é 
ferramenta essencial no apoio ao desenvolvimento do projeto; 

y) O projeto espera contar, num futuro próximo quando a demanda por 
informações gerenciais for efetiva na Casa, com o apoio de outras 
ferramentas importantes, tais como aquela para o tratamento da qualidade 
dos dados e também aquela para a gestão dos metadados de informações, 
tais como informações sobre o negócio de que tratam as informações 
gerenciais, como também as informações técnicas sobre os dados tratados 
para a geração dos resultados; 
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z) O projeto sinaliza ainda a necessidade, em futuro próximo, de ferramenta 
de mining, utilizada para a descoberta de regras não explícitas, como 
também de ferramenta do segmento Business Analytics, onde são possíveis 
predições; 

aa) Recurso humano especializado em desenvolvimento de informações 
gerenciais e alocado à equipe de projeto é uma necessidade de recurso de 
TI essencial, especialmente frente à demanda existente. 

 
 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 
 
Certamente. Podemos citar: 

i) Cinco treinamentos sobre funcionalidades na ferramenta BO – Business 
Objects – adquirida, necessários a toda a equipe de desenvolvimento do 
projeto, há mais de um ano ainda não foram realizados devido a 
dificuldades no processo de contratação, o que certamente causa impacto 
nos prazos de entrega do projeto, haja vista que não se tem a produtividade 
esperada por não se ter tido treinamento na ferramenta. O que conseguimos 
até agora é produto de esforço pessoal em termos de tentativa e erro no uso, 
ou apoio do conhecimento adquirido por um dos integrantes da equipe em 
outra empresa que trabalhou, ainda assim relativo a apenas uma das cinco 
funcionalidades de que se trata; 

j) Necessitamos de ferramenta de tratamento de qualidade de dados, porém 
ela somente se justifica a partir do uso efetivo de informações gerenciais na 
Casa, o que ainda não é uma realidade. Esperamos que o projeto gere essa 
realidade, e então o custo/benefício em relação à aquisição da referida 
ferramenta poderá valer à pena; 

k) O mesmo citado em b) serve para a ferramenta de gestão de metadados da 
qual falamos na questão 3. 

l) Atualmente necessitamos da contratação do suporte na ferramenta BO, pois 
há erros que precisamos consultar e não podemos. O contrato de prestação 
de suporte venceu em fevereiro e ainda estamos no processo de 
contratação, que como falamos, é um dos pontos fracos do processo de Ti 
aos projetos; 

m) A necessidade de mais recursos humanos especializados em 
desenvolvimento de informações gerenciais e a alocação dos mesmos na 
equipe do projeto é uma citação relevante até mesmo pela fila de demandas 
ora existente no que tange à entrega de informações gerenciais na Casa; 
Hoje a equipe necessita, no mínimo, de mais um componente para tocar as 
entregas ora combinadas e priorizadas; 

n) Necessitamos da contratação do suporte na ferramenta livre Talend, 
utilizada no processo de extração, tratamento e carga de dados. Ainda não 
contratado porque nos foi solicitada a homologação, já efetuada, e agora 
iniciaremos o processo de contratação; 

o) Necessitamos do treinamento na ferramenta Talend homologada; 
Iniciaremos o processo de contratação; 

p) Necessitamos de máquina com recursos compatíveis com a capacidade de 
produção e consumo de informações gerenciais que se espera no âmbito do 
projeto. A máquina consta de projeto básico de contratação de recursos 
previsto no CENIN. 

 



69 
 

q) Nossas máquina necessitam de mais memória real devido às ferramentas de 
desenvolvimento que utilizamos e isso causa demora no uso da máquina. 
Estamos aguardando ou a inclusão de mais memória na máquina ou então 
uma entrega de máquinas para a equipe que possuam mais capacidade, o 
que está previsto para até o fim do ano em processo de contratação no 
CENIN.  

 
5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo 

suporte de Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 
 
Todas as entregas do projeto Informações Gerenciais somente funcionam com o 
apoio de ferramentas especializadas. É um segmento de soluções relativamente 
caro exatamente por essa característica. 
 

 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda 
não adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 
Sim. Há uma entrega sobre controle de acesso às informações gerenciais 
disponibilizadas em que não estamos conseguindo avançar porque detectamos um 
erro no módulo da ferramenta BO que trata desse controle de acesso. Não estamos 
conseguindo resolver esse erro e necessitamos do suporte de técnicos na 
ferramenta: como o contrato de suporte venceu em fevereiro e ainda não 
conseguimos contratá-lo, temos que aguardar o processo de contratação ainda em 
andamento para então darmos andamento a essa entrega. 
Prevemos também atrasos nas várias novas entregas do projeto, pois ainda não 
conseguimos treinar – contratar treinamento -os técnicos da equipe na 
funcionalidades das ferramentas BO e Talend. 
 

 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

Rodrigo Póvoa Braule Pinto CEDI 65527 

 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas 
e projetos estruturantes ou setoriais na CD? 

 
O suporte de TI desempenhou um papel fundamental na implementação de uma 
ferramenta de gerenciamento de projetos adotada pela Câmara dos Deputados, o 
MS Project. Além disso, envidou esforços, em parceria com a Assessoria de 
Projetos e Gestão Estratégica, para customizar um ambiente corporativo de gestão 
de projetos que possibilita uma série de funcionalidades, das quais destaco: 1) a 
visualização integrada de todos os projetos e programas estruturantes e suas 
correlações; 2) a identificação dos recursos humanos e financeiros empregados em 
cada projeto; 3) o compartilhamento da documentação e a facilidade de comunicar 
decisões aos membros do projeto, contribuindo para uma gestão da informação 
mais efetiva. 
Prospectar soluções e disponibilizar ferramental para auxiliar na gestão de projetos 
é, no meu ponto de vista, o ponto forte do suporte de TI para os programas e 
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projetos estruturantes. 
 

2 E os pontos fracos ? 
 

Ainda que não possa ser atribuído exclusivamente ao suporte de TI, o principal 
ponto fraco está relacionado à morosidade na compra, desenvolvimento e 
implementação de soluções tecnológicas.   

 
 

 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito 
dos programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 

 
Sob a ótica de todos os projetos e programas estruturantes da Casa, a principal 
ferramenta tecnológica demandada para o gerenciamento dos projetos é o MS 
Project.  
Sob a ótica dos escritórios, há também a demanda pelo MS Project Server, que 
possibilita um gerenciamento corporativo e integrado de diversos projetos. 
Sob a ótica do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, 
notadamente com relação ao projeto Tesauro Corporativo, há a demanda de 
integração da ferramenta de gerenciamento de tesauros (Thexml) com o sistema de 
busca FastSearch. Tal integração permitirá o uso de um vocabulário controlado na 
indexação das informações, possibilitando resultados mais precisos no momento 
da busca daquelas informações indexadas. 

 

 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 
 
Para o gerenciamento do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, 
os recursos que necessitamos já estão disponíveis para os gerentes dos projetos e 
para o gerente do programa.  Exceção feita apenas ao Projeto Tesauro Corporativo, 
cuja ferramenta Thexml está em fase de customização, conforme relatado na 
pergunta anterior. 
 É importante destacar, para melhor compreensão, que o objetivo do programa é 
criar um novo marco regulatório e definir um novo modelo para capturar, 
selecionar, organizar, preservar, recuperar e disseminar informações, conteúdos e 
documentos gerados. Para o cumprimento desse objetivo não serão necessárias 
ferramentas diferentes do MS Project e MS Project Server. 
 
 

 

5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo 
suporte de Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 
 
A maior parte das entregas previstas no Programa de Gestão da Informação e do 
Conhecimento é formada por políticas que, para serem redigidas, validadas e 
efetivamente entregues não necessitam de recursos de TI diferentes daqueles já 
disponíveis na Câmara dos Deputados. 
Porém, uma vez aprovadas as políticas previstas no programa, haverá uma forte 
demanda de recursos de TI, no sentido de que sejam implementadas soluções que 
contribuam para o fiel cumprimento do que lá estiver normatizado.  Exemplo disto 
é a Política de Preservação Digital, em fase final de validação interna do seu texto, 
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que prevê a criação e manutenção de um repositório institucional, que compreende 
hardwares e softwares de padrões abertos, dedicado exclusivamente à preservação 
digital.  
 
 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda 
não adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 
Sim. Um dos entregáveis do Projeto Tesauro Corporativo é a implementação do 
tesauro na Câmara dos Deputados. Para que isso seja possível, é fundamental a 
customização da ferramenta Thexml e sua integração com o sistema de busca 
Fastsearch.  
O motivo do atraso está relacionado à demora na customização da ferramenta.  
 

 

 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Patrícia Gomes Rêgo de 

Almeida 

CENIN 63524 

 

1 Segundo sua percepção, quais são os pontos fortes do suporte de TI aos programas 
e projetos estruturantes ou setoriais na CD? 

 
- São tocados 24 projetos, sendo 22 internos 
- O trabalho estar inserido no ambiente de TI 
- Planejamento 
- Utilização do MS Project 
- Maior experiência no uso do MS Project 
- Maior integração com outros gerentes da TI 
 

 

2 E os pontos fracos ? 
 

- Muitos projetos demandando recursos humanos escassos 
- Escassez de recursos humanos 
- Procurar fazer tudo de uma vez 
- Mesma prioridade para todos os projetos, sem preferência clara. 

 
 

 

3 Por favor nos fale sobre os recursos de TI que têm sido demandados  no âmbito 
dos programas e projetos estratégicos estruturantes ou setoriais. Quais são eles ? 

 
- Todos os recursos de TI são demandados pelos projetos 

 

 

4 Há recursos de Ti que são necessários e não se encontram disponíveis ? Por que ? 
 
- Novo software de gerenciamento de projetos corporativos 
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5 Quais entregas desses programas e projetos são fortemente impactadas pelo 
suporte de Ti, ou seja, somente funcionam com apoio efetivo de recursos de TI? 
 
- 22 projetos em 24 (92%) 
 
 

 

6 Há alguma entrega atrasada em função da falta de recurso de TI ? Por que (ainda 
não adquirido o recurso, não contratado o suporte, etc) ? 
 
- 7 de 75 estão atrasados (9%) 
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ANEXO I – Ato da Mesa nº 56, de 08/12/2009 
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 Ato da Mesa nº 56, de 08/12/2009 

Dispõe sobre a gestão estratégica na Câmara dos Deputados.  

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições 

regimentais,  

resolve: 

Art. 1º A gestão estratégica visa a orientar o gerenciamento das ações administrativas 

e de apoio técnico-legislativo da Câmara dos Deputados. 

Art. 2º A gestão estratégica deverá basear-se em modelo que estabeleça as instâncias 

responsáveis por sua implementação e os mecanismos que garantam o planejamento, a 

execução e o controle de políticas e ações voltadas ao alcance dos objetivos e dos resultados 

desejados. 

Art. 3º Compete ao Diretor-Geral coordenar as ações relativas à gestão estratégica na 

Câmara dos Deputados. 

Art. 4º O modelo de gestão estratégica a ser adotado na Câmara dos Deputados será 

estabelecido por portaria do Diretor-Geral. 

Art. 5º A portaria a que se refere o art. 4° deste Ato e os demais normativos dela 

decorrentes deverão ser editados no prazo máximo de 30 dias a partir da publicação deste Ato. 

Art. 6º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

JUSTIFICAÇÃO 

Durante dois anos, as diversas áreas da estrutura administrativa da Câmara dos 

Deputados realizaram o seu planejamento estratégico por meio da metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC), adotada como padrão pela Casa. Cada uma dessas áreas construiu um mapa 

estratégico, em que objetivos foram definidos. Além disso, metas foram estabelecidas e 

indicadores foram apontados com a finalidade de orientar os esforços da Casa para a obtenção 

de resultados. Analisados, comparados e alinhados à missão, à visão estratégica e aos valores 

da área de apoio técnico-administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados, os objetivos 

dos mapas estratégicos setoriais convergiram para o Mapa Estratégico Corporativo.  

Para que todo esse processo alcance a efetividade desejada, faz-se necessário o 
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estabelecimento de um modelo que garanta a continuidade do processo de gestão estratégica.  

A coordenação dessas ações deve ser de competência do Diretor-Geral, a quem, de acordo 

com o disposto no art. 147, incisos I e II da Resolução n° 20, de 30 de novembro de 1971, 

compete "Planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir atividades administrativas da 

Câmara dos Deputados"; e "Aprovar os programas de trabalho das unidades sob sua direção", 

Sala de Reuniões, em 8 de dezembro de 2009.  

MICHEL TEMER 

Presidente  
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ANEXO II – Portaria nº 233, de 28/12/2009 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 
 

PORTARIA Nº 233, DE 28/12/2009 
 
 

Estabelece o modelo de gestão estratégica da 
Câmara dos Deputados. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 147, item XV, da Resolução nº 20, de 30 de novembro de 1971, e 
considerando o disposto no art. 4º do Ato da Mesa nº 56, de 2009,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O modelo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados é o estabelecido 

no Anexo I a esta Portaria.  
 
Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se as definições do Anexo II.  
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Em 28/12/2009.  
 
FÁBIO RODRIGUES PEREIRA, 
Diretor-Geral em exercício. 
 
 

PORTARIA Nº 233, 2009-DG 
ANEXO I 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
METODOLOGIA 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º A estrutura, a atuação e os agentes das instâncias previstas no art. 2º do Ato 

da Mesa nº 56 , de 2009, que estabeleceu o modelo de governança corporativa da gestão 
estratégica da Câmara dos Deputados, obedecerão ao disposto nesta Metodologia.  

 
Art. 2º O modelo de governança corporativa será implementado por meio das 

seguintes instâncias: 
I - Comitê de Gestão Estratégica - CGE;  
II - Comitês Setoriais de Gestão - CSG;  
III - Escritório Corporativo de Gestão Estratégica - ECGE;  
IV - Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica - ESGE.  
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CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

Seção I 
Do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) 

 
Art. 3º O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) é integrado pelos titulares dos 

seguintes órgãos:  
I - Diretoria-Geral (DG);  
II - Secretaria-Geral da Mesa (SGM);  
III - Diretoria de Recursos Humanos (DRH);  
IV - Diretoria Administrativa (Dirad);  
V - Diretoria Legislativa (Dileg);  
VI - Secretaria de Comunicação Social (Secom);  
VII - Secretaria de Controle Interno (Secin); e  
VII - Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge).  
§ 1º O trabalho do Comitê de Gestão Estratégica obedecerá a diretrizes da Mesa 

Diretora.  
§ 2º A Presidência do Comitê de Gestão Estratégica será exercida pelo Diretor-

Geral e, em seus impedimentos, por seu substituto legal. 
 
Art. 4º Compete ao Comitê de Gestão Estratégica a orientação e o 

acompanhamento do processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, com vistas a 
garantir a continuidade administrativa e:  

I - quanto aos objetivos, processos, programas e projetos estratégicos corporativos:  
a) zelar pela harmonia e complementaridade;   
b) orientar as áreas responsáveis pelo desenvolvimento dos programas e projetos 

estratégicos corporativos e pelo gerenciamento de processos estratégicos sobre a realização de 
ajustes, de modo a garantir o alinhamento aos objetivos estratégicos corporativos; 

c) estabelecer prioridades para o desenvolvimento de projetos, a realização de 
investimentos e a alocação de recursos pelo Centro de Informática, de forma a alinhar as ações 
de Tecnologia de Informação e Comunicação ao planejamento estratégico da Câmara dos 
Deputados, considerando as demandas derivadas dos objetivos, programas, projetos e 
processos estratégicos corporativos; 

II - quanto aos objetivos estratégicos corporativos:  
a) acompanhar os indicadores de resultado com vistas a avaliar o cumprimento das 

metas anuais.   
III - quanto aos programas e projetos estratégicos corporativos:  
a) determinar e priorizar aqueles que deverão ser desenvolvidos;   
b) acompanhar o desenvolvimento por meio de indicadores de desempenho;   
c) definir a realização de mudanças no desenvolvimento daqueles que apresentem 

resultados aquém dos esperados;   
d) avaliar propostas de formalização de novos;   
e) avaliar propostas de mudanças no escopo e prazos;   
f) aprovar a indicação de servidor para a função de gerente;   
g) apoiar com recursos, política e administrativamente;   
h) decidir sobre sua continuidade.   
IV - quanto aos processos estratégicos:  
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a) determinar e priorizar aqueles que deverão ser incluídos no Ciclo de Gestão de 
Processos; 

V - quanto aos Comitês Setoriais de Gestão (CSGs):  
a) definir diretrizes para suas atuações. 
 
Art. 5º São atribuições do Presidente do Comitê de Gestão Estratégica (CGE)  
I - representar o CGE quando este se pronunciar coletivamente;  
II - supervisionar os trabalhos do CGE;  
III - convocar e coordenar as Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs) 

Corporativas ordinárias e extraordinárias;  
IV - garantir o cumprimento da metodologia de reuniões, na forma do art. 17 desta 

Portaria;  
V - monitorar o desenvolvimento das ações definidas nas reuniões;  
VI - deliberar sobre a participação, nas reuniões, de servidores que não compõem o 

CGE;  
VII - apresentar à Mesa Diretora, no início das sessões legislativas, os resultados 

da última Reunião de Avaliação Estratégica Corporativa, com as respectivas análises e 
recomendações;  

VIII - desempenhar as atribuições previstas para os demais integrantes do CGE. 
 
Art. 6º Compete ao Chefe da Assessoria de Projetos e Gestão: 
I - assessorar o presidente do CGE:  
a) na preparação e condução das RAEs Corporativas;   
b) no monitoramento das ações definidas nas RAEs Corporativas;   
II - apresentar, nas RAEs Corporativas, os demonstrativos de indicadores de 

resultado dos objetivos e de desempenho dos programas, projetos estratégicos corporativos e 
processos estratégicos.  

III - receber e arquivar os relatórios dos resultados das Reuniões de Avaliação 
Estratégica Setoriais (RAEs Setoriais) que tenham tratado de programas, projetos estratégicos 
corporativos ou processos estratégicos, com as respectivas análises e recomendações;  

IV - secretariar o CGE.  
 
Art. 7º Compete aos demais integrantes do CGE: 
I - presidir os Comitês Setoriais de Gestão (CSGs) das unidades organizacionais de 

que são titulares;  
II - garantir que o CSG de que fizer parte seguirá as diretrizes emanadas do CGE;  
III - subsidiar o CGE com informações complementares sobre os programas, 

projetos estratégicos corporativos e processos estratégicos relacionados à unidade 
administrativa sob sua responsabilidade;  

IV - encaminhar à Aproge os relatórios dos resultados das Reuniões de Avaliação 
Estratégica Setoriais (RAEs Setoriais) que tenham tratado de programas, projetos estratégicos 
corporativos ou processos estratégicos, com as respectivas análises e recomendações;  

V - apresentar ao CGE propostas de:  
a) formalização de programas e projetos estratégicos corporativos, inclusive 

aqueles relacionados à melhoria de processos;   
b) mudanças no escopo e nos prazos de programas e projetos estratégicos 

corporativos. 
VI - propor ao presidente do CGE a eventual participação, nas RAEs Corporativas, 

de patrocinadores e gerentes dos projetos que serão avaliados, bem como de outros 
convidados;  
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VII - submeter ao CGE os nomes indicados para a gerência dos programas e 
projetos estratégicos corporativos.  

 
Seção II 

Dos Comitês Setoriais de Gestão (CSGS) 
 

Art. 8º Os Comitês Setoriais de Gestão serão constituídos nas Diretorias e 
Secretarias citadas nos incisos I a VII do art. 3º deste Anexo I. 

§ 1º Os Comitês Setoriais de Gestão serão integrados pelos titulares dos seguintes 
órgãos: 

I - Diretoria ou Secretaria;  
II - unidades administrativas diretamente subordinadas à Diretoria ou Secretaria;  
III - respectivo Escritório Setorial de Gestão Estratégica (ESGE). 
Parágrafo único. Os CSGs obedecerão a diretrizes emandas do CGE.  
 
Art. 9º Compete prioritariamente aos Comitês Setoriais de Gestão a orientação e o 

acompanhamento do processo de gestão estratégica da respectiva Diretoria ou Secretaria. 
I - quanto aos objetivos, processos, programas e projetos estratégicos setoriais:  
a) zelar pela harmonia e complementaridade;   
b) orientar as áreas responsáveis pelo desenvolvimento dos programas e projetos 

estratégicos setoriais e gerenciamento de processos estratégicos setoriais sobre a realização de 
ajustes, de modo a garantir o alinhamento aos objetivos estratégicos setoriais;   

c) indicar prioridades para o desenvolvimento de projetos pelo Centro de 
Informática, de forma a alinhar as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação ao 
planejamento estratégico setorial, considerando as demandas derivadas dos objetivos, 
programas, projetos e processos estratégicos setoriais; 

II - quanto aos objetivos estratégicos setoriais:  
a) acompanhar os indicadores de resultado com vistas a avaliar o cumprimento das 

metas anuais. 
III - quanto aos programas e projetos estratégicos setoriais:  
a) determinar e priorizar aqueles que deverão ser desenvolvidos;   
b) acompanhar o desenvolvimento por meio de indicadores de desempenho;   
c) definir a realização de mudanças no desenvolvimento daqueles que apresentem 

resultados aquém dos esperados;   
d) avaliar propostas de formalização de novos;   
e) avaliar propostas de mudanças no escopo e nos prazos;   
f) aprovar a indicação de servidor para a função de gerente;   
g) apoiar com recursos, política e administrativamente;   
h) decidir sobre sua continuidade;   
IV - quanto aos processos estratégicos setoriais:  
a) acompanhar o desenvolvimento por meio de indicadores de desempenho;   
b) determinar e priorizar aqueles que deverão ser gerenciados;   
c) definir a realização de mudanças no gerenciamento daqueles que apresentem 

resultados aquém dos esperados.   
 
Art. 10. A Presidência de cada CSG será exercida pelo titular da respectiva 

Diretoria ou Secretaria e, em seus impedimentos, por seu substituto legal. 
Parágrafo único. São atribuições do Presidente do CSG:  
I - representar o Comitê quando este se pronunciar coletivamente;  
II - garantir que o Comitê seguirá as diretrizes emanadas do CGE;  
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III - supervisionar os trabalhos do Comitê;  
IV - convocar e conduzir as RAEs Setoriais ordinárias e extraordinárias;  
V - garantir o cumprimento da metodologia de reuniões, na forma do art. 17 deste 

Anexo I;  
VI - monitorar o desenvolvimento das ações definidas nas reuniões;  
VII - deliberar sobre a participação, nas reuniões, de servidores que não compõem 

o Comitê;  
VIII - apresentar ao CGE os resultados da última Reunião de Avaliação 

Estratégica Setorial (RAE Setorial) que tenha tratado de programas, projetos estratégicos 
corporativos ou processos estratégicos, com as respectivas análises e recomendações. 

IX - baixar portaria de constituição de projeto setorial. (Inciso acrescido pela 
Portaria nº 20, de 16/2/2011) 

 
Art. 11. Compete aos demais integrantes de cada CSG: 
I - subsidiar o CSG com informações complementares sobre os programas, 

projetos e processos estratégicos setoriais relacionados à unidade administrativa sob sua 
responsabilidade;  

II - apresentar ao CSG propostas de:  
a) formalização de programas, projetos estratégicos setoriais; mudanças no escopo 

e nos prazos de programas e projetos estratégicos setoriais. 
III - propor ao presidentes do CSG a eventual participação, nas RAEs Setoriais, de 

patrocinadores e gerentes dos programas e projetos que serão avaliados, bem como de outros 
convidados.  

IV - garantir o cumprimento das diretrizes do CGE;  
V - submeter ao CSG os nomes indicados para a gerência dos programas e projetos 

estratégicos setoriais.  
 

Seção III 
Do Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE) 

 
Art. 12. O Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE) é um núcleo 

integrante da Assessoria de Projetos e Gestão e tem como objetivo principal prestar serviços 
de assessoramento e consultoria à Diretoria-Geral e ao Comitê de Gestão Estratégica no 
processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados. 

 
Art. 13. São atribuições do ECGE:  
I - zelar pela implantação e pela manutenção da metodologia de gestão estratégica 

da Câmara dos Deputados, garantindo sua adequação às necessidades organizacionais;  
II - garantir a permanente adaptação das metodologias de gestão de projetos e de 

processos às necessidades organizacionais;  
III - definir os modelos de gestão de projetos e de processos a serem adotados pela 

Câmara dos Deputados e zelar por sua implementação;  
IV - coordenar o processo de atualização do Mapa Estratégico Corporativo e dos 

Mapas Estratégicos Setoriais, zelando pela harmonia e complementaridade dos objetivos, 
programas, projetos estratégicos corporativos e setoriais e processos estratégicos;  

V - monitorar os indicadores de resultado dos objetivos estratégicos corporativos, 
com vistas a avaliar o cumprimento das metas anuais;  

VI - avaliar o alinhamento estratégico do escopo dos programas e projetos 
estratégicos corporativos e eventuais mudanças propostas;  
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VII - promover, junto com os ESGEs, a gestão de programas, de projetos e de 
processos na Câmara dos Deputados, por meio da troca de experiências e da evolução contínua 
das metodologias, dos padrões e dos procedimentos, com base nas melhores práticas;  

VIII - prestar assessoramento técnico aos ESGEs, aos gerentes de programas e 
projetos e aos responsáveis por processos de áreas que não contem com escritórios próprios;  

IX - monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos estratégicos 
corporativos e o gerenciamento dos processos estratégicos, por meio de indicadores de 
desempenho;  

X - propor diretrizes de comunicação que deem suporte à implantação da gestão 
estratégica;  

XI - oferecer ferramentas automatizadas e customizadas para a gestão de projetos e 
de processos na Câmara dos Deputados;  

XII - recomendar ao CGE, a partir da aplicação de técnicas de priorização, os 
processos estratégicos a serem gerenciados;  

XIII - manter atualizadas as informações sobre os processos estratégicos;  
XIV - organizar informações e realizar análises sobre o andamento dos objetivos, 

programas e projetos estratégicos corporativos e sobre o desempenho dos processos 
estratégicos a fim de subsidiar as RAEs Corporativas, bem como as ações do CGE;  

XV - assessorar o presidente do CGE na preparação e condução das RAEs 
Corporativas  

 
Seção IV 

Dos Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica (ESGEs) 
 

Art. 14. Os Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica (ESGEs) são núcleos 
integrantes das Diretorias ou Secretarias e têm por objetivo principal a prestação de serviços 
de assessoramento e consultoria à Diretoria ou à Secretaria e ao Comitê Setorial de Gestão a 
que estiver vinculado, relativamente aos programas, projetos e processos estratégicos ali 
desenvolvidos e gerenciados. 

Parágrafo único. Os ESCGEs são hierarquicamente subordinados às respectivas 
unidades organizacionais que constituíram Comitês Setoriais de Gestão (CSG) e tecnicamente 
vinculados ao Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE).  

 
Art. 15. São atribuições de cada ESGE:  
I - relativamente ao Comitê Setorial de Gestão Estratégica ao qual está vinculado:  
a) assessorar o presidente do Comitê:   1 - na preparação e condução das RAEs 

Setoriais; 
1 - na preparação e condução das RAEs Setoriais; 
2 - no monitoramento das ações definidas nas RAEs Setoriais. 
b) apresentar, nas RAEs Setoriais, os demonstrativos de indicadores de resultado 

dos objetivos e de desempenho dos programas, projetos e processos estratégicos setoriais; 
c) secretariar o CSG.   
II - zelar pela implantação das metodologias de gestão estratégica, gestão de 

projetos e de processos da Câmara dos Deputados, a partir das orientações emanadas do 
ECGE;  

III - coordenar o processo de atualização do Mapa Estratégico da Diretoria ou 
Secretaria a que estiver vinculado, de acordo com as orientações emanadas do ECGE, zelando 
pela harmonia e complementaridade dos objetivos, programas, projetos e processos 
estratégicos setoriais;  
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IV - monitorar os indicadores de resultado dos objetivos estratégicos setoriais, com 
vistas a avaliar o cumprimento das metas anuais;  

V - avaliar propostas de formalização de programas e projetos estratégicos 
corporativos a serem encaminhadas ao CGE por seus integrantes;  

VI - avaliar o alinhamento estratégico do escopo dos programas e projetos 
estratégicos setoriais e de eventuais mudanças a eles propostas;  

VII - promover, junto com o ECGE, a gestão de projetos e de processos na Câmara 
dos Deputados, por meio da troca de experiências e evolução contínua das metodologias, dos 
padrões e dos procedimentos, com base nas melhores práticas;  

VIII - prestar assessoramento técnico aos gerentes de programas e de projetos e 
aos responsáveis por processos de sua respectiva área;  

IX - monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos estratégicos setoriais 
por meio de indicadores de desempenho;  

X - zelar pela gestão de processos no âmbito de sua unidade administrativa;  
XI - monitorar, por meio de indicadores de desempenho, processos estratégicos 

sob responsabilidade de sua área;  
XII - manter atualizadas as informações sobre os processos estratégicos sob 

responsabilidade de sua área e fornecê-las ao ECGE;  
XIII - organizar informações e realizar análises sobre o andamento dos objetivos, 

programas e projetos estratégicos setoriais e sobre o desempenho dos processos estratégicos 
sob responsabilidade de sua área, para subsidiar as RAEs Setoriais, bem como as ações dos 
CSGs;  

XIV - implementar ações de comunicação que deem suporte à implantação da 
gestão estratégica, a partir das diretrizes estabelecidas pelo ECGE.  

 
CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Art. 16. As Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs) são encontros organizados 
pelo Comitê de Gestão Estratégica e pelos Comitês Setoriais de Gestão com a finalidade de 
avaliar o desempenho da instituição como um todo ou de apenas parte dela diante dos 
indicadores dos objetivos, programas, projetos e processos estratégicos. 

§ 1º As Reuniões de Avaliação Estratégica podem ser:  
I - ordinárias ou extraordinárias;  
II - corporativas ou setoriais.  
§ 2º As reuniões serão organizadas e conduzidas conforme metodologia 

apresentada no art. 17 desta Portaria.  
 

Seção I 
Da Metodologia para Realização de Reuniões 

 
Art. 17. As Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs) serão ordinariamente 

convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a sua 
realização.  

§ 1º Os presidentes dos Comitês deliberarão a respeito da participação de 
eventuais convidados, mediante prévia solicitação de qualquer membro interessado.  

§ 2º Os patrocinadores e gerentes dos programas e projetos estratégicos e os 
responsáveis pelos processos estratégicos poderão ser convocados a participar das RAEs em 
que estes forem discutidos.  

§ 3º Os instrumentos convocatórios das reuniões conterão as respectivas pautas.  
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§ 4º Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos 
específicos:  

I - pelos Presidentes dos Comitês; ou  
II - pela maioria absoluta dos membros de cada Comitê.  
 
Art. 18. As pautas das Reuniões de Avaliação Estratégica serão organizadas em 

itens relativos a:  
I - assuntos que geraram pendências na reunião anterior:  
a) apresentação, pelo presidente do Comitê, do resumo das decisões da reunião 

anterior que demandavam providências dos demais integrantes do Comitê;   
b) exposição, pelos integrantes do Comitê, das medidas adotadas e resultados 

alcançados;   
c) avaliação e registro das conclusões e/ou recomendações. 
II - assuntos não tratados na reunião anterior:  
a) apresentação de propostas de abertura de programas e projetos estratégicos;   
b) apresentação das indicações de gerentes de programas e projetos estratégicos;   
c) apreciação pelo Comitê e registro das conclusões e/ou recomendações.  
III - avaliação estratégica propriamente dita:  
a) apresentação e debate individual dos demonstrativos de acompanhamento de 

cada objetivo, programa, projeto e processo;   
b) registro das conclusões e/ou recomendações, inclusive de prioridades para o: 1 - 

desenvolvimento de programas e projetos estratégicos;   2 - gerenciamento de processos 
estratégicos. 

IV - assuntos gerais.  
 

Seção II 
Das Reuniões de Avaliação Estratégica Corporativas 

 
Art. 19. As Reuniões de Avaliação Estratégica Corporativas (RAEs Corporativas) 

serão ordinariamente convocadas pelo Presidente do Comitê de Gestão Estratégica para se 
realizarem nos seguintes períodos:  

 
I - primeira quinzena de março;  
II - primeira quinzena de agosto;  
III - primeira quinzena de dezembro.  

 
Seção III 

Das Reuniões de Avaliação Estratégica Setoriais 
 
Art. 20. As Reuniões de Avaliação Estratégica Setoriais (RAEs Setoriais) serão 

ordinariamente convocadas pelos presidentes dos Comitês Setoriais de Gestão para se 
realizarem nos seguintes períodos:  

I - segunda quinzena de fevereiro;  
II - primeira quinzena de julho;  
III - segunda quinzena de novembro.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS FUNÇÕES 
 

Seção I 
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Do Gerente de Programa 
 
Art. 21. Cabe ao gerente de programa conduzir as atividades e os processos 

relativos ao gerenciamento do programa sob sua responsabilidade e a coordenação dos 
projetos a ele vinculados.  

Parágrafo único. O exercício da gerência de programa obedecerá à metodologia de 
gestão de projetos adotada pela Câmara dos Deputados.  

 
Art. 22. São atribuições do gerente de programa:  
I - ajustar expectativas com as áreas interessadas e demais partes envolvidas no 

programa;  
II - elaborar o plano de gerenciamento do programa;  
III - coordenar os planos de gerenciamento dos projetos vinculados ao programa;  
IV - definir os recursos materiais e humanos, as contratações e os treinamentos 

necessários à realização do programa;  
V - negociar a cessão de servidores para compor a equipe;  
VI - demandar, junto aos setores competentes, as providências e os materiais 

necessários à realização dos trabalhos, de acordo com o planejado;  
VII - controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, sobretudo dos projetos 

vinculados ao programa, adotando a metodologia e as ferramentas próprias para gestão de 
projetos definida pelo ECGE;  

VIII - gerenciar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos à 
disposição do programa;  

IX - controlar a execução dos serviços contratados de terceiros;  
X - atestar compras e prestações de serviços de acordo com as especificações 

negociadas e a legislação pertinente;  
XI - identificar os processos administrativos relacionados ao programa com o selo 

criado por portaria do Diretor-Geral;  
XII - acompanhar o andamento dos processos administrativos relacionados ao 

programa, de modo a garantir a celeridade de sua tramitação;  
XIII - atuar com vistas a promover o trabalho conjunto das áreas administrativas 

responsáveis pela análise dos processos administrativos, de modo a garantir sua correta 
instrução, a celeridade e a eficácia dos resultados esperados;  

XIV - garantir a divulgação do programa, de seus projetos, produtos e resultados;  
XV - prestar contas ao patrocinador, mediante relatório de situação, em 

conformidade com a metodologia de gestão de projetos;  
XVI - propor ajustes no planejamento e execução do projeto;  
XVII - entregar diretamente ao patrocinador os produtos do projeto;  
XVIII - encerrar o projeto, elaborando relatório e organizando a documentação.  
 
Art. 23. Os gerentes de projetos serão escolhidos entre os servidores efetivos da 

Câmara dos Deputados, por indicação dos respectivos patrocinadores, para exercerem a 
função, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva. 

§ 1º São requisitos para o exercício da função de gerente de programa, além 
daqueles indicados para a função de gerente de projetos:  

I - habilidade de monitorar e avaliar um conjunto de projetos e processos 
relacionados;  

II - habilidade de buscar permanentemente a inovação e o aperfeiçoamento da 
gestão do programa;  
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III - capacidade de gerenciar as restrições que possam influenciar o desempenho 
do programa;  

§ 2º A aprovação da indicação de servidor indicado para a função de gerente de 
programa estratégico corporativo e de gerente de programa estratégico setorial caberá, 
respectivamente, ao Comitê de Gestão Estratégica e ao correspondente Comitê Setorial de 
Gestão.  

 
Seção II 

Do Gerente de Projeto 
 

Art. 24. Cabe ao gerente de projeto conduzir as atividades e os processos relativos 
ao gerenciamento dos projetos sob sua responsabilidade.  

Parágrafo único. O exercício da gerência de projeto obedecerá à metodologia de 
gestão de projetos adotada pela Câmara dos Deputados.  

 
Art. 25. São atribuições do gerente de projeto:  
I - ajustar expectativas com as áreas interessadas e demais partes envolvidas no 

projeto;  
II - elaborar o plano de gerenciamento do projeto;  
III - definir os recursos materiais e humanos, as contratações e os treinamentos 

necessários à realização do projeto;  
IV - negociar, com o apoio dos patrocinadores, a cessão de servidores para compor 

a equipe;  
V - demandar, junto aos setores competentes, as providências e os materiais 

necessários à realização dos trabalhos, de acordo com o planejado;  
VI - controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, adotando a metodologia 

e as ferramentas próprias para gestão de projetos definida pelo ECGE;  
VII - gerenciar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos à 

disposição do projeto;  
VIII - controlar a execução dos serviços contratados de terceiros;  
IX - atestar compras e prestações de serviços de acordo com as especificações 

negociadas e a legislação pertinente;  
X - identificar os processos administrativos relacionados ao projeto com o selo 

criado por portaria do Diretor-Geral;  
XI - acompanhar o andamento dos processos administrativos relacionados ao 

projeto, de modo a garantir a celeridade de sua tramitação;  
XII - atuar com vistas a promover o trabalho conjunto das áreas administrativas 

responsáveis pela análise dos processos administrativos, de modo a garantir sua correta 
instrução, a celeridade e a eficácia dos resultados esperados;  

XIII - garantir a divulgação do projeto, de seus produtos e resultados;  
XIV - prestar contas ao patrocinador, mediante relatório de situação, em 

conformidade com a metodologia de gestão de projetos;  
XV - propor ajustes no planejamento e execução do projeto;  
XVI - entregar diretamente ao patrocinador os produtos do projeto;  
XVII - encerrar o projeto, elaborando relatório e organizando a documentação.  
 
Art. 26. Os gerentes de projetos serão escolhidos entre os servidores efetivos da 

Câmara dos Deputados, por indicação dos respectivos patrocinadores, para exercerem a 
função, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva.  

§ 1º São requisitos para o exercício da função de gerente de projeto:  
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I - capacidade de gerenciamento de recursos humanos, financeiros, materiais e 
tecnológicos;  

II - habilidade de buscar permanentemente a inovação e o aperfeiçoamento da 
gestão do projeto;  

III - capacidade de gerenciar as restrições que possam influenciar o desempenho 
do projeto;  

IV - capacidade de planejamento;  
V - habilidade de negociação;  
VI - conhecimento da estrutura funcional da Câmara dos Deputados;  
VII - conhecimento das normas que regem o funcionamento da Câmara dos 

Deputados;  
VII - conhecimento da metodologia de gestão de projetos adotada pela Câmara dos 

Deputados.  
§ 2º A aprovação de servidor indicado para a função de gerente de projeto 

estratégico corporativo e de gerente de projeto estratégico setorial caberá, respectivamente, ao 
Comitê de Gestão Estratégica e ao correspondente Comitê Setorial de Gestão.  

 
Seção III 

Do Patrocinador de Programa e Projeto 
 

Art. 27. Os patrocinadores de programa e projeto são autoridades hierarquicamente 
superiores aos gerentes de programa e projeto. Os patrocinadores acompanham o 
desenvolvimento dos projetos do início ao fim, com total comprometimento, buscando 
garantir os recursos necessários ao sucesso do projeto.  

 
Art. 28. São atribuições do patrocinador de programa e projeto:  
 
I - encaminhar ao CGE e aos CSGs as propostas de formalização de programas e 

projetos estratégicos corporativos e setoriais;  
II - indicar os gerentes dos programas e projetos estratégicos corporativos e 

setoriais;  
III - garantir recursos administrativos, tecnológicos, humanos e financeiros durante 

o ciclo de vida dos programas e projetos sob seu patrocínio, de forma a assegurar que os seus 
objetivos sejam alcançados com eficiência e eficácia;  

IV - manter comunicação regular e efetiva com o gerente do programa ou projeto, 
inclusive por meio de reuniões periódicas, para acompanhar o desenvolvimento do programa 
ou projeto e identificar a necessidade de eventuais ajustes, de modo a garantir o atingimento 
dos resultados esperados;  

V - interagir com as áreas administrativas para garantir celeridade e eficácia na 
tramitação dos processos administrativos relacionados a programas e projetos sob sua 
responsabilidade;  

VI - avaliar e aprovar os documentos previstos na metodologia de gestão de 
projetos;  

VII - analisar relatórios de situação dos programas e projetos para apreciação de 
seu andamento e proposição de ajustes;  

VIII - participar, quando convidado, das RAEs Corporativas e Setoriais em que 
serão analisados projetos sob sua responsabilidade;  

IX - encaminhar ao CGE e aos CSGs propostas de mudanças no escopo e prazo 
para encerramento dos programas e projetos estratégicos corporativos e setoriais;  
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X - garantir a implantação dos ajustes e mudanças definidas pelo CGE e pelos 
CSGs para os programas e projetos estratégicos corporativos e setoriais;  

XI - aceitar as entregas dos programas e projetos na fase de encerramento. 
 
 

Portaria nº 233, 2009-DG  
ANEXO II  

GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
DEFINIÇÕES  

 
 

Item  Conceito  Definição 

01 Avaliação estratégica Avaliação Dos Objetivos, Projetos E Processos Estratégicos, Por 
Meio De Indicadores De Desempenho E De Resultados. A 
Avaliação É Uma Das Etapas Da Gestão Estratégica. 

02 Ciclo de gestão de 
processos 

Conjunto De Atividades Que Busca Identificar, Priorizar, 
Mapear, Modelar, Implantar As Melhorias Propostas E Monitorar 
Os Processos De Trabalho, Com Vistas Ao Seu Aperfeiçoamento 
Contínuo. 

03 Diretrizes do Comitê de 
Gestão Estratégica 

Orientações Do Comitê De Gestão Estratégica Para Os Trabalhos 
Dos Comitês De Gestão Estratégica Setorial. Dizem Respeito, 
Especialmente, À Priorização De Objetivos Estratégicos Setoriais 
E Respectivos Projetos E Processos. Devem Traduzir, No Que 
Couber, As Implicações Das Diretrizes Da Mesa Diretora Para 
Cada Setor E Levar Em Consideração As Análises Dos 
Resultados E Recomendações Informadas Nas Reuniões De 
Avaliação Estratégica Setorial (RAE Setorial). 

04 Estratégia Caminhos Para Se Alcançar Os Principais Objetivos Da 
Organização. É Composta Por Projetos E Processos. 

05 Gestão estratégica Processo De Gerenciamento De Ações, Que Pretende Assegurar 
À Organização Senso De Direção E Continuidade, A Médio E 
Longo Prazos, Sem Prejuízo De Sua Flexibilidade E Agilidade 
Nas Atividades Cotidianas. Tem Como Base O Planejamento 
Estratégico E O Acompanhamento Sistemático Da Sua 
Implementação. 

06  Gestão estratégica 
corporativa 

Gestão Estratégica Da Câmara Dos Deputados. 

07 Gestão estratégica 
setorial 

Gestão Estratégica de Determinada Unidade Administrativa da 
Câmara dos Deputados que Tenha Elaborado Seu Próprio 
Planejamento E Mapa Estratégico. 

08 Indicador Parâmetro definido para medir o desempenho da estratégia. É por 
meio dele que a organização comprova ou verifica se a estratégia 
definida está alcançando os resultados esperados ou se é preciso 
fazer ajustes para atingir as metas, os objetivos e a visão de 
futuro. 

09 Indicador de desempenho Indicador utilizado para medir e acompanhar o desenvolvimento 
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de um projeto. 

10 Indicador de resultado Indicador utilizado para medir e avaliar o desempenho de um 
objetivo.  

11 Mapa estratégico Representação gráfica dos objetivos estratégicos, agrupados em 
perspectivas, conforme a técnica balanced scorecard (bsc). 

12 Mapa estratégico 
corporativo 

Mapa estratégico da área de apoio técnico-administrativo e 
legislativo da câmara dos deputados 

13 Mapa estratégico setorial  Mapa estratégico de determinada unidade administrativa da 
câmara dos deputados. 

14 Metodologia de Gestão 
de Projetos 

Metodologia adotada para o processo de gestão de projetos. 

15 Metodologia de Gestão 
de Processos 

Metodologia adotada para o processo de gestão de processos.  

16 Metodologia de Gestão 
estratégica 

Metodologia adotada para o processo de gestão estratégica. 

17 Modelo de governança 
corporativa  

Representação do conjunto de regras que norteiam o processo de 
gestão estratégica. Inclui as relações entre os diversos atores 
responsáveis pela gestão e as instâncias deliberativas e de 
assessoria.  

18 Objetivo estratégico Grande desafio a que a organização se propõe para cumprir a sua 
missão e concretizar a sua visão de futuro. 

19 Objetivo estratégico 
corporativo  

Objetivo que integra o mapa estratégico corporativo. 

20 Objetivo estratégico 
setorial 

Objetivo que integra o mapa estratégico de determinada unidade 
administrativa da câmara dos deputados. 

21 Planejamento estratégico Processo gerencial contínuo e sistemático que objetiva definir a 
direção a ser seguida pela organização, visando a otimizar sua 
relação com o ambiente. Habitualmente o planejamento 
estratégico de uma organização envolve a elaboração de um 
diagnóstico institucional seguida da definição de uma visão de 
futuro, o esclarecimento da sua missão, a identificação de seus 
valores, o estabelecimento de objetivos, metas, indicadores, 
estratégias, projetos e processos. Por meio do planejamento, a 
organização mobiliza recursos para o alcance dos objetivos 
propostos. 

22 Planejamento estratégico 
corporativo 

Planejamento estratégico da organização como um todo. 

23 Planejamento estratégico 
setorial 

Planejamento estratégico de determinada unidade administrativa 
da câmara dos deputados. 

24 Plano de Gerenciamento Conjunto de documentos necessários à organização e 
desenvolvimento de programas e projetos. É composto por, no 
mínimo, termo de abertura, declaração de escopo, estrutura 
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analítica do projeto e cronograma. Os referidos documentos 
deverão ser elaborados pelo gerente do programa ou projeto, com 
a colaboração de sua equipe e dos patrocinadores, e seguir o 
padrão proposto na metodologia de gerenciamento de projetos. 

25 Processo  Conjunto de atividades ordenadas e interativas, realizadas 
sistematicamente, que fazem uso dos recursos da organização, 
definindo responsabilidades dos agentes. Os processos são 
constituídos de entradas, agregam valor na execução de suas 
atividades e geram, na saída, um resultado concreto (produto ou 
serviço) para um cliente interno ou externo. 

26 Processo estratégico Processo que possui especial relevância para o cumprimento da 
missão organizacional, para a concretização de sua visão de 
futuro e para o alcance dos objetivos estratégicos. 

27 Programa Consiste em um grupo de projetos interrelacionados, gerenciados 
de maneira coordenada, com o objetivo de se obterem os 
benefícios e o controle não disponíveis quando gerenciados 
individualmente. Os projetos que compõem um programa 
apresentam resultados que, em caráter de complementaridade, 
determinam a totalidade do resultado do programa. 

28 Programa Estratégico Programa que visa à consecução de um ou mais objetivos 
estratégicos. 

29 Programa Estratégico 
Corporativo 

Programa estratégico que visa à consecução de um ou mais 
objetivos previstos no mapa estratégico corporativo. 

30 Programa Estratégico 
Setorial 

Programa estratégico que visa à consecução de um ou mais 
objetivos previstos no mapa estratégico setorial. 

31  Projeto É o empreendimento ou trabalho planejado, temporário, 
progressivo, visando à produção de resultados para a solução de 
problemas ou necessidades organizacionais específicas ou ao 
desenvolvimento de produtos singulares. 

32 Projeto estratégico Projeto que concorre para a consecução de um ou mais objetivos 
estratégicos previstos no mapa estratégico. 

33 Projeto estratégico 
corporativo 

Projeto estratégico que apresenta elevado alcance institucional e 
significativa relevância para o alcance de um ou mais objetivos 
estratégicos corporativos previstos no mapa estratégico 
corporativo. 

34 Projeto estratégico 
setorial 

Projeto estratégico que contribui para o alcance de um ou mais 
objetivos estratégicos setoriais previstos nos mapas estratégicos 
setoriais. 

35 Reunião de Avaliação 
Estratégica (RAE) 

Encontro periódico voltado à reflexão estratégica. A rae é o 
principal momento de avaliação do desempenho da organização à 
luz dos indicadores dos objetivos, projetos e processos 
estratégicos. Podem ser ordinárias ou extraordinárias. 

36 Reunião de Avaliação 
Estratégica 
Corporativa(RAE 

Rae em que os integrantes do comitê de gestão estratégica 
avaliam o desempenho da administração da câmara dos 
deputados à luz dos indicadores dos objetivos e projetos 
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Corporativa) estratégicos corporativos e dos processos estratégicos. 

37 Reunião de Avaliação 
Estratégica Setorial (RAE 
Setorial) 

Rae em que os integrantes de um comitê setorial de gestão 
avaliam o desempenho do setor à luz dos indicadores dos 
objetivos, projetos e processos estratégicos setoriais. 
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ANEXO III – Portaria nº 234, de 28/12/2009 
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Portaria nº 234, de 28/12/2009 

Cria o Selo "Gestão Estratégica" no âmbito da Câmara dos Deputados.  

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 147, item XV, da Resolução nº 20, de 30 de novembro de 1971, e 

considerando a necessidade de garantir a celeridade na tramitação dos processos 

administrativos que tratem sobre os programas e projetos estratégicos corporativos, 

RESOLVE:  

Art. 1º É criado o selo "Gestão Estratégica". 

Art. 2º Os processos administrativos relacionados aos programas e projetos 

estratégicos corporativos serão identificados, desde a sua origem, com o selo "Gestão 

Estratégica". 

Art. 3º O Selo deverá conter o nome do programa ou projeto estratégico corporativo e 

o número da portaria que o constituiu. 

Art. 4º Caberá aos gerentes apor o Selo na capa dos processos administrativos 

relacionados ao programa ou projeto estratégico corporativo sob sua responsabilidade. 

Art. 5º As unidades administrativas deverão dispensar prioridade aos processos 

administrativos identificados com o Selo e definir, preferencialmente, um servidor responsável 

por sua análise. 

Parágrafo único. Os servidores responsáveis pela análise dos processos 

administrativos identificados com o Selo deverão trabalhar em conjunto com os servidores de 

outras áreas em que aqueles tramitarão, com os gerentes e com os patrocinadores dos 

programas e projetos, de modo a garantir a correta instrução, a celeridade e a eficácia das 

soluções apresentadas. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Em 28/12/2009. 

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, Diretor-Geral.  
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