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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como escopo o diagnóstico da gestão em gabinetes parlamentares na 

Câmara dos Deputados, objetivando, prioritariamente, identificar as ferramentas de Gestão 

Estratégica que podem trazer melhorias ao funcionamento de seus trabalhos, analisando, 

ainda, quais das atividades podem ser exercidas à luz dos preceitos da Gestão e Planejamento 

Estratégico. A pesquisa consiste no levantamento das principais fontes bibliográficas que 

dizem respeito ao planejamento estratégico, seja nas organizações públicas ou privadas, e na 

utilização das ferramentas de planejamento estratégico no gerenciamento de um gabinete 

parlamentar. Para dar maior embasamento ao estudo, foi realizada uma pesquisa junto a 

assessores parlamentares, com intuito de obter informações quanto ao funcionamento dos 

gabinetes, de forma a se ter um diagnóstico mais conciso sobre o atual estágio de 

funcionamento dessas unidades de trabalho e quais lacunas ainda persiste hoje. Os resultados 

indicaram que é possível utilizar ferramentas de gestão estratégica em gabinetes 

parlamentares. Tanto a literatura quanto a pesquisa junto a servidores indicaram que é 

pertinente e necessário esquematizar as rotinas dos gabinetes parlamentares de forma a 

otimizar os trabalhos e assim colher resultados consistentes com objetivos definidos e 

almejados e com atividades planejadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A ideia e a motivação para desenvolver uma pesquisa focada na questão do 

funcionamento dos gabinetes parlamentares vem da tentativa de responder, em primeiro lugar, 

a provocação do Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa para que desenvolva 

um tema atinente às questões da Câmara dos Deputados no contexto da Gestão Pública. Em 

segundo lugar, responde também a um anseio pessoal do pesquisador em aprofundar 

conhecimentos e buscar soluções para o funcionamento dos gabinetes parlamentares 

embasados nos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, o pesquisador 

desempenha atividade profissional em gabinete parlamentar há mais de 10 anos e temos 

percebido, ao longo desse tempo, que as ações coordenadas e planejadas raramente 

constituem em preocupação nesses locais de trabalho.  

Por fim, com este estudo espera-se que fique evidenciado que tanto as unidades 

administrativas quanto às unidades políticas da Câmara dos Deputados podem funcionar 

sintonizadas com os preceitos e fundamentos da gestão estratégica na área pública. 

 

1.1 Problema 

 

A administração pública brasileira, sobretudo, nesse início de século XXI, tem 

buscado imprimir outro ritmo de gestão e incutido em seus princípios, pilares que estão 

mudando a face das organizações. Alimentadas por uma necessidade crescente de 

planejamento e de buscas por resultados, as organizações têm aprofundado estudos rumo a 

uma nova forma de gestão. 

Nesse intuito, é que as organizações públicas, inspiradas em muitos os casos em 

experiências bem sucedidas na iniciativa privada, têm procurado seguir diretrizes e princípios 

que resultem em eficiência, eficácia e efetividade de suas práticas.  

Como resultado, surge e ganha força a questão do planejamento estratégico e os 

desafios decorrentes para sua aplicação. E, ferramentas específicas tornam-se necessárias para 

que a gestão e o planejamento estratégico se efetivem nas organizações, sejam estas públicas 

ou não.  

Os gabinetes parlamentares são um dos espaços privilegiados do parlamento 

brasileiro e não é razoável que continue funcionando com práticas tradicionais de gerência, 

em que as ações planejadas, quase sempre não encontram receptividade e passem 
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despercebidas. O funcionamento de um gabinete, na maioria das vezes, é movido por uma 

conduta reativa e desconexa com dos princípios da proatividade e de uma visão prospectiva, 

por exemplo. Em virtude disso, oportunidades são mal aproveitadas, o serviço público 

prestado, muitas vezes, é de baixa qualidade, o que gera na sociedade o sentimento de 

descrença no parlamento. 

Entende-se que as organizações, como no caso Câmara dos Deputados, devem buscar 

a qualidade do atendimento, aliada a uma resposta eficiente, efetiva e eficaz à sociedade. O 

foco, nesse caso, deve ser o interesse público e a melhor prestação do serviço prestado. 

Porque os gabinetes parlamentares em sua maioria, na contramão do que pregam os manuais 

de gestão pública, não têm práticas administrativas, como também, formas de responder as 

demandas, atinentes com práticas de planejamento e gestão estratégica?  

A Câmara dos Deputados já está imprimindo, em suas ações administrativas e de 

apoio técnico-legislativo, formas de gerenciamento referentes à gestão estratégica, com a 

preocupação central de otimizar seus processos e alcançar outro patamar de qualidade, com 

resultados efetivos em sua administração, contribuindo assim, para a melhoria da percepção 

da sociedade sobre a Instituição. Ciente dessa realidade e entendendo que tanto as unidades 

administrativas quanto as unidades políticas da Câmara dos Deputados podem funcionar 

sintonizadas com os princípios e fundamentos da gestão moderna na área pública. 

Portanto, com esse trabalho, busca-se responder à seguinte questão: quais as 

ferramentas de Gestão Estratégica podem trazer melhorias ao funcionamento dos 

trabalhos nos gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Identificar quais ferramentas de Gestão Estratégica podem trazer melhorias ao 

funcionamento dos trabalhos nos gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Analisar as atividades realizadas nos gabinetes parlamentares à luz da Gestão 

Estratégica; 
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b) Identificar ferramentas de Gestão Estratégica adequadas ao funcionamento dos 

gabinetes parlamentares;  e 

c) Avaliar as implicações da adoção dessas ferramentas em gabinetes 

parlamentares. 

 

1.3 Justificativa 

 

Trabalhar a temática das Ferramentas de Gestão Estratégica no âmbito dos Gabinetes 

Parlamentares na Câmara dos Deputados é algo desafiador e um estudo que prima em muito 

pelo ineditismo. É notória a escassez de documentação e ou trabalhos acadêmicos atinentes a 

essa proposta de pesquisa. Apesar dessa constatação, a motivação e o estímulo para produzir 

um estudo que contribua para melhorar a realidade do funcionamento dos gabinetes 

parlamentares são determinantes e serão um dos balizadores para que sua conclusão traga os 

frutos que almejamos. 

A ideia e a motivação para desenvolver uma pesquisa focada na questão do 

funcionamento dos gabinetes parlamentares surgem com a tentativa em responder, em 

primeiro lugar, à provocação do Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa para 

que desenvolvamos um tema atinente às questões da Câmara dos Deputados no contexto da 

Gestão Pública.  

Em segundo lugar, responde também a um anseio pessoal do pesquisador de 

aprofundar conhecimentos e buscar soluções para o funcionamento dos gabinetes 

parlamentares embasados nos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, o 

pesquisador desempenha atividade profissional em gabinete parlamentar há mais de 10 anos e 

tem percebido, ao longo desse tempo, que as ações coordenadas e planejadas raramente 

constituem em preocupação nesses locais de trabalho. “Não temos escolha: temos de chamar 

as pessoas para o processo de repensar, reprojetar e reestruturar a organização... Se elas 

estiverem envolvidas, vão criar um futuro do qual elas mesmas fazem parte”. (FRIJOF 

CAPRA, 1995, apud MATIAS, 2009, p.127). 

A aplicação das ferramentas de gestão estratégica nas organizações públicas e, ou, 

privadas tem se mostrado como um processo promissor de transformações e de melhoria da 

gestão. Nesse sentido, a questão do planejamento passa a ser uma determinante e não um 

“acidente de percurso”. Em virtude disso, entendemos que os gabinetes parlamentares da 

Câmara dos Deputados podem trazer para suas rotinas, estudos e experimentos atinentes e 

pertinentes à gestão estratégica.  
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Portanto, a escolha desse tópico de pesquisa se justifica pela tentativa de responder 

as questões que são vistas, ainda hoje, de forma superficial quando se trata de planejamento 

estratégico em gabinetes parlamentares. Estes, não devem continuar sendo objeto de 

impressões e “certezas” assentadas em grande parte no senso comum. O conhecimento 

científico advindo desse projeto de pesquisa pode contribuir para que novos horizontes quanto 

ao funcionamento dos gabinetes parlamentares sejam visualizados.  

Como a questão do funcionamento dos gabinetes parlamentares na Câmara dos 

Deputados ao longo do tempo e das legislaturas que se sucedem tem prevalecido uma lógica 

utilitarista, em que o fim último é reduzido quase totalmente à renovação dos mandatos, sem 

aquela preocupação central, circunscrita nos ideais de eficiência, eficácia e efetividade. Logo, 

propomos fazer essa pesquisa cientifica, com conexão estreita com a realidade, à luz da 

literatura e das experiências atuais, e com o que a sociedade espera que seja o resultado, o 

produto, oferecido pelas organizações públicas no uso de suas atribuições. 

Portanto, esse trabalho tem como escopo, fundamental, investigar como as 

ferramentas de gestão estratégica podem trazer melhorias ao funcionamento dos trabalhos nos 

gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A administração pública do Poder Legislativo é, ainda, um tema pouco estudado, 

principalmente quando o foco é a questão da gestão estratégica. A despeito disso, é possível 

se basear em estudos feitos para outras organizações públicas, bem como os feitos para 

organizações privadas e com eles poder solucionar alguns pontos enfoco. 

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que o planejamento é algo vital para 

administração, seja pública ou privada. Os benefícios advindos do planejamento são: a 

elevação da eficiência, da eficácia e da efetividade da organização. Além disso, ele também 

atua decisivamente para redução de riscos, e para dar às decisões um grau de aprofundamento 

e lógica. Assim, o processo decisório será demarcado pela coerência. O planejamento resulta 

em várias fases, que aperfeiçoam o processo de tomada de decisões, como: o diagnostico, a 

política, a estratégia, o plano, a execução, e o controle. (MATIAS-PEREIRA, 2009).  

Nesse sentido, merece destaque nos estudos administrativos atuais o planejamento 

estratégico. E assim, entende-se que ele pode ser percebido como o processo em que a 

organização se envolve para a construção do seu futuro, por meio de práticas proativas, 

identificando seus valores, estabelecendo objetivos e metas. Portanto, para o sucesso do 

planejamento estratégico é necessário o rompimento de práticas tradicionais de administração 

e construção de novos paradigmas.  

Acredita-se, ainda, que a implantação do planejamento estratégico não significa 

dar soluções aos problemas da organização, mas sim mostrar os caminhos, construir 

alternativas e definir cenários que possibilitam um processo de tomada de decisão 

consubstanciado em estudos e analises dos ambientes interno e externo. 

Outra questão fundamental, a ser ressaltada, conforme afirma Costa (2004), diz 

respeito ao alinhamento estratégico, que pode ser definido como um instrumento em que os 

gestores identificam as lacunas existentes entre as ações planejadas, executadas e avaliadas e 

constrói um novo modelo organizacional. Assim, para o alinhamento estratégico é 

imprescindível o empenho de todos para que os atos previstos se concretizem. Existem muitas 

dificuldades para sua realização, as que mais destacam são as questões ligadas à cultura e à 

disparidade entre o campo teórico e a realidade dos recursos para as organizações. Portanto, 

para que ocorra o alinhamento estratégico é necessário que ocorra transformações, sobretudo, 

no aspecto da cultura organizacional, que possibilitem uma nova forma de pensar e ver a 

organização. 
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Parte-se da premissa que a proposta de modelo de planejamento estratégico e 

gestão estratégica se conformam dentro de princípios mais democráticos no sentido de maior 

participação nas decisões e de um processo decisório mais coerente.  

Outro ponto que é relevante para a gestão pública e, em especial, para o 

legislativo é a questão dos cenários e sua significação para as organizações, além de conceitos 

como: visão prospectiva e visão preditiva, matriz SWOT, BSC, entre outros. Sobre isso é 

importante compreender que as instituições elaboram cenários para reduzir as incertezas e 

orientarem suas decisões estratégicas sobre como construir o melhor futuro possível 

(STURANI, 2008). 

Por fim, a gestão estratégica é importante para as organizações. Pois, estas são 

alimentadas pelos fundamentos do planejamento estratégico e devem guiar suas ações, 

adaptando suas necessidades a uma atuação preditiva e prospectiva, ou seja, antecipando às 

possíveis conjunturas (Miranda, 2010). 

 

2.1 Conceitos 

 

2.1.1 Planejamento Estratégico 

 

Para Costa (2004), o planejamento estratégico é o processo de planejamento formal e 

de longo alcance que, por meio de metodologia e instrumentos adequados, assegura a gestão 

estratégica dos programas e projetos de forma a atingir objetivos e metas organizacionais. É 

processo no qual a organização se mobiliza para construir o seu futuro mediante 

comportamento proativo, considerando seu ambiente atual e futuro. 

SOUZA (2008) reflete sobre a importância que deve ser dada à questão do 

planejamento e sua relevância estratégica, já que uma organização que não se planeja é como 

um navio sem rumo, uma aeronave sem plano de voo, enfim, às vezes, tem se um esforço 

demasiado, sem objetividade, o que pode levar a um ponto não almejado. Portanto, planejar é 

definir objetivos coerentes com os escopos das organizações e construir metas que possa ser 

perseguidas e alcançadas. 

Já MATIAS-PEREIRA (2009) defende que planejar estrategicamente é utilizar 

técnicas administrativas para classificar as ideias e pensamentos, de forma que se possa criar 

uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia). Portanto, para coordenar as ideias é 

preciso ordenar as ações, implementando assim o plano estratégico para que a organização 

caminhe de acordo com o desejado. 
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Para fins de elaboração desse trabalho, Matias-Pereira foi uma das referências da 

literatura muito utilizada, o que contribuiu de forma significativa para firmar convicções do 

pesquisador, além de trazer conceitos e temas afins à administração pública e lançar luzes 

com análise dos efeitos das mudanças de paradigmas sobre a gestão pública contemporânea.  

 

2.1.2 Gestão Estratégica 

 

Segundo Costa (2000, apud CASARTEL et al. 2010), a gestão estratégica é, 

portanto, uma definição muito mais complexa que o de planejamento estratégico. Esta 

envolve julgamentos de análises, estruturação do processo de planejar e formular um escopo 

comum para a organização, a opção de estratégias, a definição de metas e desafios, além da 

atribuição de responsabilidades para o detalhamento dos planos e projetos e para a condução e 

acompanhamento das etapas de sua implantação. A gestão estratégica trata-se, de fato, de um 

processo ordenado, planejado, gerenciado, efetuado e acompanhado sob o comando da 

administração superior da organização, envolvendo e comprometendo todos os gestores e 

colaboradores.  

Para efeito de preparação desse trabalho, os conceitos de gestão estratégica e 

administração estratégica serão visto de maneiras idênticas.  

 

Administração estratégica é uma administração do futuro que, de forma estruturada, 

sistêmica e intuitiva, consolida um conjunto de princípios, normas e funções para 

alavancar, harmoniosamente, o processo de planejamento da situação futura 

desejada da empresa como um todo e posteriormente controle perante os fatores 

ambientais, bem como a organização e a direção dos recursos empresariais de forma 

otimizada com a realidade ambiental, com a maximização das relações ambientais. 

(OLIVEIRA, 2009, p.4). 

 

 

2.1.3 Gestão Pública 

 

A gestão pública pode ser entendida como a governança de uma rede complexa, 

agregada a inúmeros e diferentes atores integrantes do governo local, regional e nacional, cujo 

alvo e interesses são conflitantes. Assim, fica claro que o governo não é um ator que pode 

impor de forma unilateral os seus anseios sobre os demais (MATIAS-PEREIRA, 2009). 

Diante desse novo cenário, o principal desafio dos governos e da administração pública no 

mundo contemporâneo é promover o desenvolvimento econômico e social sustentável, num 

ambiente de mudanças de padrões, que estão impactando de maneira intensa a sociedade. Esse 
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desafio impõe aos governos e a administrações públicas a obrigação de repensar a questão da 

governança e do modelo de gestão pública, ao mesmo tempo em que, exige mecanismos 

inovadores de relacionamento com a sociedade. Nesse esforço, os governos, além da 

preocupação constante em melhorar o nível de desempenho da gestão pública – 

disponibilizando cada vez mais bens e serviços, com menos recursos-, devem dedicar especial 

atenção às questões que envolvem a ética, a moral e a transparência na administração pública 

(accountability).  

Instigado pelo conceito de gestão pública e de seus desdobramentos efetivos no 

quotidiano da administração pública, destacar-se-a dois pontos abordados. Quais sejam: a 

questão da qualidade do gasto público e a questão da accountability. Dessa forma, 

entendimento quanto ao funcionamento de um gabinete parlamentar não pode ser dissociado 

do que preconiza os conceitos e princípios acolhidos e perseguidos na gestão pública, como a 

questão da eficiência, da eficácia e da efetividade. Pois além dos recursos públicos ali 

envolvidos com a questão do espaço físico, da contratação de pessoal, dos proventos do 

parlamentar, enfim, há um dispêndio considerável para que um gabinete exercite plenamente 

suas funções. Em sendo assim, acredita-se que qualquer desperdício de recurso público e ou 

malversação representa uma agressão aos interesses sociais que espera uma postura das 

autoridades públicas compatíveis com sua missão institucional.  

Já a questão da accountability, também, merece ser um referencial e algo que seja 

perseguido nas rotinas dos gabinetes parlamentares esta, é vista como um conjunto de 

mecanismos e procedimentos que sugerem às autoridades públicas a prestação de contas dos 

resultados de suas ações à sociedade, possibilitando assim maior grau de transparência e 

exposição pública dos atores envolvidos com o interesse público.  

 

2.1.4 Gabinetes Parlamentares 

 

Jar e Silva (2008) entendem gabinete parlamentar como o espaço físico adequado 

para exercer o mandato e que conta com um aparato funcional e tecnológico capazes de 

garantir que as proposições do parlamentar sejam efetivamente encaminhadas. Nesse cenário, 

acreditam que os conceitos referentes à eficácia e eficiência são fundamentais para o seu bom 

funcionamento. Além disso, observam a necessidade de melhoria dos aspectos físicos, 

funcionais e tecnológicos e que isso favorece a capacidade do parlamentar de produzir fatos 

importantes e efetivamente direcionados para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  
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Assim, os gabinetes parlamentares podem ser vistos como um espaço singular em 

que resultam ações e propostas peculiares a cada mandato. Portanto, além de um espaço físico 

condizente e coerente com as atribuições do parlamentar, é razoável que os gabinetes também 

sejam dotados de material humano e recursos tecnológicos que os tornem efetivos, eficientes 

e eficazes.  

 

2.2 Características da Gestão Estratégica 

 

2.2.1 Diferenças conceituais entre Planejamento Estratégico X Gestão Estratégica/ 

Administração Estratégica  

 

Segundo Justus (2009), o planejamento pode ser percebido como procedimento ou 

processo que inclui, geralmente, um diagnóstico da conjuntura da empresa/ organização, da 

definição de sua missão e a determinação sobre quais caminhos a serem escolhidos para que a 

missão e as metas possam ser atingidas da forma mais efetiva possível, com resultados 

concretos. Ele é útil em praticamente todos os setores ou atribuições. O planejamento 

estratégico, como qualquer planejamento, busca mapear a realidade da empresa/organização e 

aponta caminhos a seguir e leituras da realidade presente, com foco na missão e objetivos da 

organização/ empresa. Além disso, visualiza os objetivos a longo prazo e envolve toda 

organização no processo, de sensibilização e envolvimento no processo no sentido de tornar o 

planejamento estratégico algo que “contagie” a todos no ambiente interno. 

Peter Drucker define Gestão Estratégica, “Gerenciar não é apenas pensamento 

passivo e adaptativo; é tomar providências para que ocorram os resultados desejados.”  

Ainda segundo Justus (2009), ao tratar da questão da gestão estratégica, defende que 

só é possível a ocorrência de uma gestão estratégica eficiente e eficaz se existir um apropriado 

planejamento estratégico. E que parte dos especialistas considera que a gestão estratégica é a 

continuação do próprio planejamento estratégico e que, portanto, eles são processos 

interligados e imprescindíveis e a ruptura entre a teoria (planejamento) e a prática 

(implementação, ação), constitue em uma das principais causas de insucesso do planejamento.  

Para demarcar a conexão entre planejamento estratégico e gestão estratégica fica a 

observação que os dois conceitos, planejamento e gestão, devem coexistir de forma continua e 

sem conflitos. Assim, não é a escolha mais apropriada indicar um responsável por 

planejamento e outro pela gestão estratégica, esta prática, pouco recomendada, ocorre quando 

o alto comando de uma organização incumbe a um grupo externo a responsabilidade por 
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elaborar o planejamento estratégico, que depois de finalizado, passa a ser gerido por esse 

comando que não participou ativamente do processo de planejamento em seu estágio inicial. 

 

2.2.2 Ferramentas de Gestão Estratégica 

 

Considerando que a meta desse trabalho é pesquisar como as ferramentas de gestão 

estratégica podem trazer melhorias ao funcionamento dos trabalhos nos gabinetes 

parlamentares da Câmara dos Deputados. Propõe-se estudar algumas delas, que são 

ferramentas que se utilizadas de forma efetiva podem corroborar para a otimização das rotinas 

dessas unidades de trabalho. 

 

2.2.2.1 Forças de Porter 

 

As forças de Porter é uma ferramenta para ajudar na estratégia da unidade de negócio 

e para entender o ambiente externo. É útil também para fazer análise da atratividade de um 

determinado segmento de um negocio ou de um produto.  

Elas podem ser entendidas como uma técnica que auxilia a definição da empresa e 

valoriza tanto ambiente externo como o seu ambiente interno, o desenho das forças apresenta 

as cinco influências externas que atuam na empresa quais seja: poder de negociação dos 

fornecedores, ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos compradores, ameaça de 

serviços ou produtos substitutos e rivalidade entre empresas existente. (CORMIER, 2001) 

 

2.2.2.2 BSC 

 

MATIAS-PEREIRA (2009) define Balanced Socorecar (BSC) como sendo um 

sistema de gerenciamento estratégico, complementar ao controle financeiro habitual, que 

monitora estratégias da organização de longo prazo por meio de mecanismos de mensuração, 

convertendo a visão e a estratégica em um grupo de objetivos, reunidos em perspectivas, o 

que admite considerar passo a passo a estratégia em curso. E no processo de implantação do 

BSC é preciso definir nitidamente os objetivos e estratégias da empresa/organização, e alinhar 

o resto desta, com os objetivos vislumbrados; revisar os procedimentos internos ineficazes 

para o atendimento desses objetivos.  

Já Miranda (2001) destaca entre os objetivos do BSC: a implementação de uma 

estrutura para alinhar e focar de alto a baixo a organização na execução da estratégica; a 
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comunicação das estratégias para toda empresa/ organização (envolvimento), dentro de um 

ambiente competitivo; e cria um processo de feedback em todos níveis para mensurar os 

avanços em relação à estratégia e extrair as lições aprendidas dos erros e acertos. 

 

2.2.2.3 SWOT  

 

A técnica SWOT situa-se no campo de análise de ambiente (interno e externo). É 

habitualmente utilizada em processos de planejamento estratégico, para julgamento do 

posicionamento da organização e de sua capacidade de competição. Ela é aplicada em 

estágios preliminares do processo decisório, geralmente como um passo – diagnóstico de 

ambiente – dentro do planejamento estratégico da organização (SILVEIRA, 2001). O juízo 

dos fatores externos (oportunidades e ameaças) e dos fatores internos (pontos fortes e pontos 

fracos) colabora para a concepção de uma visão de futuro a ser perseguida. Outra questão 

relevante quanto à oportunidade da utilização da técnica SWOT é que o sucesso de sua 

aplicação e análise estar sujeito também à compreensão de que o ambiente está em constante 

transformação. E, já que as situações mudam com o tempo, as modificações devem ser 

avaliadas freqüentemente. 

 

Na analise SWOT o administrador deve identificar e examinar cuidadosamente as 

forças e fraqueza da organização com as oportunidades e riscos do ambiente externo 

para formular a estratégia que concilie aspectos internos e externos a fim de 

assegurar o sucesso organizacional. Ou seja, aproveitam-se as forças e as 

oportunidades, ao mesmo tempo em que se corrigem as fraquezas e se neutralizam 

as ameaças. (CHIAVENATO, 1999). 

 

Partindo da premissa que os gabinetes parlamentares não podem funcionar 

plenamente em uma realidade planejada e harmoniosa com os modernos princípios da gestão 

pública sem considerar a análise de seu ambiente (interno e externo) é que é dado maior 

enfoque à técnica SWOT. JAR. F. A; SILVA, (2008) e explica como seria o detalhamento 

dessa técnica em um gabinete parlamentar.  

• PONTOS FRACOS (deficiências e lacunas percebidas nos gabinetes) – pouco 

empenho no que diz respeito às demandas sociais, instalações físicas impróprias, ausência de 

planejamento estratégico, deficiência no processo de controle de acesso dos cidadãos com um 

sistema falho e precariedade no sistema de retorno quanto ao encaminhamento das demandas 

sociais. 
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• PONTOS FORTES (acertos e atributos notado nos gabinetes) – há parlamentares 

que mantém site institucional simples e completo, as atividades legislativas são desenvolvidas 

em equipe, recursos de tecnologia e inovação, dentro dos gabinetes, que permitem o 

desenvolvimento de trabalho mais profícuo no âmbito dessas unidades de trabalho, além de 

recursos orçamentários adequados ao funcionamento do gabinete parlamentar.  

• AMEAÇAS (condições impresumíveis vistas no ambiente externo, que podem 

acarretar prejuízos) – avanço tecnológico que pode influenciar o processo de adaptação às 

mudanças, fúria legiferante do poder executivo que acaba por restringir a atuação do 

Congresso Nacional; Imagem negativa do servidor público, em especial, do corpo funcional 

que atuam nos gabinete parlamentares; Exposição excessiva na mídia de forma a 

comprometer a reputação e a imagem da Casa Legislativa e dos seus membros, e 

manifestação popular que venha a comprometer os trabalhos legislativos 

• OPORTUNIDADES (circunstâncias favoráveis existentes no ambiente externo, que 

podem gerar frutos) – Viabilização de alternativas de intercâmbio de experiências exitosas em 

parlamentos de outros países, bem como as assembléias legislativas brasileiras, parcerias com 

outros públicos com objetivo de melhora a gestão e ampliar bem como melhorar os meios de 

controle social, incentivar a participação popular, com parceria com instituições de ensino 

para que a pauta e os meandros da vida legislativa sejam vista e entendida fora do parlamento.  

Cumpre salientar que foi dado um maior enfoque para matriz SWOT pelo fato de ser 

mais conhecido, ser de fácil compreensão, daí, sua descrição ocorrer de forma bem detalhada. 

 

2.2.2.4 Benchmarking  

 

Para Araújo Jr (2001), Benchmarking é uma ferramenta técnica que visa dotar as 

organizações de métodos efetivos que permitam as estas ocuparem melhor posição no 

mercado. O monitoramento da concorrência e a busca da qualidade são elementos- chave no 

desenvolvimento de um desempenho superior. É uma ferramenta tradicional do planejamento 

estratégico e da gestão da qualidade total, e, como tal, deve orientar as corporações a buscar, 

além de suas próprias operações, fatores- chaves que influenciem a sua produtividade e 

resultado. Por fim, essa técnica tem como objetivo central auxiliar as organizações a 

identificar, comparar, selecionar e, se for caso, incorporar o que os concorrentes praticam de 

melhor no mercado. 
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2.2.2.5 Análise Stakenholder 

 

Para Souza (2008) a análise Stakenhoder consiste no mapeamento dos personagens 

mais importantes envolvidos com a organização, dos seus propósitos e da forma com eles irão 

comprometer os riscos e a viabilidade de programas e projetos.  Está vinculada à análise 

institucional e ao julgamento social, não só aproveitando as informações procedentes destas 

abordagens, mas também corroborando para a combinação de tais dados em um único 

cenário. 

Já Junior Araujo (2008) entende a análise Stakenholder no sentido de contribuir com 

os estrategistas para o entendimento do ambiente e dessa forma criar condições para uma 

visão ampliada de onde a organização/empresa está estabelecida. E, também, é possível criar 

cenários a partir dos stakenholders e visualizar as variáveis principais e tendências de futuro, 

com o objetivo de criar elementos para decisão estratégica. 

Segundo Bowditch e Buono (1992, apud JUNIOR ARAUJO 2008), Stakenhoder são 

grupos ou pessoas identificáveis dos quais a organização depende para sobrevier: acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores e entidades governamentais.  

 

2.2.2.6 Cenários Prospectivos 

 

De acordo com Schwartz (2000, apud STURANI, 2008), cenários poder ser 

definidos como uma ferramenta para ordenar percepção de uma pessoa sobre ambientes 

futuros e alternativos, nos quais as conseqüências de suas decisões aconteçam. Eles 

representam um conjunto de formas organizadas para “sonharmos” eficazmente o futuro. 

Drucker declarava que “a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”. 

Segundo Porter (1992, apud CANZIANI, 2002), cenário pode ser entendido, na 

conjuntura de uma indústria, como visão internamente sólida da estrutura futura de uma 

indústria. Fundamenta-se em um conjunto de hipóteses aceitáveis sobre as dúvidas/incertezas 

importantes que poderiam influenciar a estrutura industrial, considerando as implicações para 

a concepção e a sustentação da vantagem competitiva. O conjunto completo de cenários, e 

não o mais plausível é então empregado para esboçar uma estratégia competitiva. 

A característica mais significativa dos cenários é a visão plural do futuro, isto é, 

admite que tenham várias possibilidades de como será o futuro (por isso os cenários 

objetivam minimizar as incertezas em relação à compreensão do futuro). (CANZIANI, 2002). 
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2.2.3 Casos de Gestão Estratégica na Administração Pública  

 

2.2.3.1 Ministério da Agricultura 

 

De forma sintetizada Carvalho (2011) aborda a questão da implantação da Gestão 

Estratégica no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e seu estágio 

atual. Ela foi implantada utilizando o Balanced Scorecard (BSB).  E de acordo com os cincos 

princípios de uma organização orientada para a estratégia, segundo Kaplan e Norton, o 

ministério encontra-se no principio de transformar a estratégia em dever de todos, através da 

institucionalização e internalização do processo pelas pessoas. Ressalta ainda que durante o 

decorrer deste processo foram utilizadas várias ferramentas de comunicação e capacitação 

como o Mapa da Aprendizagem, cursos direcionados para área da Estratégia e operacional. 

Além destas, foram utilizadas ferramentas existentes na própria metodologia (BSC) como o 

Mapa Estratégico, Reuniões de Análise Estratégica (RAE‟s) corporativa e por Unidade 

Organizacional e Painel de Contribuição. Atualmente, o Ministério da Agricultura está 

realizando a automação do processo de Gestão Estratégica. 

Já Fresneda (2010) afirma que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) começou a ação de elaboração e implantação da gestão estratégica 

em 2005, com a Criação da Assessoria da Gestão Estratégica. E apesar das mudanças de 

comando do MAPA motivadas por eleições diferentes, o processo de implantação de um novo 

modelo de gestão não mudou seu curso e avança como um vetor de mudanças da Casa e do 

envolvimento/participação de todos os servidores comprometendo a todos com a visão de 

futuro estabelecida e com os novos instrumentos de gestão implantados. Dessa forma, pode se 

afirmar que o primeiro semestre de 2006 foi dedicado à construção dos instrumentos de 

gestão estratégica e de setembro de 2006 até o momento está se na fase de implantação da 

gestão estratégica da instituição. 

Os ministérios, como um todo, tem um ingrediente a mais que inibe/dificulta 

mudanças de natureza duradoura dada à alta rotatividade de ministros, algo típico da natureza 

do cargo, a duração da gestão pode durar dias ou coincidir com o mandato presidencial 

(quatro anos). Portanto, a introdução de novos parâmetros de gestão deve estar bem difundida 

e assimilada pelos servidores do órgão sob pena de não resistir a uma realidade primada nos 

preceitos do planejamento estratégico. Fresneda (2010). 
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O Ministério da  Agricultura Vicência hoje, após 4 anos de existência da 

iniciativa de gestão estratégica no Mapa, um embrião de uma cultura de gestão por resultados 

na organização em desenvolvimento, fato que tem motivado muitos, e estes já convenceram 

da importância do um novo modelo de gestão no ministério. Dessa forma, uma das vantagens 

de se ter uma estrutura de gestão estratégica estabelecida é que a organização começa, mesmo 

que lentamente, a focar suas energias em um conjunto de desafios que a transformarão, de 

forma a prepará-la para atender às necessidades futuras dos seus públicos de interesse e da 

sociedade brasileira em geral. A existência de uma gestão estratégica operacional também 

ajuda a organização a se “proteger” de mudanças bruscas devido a reorientações estratégicas 

trazidas por novas administrações, minimizando assim as consequências da descontinuidade 

administrativa tão comum nestas mudanças. Os governos passam e o Estado e seus servidores 

ficam! FRESNEDA (2010). 

 

2.2.3.2 Ministério da Previdência Social 

 

Segundo Chaves (2011) O Ministério da Previdência Social (MPS) Implantou a 

Gestão Estratégica utilizando o BSC como metodologia aplicada e com uma gestão focada em 

resultados. Atualmente, o ministério está na fase das reuniões de Avaliação Estratégica 

(RAE). As ferramentas de controle e acompanhamento é o painel Estratégico. Em virtude 

dessas novas formas de gestão, verificam-se resultados, como: mudança de cultura com foco 

em resultados, que alavancam a estratégia; maior envolvimento dos gestores master e de 

média gerência; participação efetiva dos servidores operacionais na execução dos projetos e 

atividades. 

O planejamento estratégico do MPS foi elaborado envolvendo também os órgãos 

vinculados, ou seja, o Mapa Estratégico é único, com diretrizes definidas em conjunto. Além 

disso, temos o desempenho institucional que é medido a partir dos objetivos estratégicos e 

seus indicadores, pelas iniciativas (projetos ou atividades) vinculadas aos objetivos, por seus 

indicadores e metas. O ministério pactua anualmente um Termo de Compromisso de 

Resultados, em um Plano de Ação Integrado, junto às unidades de cada órgão do MPS, que é 

acompanhado pelo Ministro no painel estratégico e promoverá trimestralmente, a partir deste 

ano as Reuniões de Avaliação Estratégica (RAE). Chaves (2011). 
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2.2.3.3 Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

(TCU, 2008) O preceito de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União 

(TCU) tem por escopo implantar e difundir o emprego de procedimento e de ferramentas 

dedicadas a promover a convergência dos empenhos despendidos para a consecução das 

estratégias do Tribunal, consentindo e viabilizando desdobramentos subsequentes de planos 

estratégicos e de metas aos níveis hierárquicos inferiores e o estabelecimento, execução, 

controle e análise dos planos de ação.  

Entre os sistemas de gestão existentes, o TCU emprega de forma integrada e 

complementar o Balanced Scorecard, para o planejamento de longo prazo, e o Gerenciamento 

pelas Diretrizes, para o planejamento de curto prazo, os quais se destacam pela proposta 

explícita de auxiliar a implementação da estratégia nas organizações. O padrão adotado 

considera a implementação da estratégia nos vários níveis organizacionais por meio da 

utilização de um sistema claro e participativo. Percebe-se entre as realizações derivadas do 

planejamento no TCU a análise e avanço de processos de trabalho; a aproximação com 

cidadão e gestor público; a melhora da qualidade das instruções processuais (padronização de 

instruções); a melhoria da qualidade das fiscalizações (matrizes de planejamento, achados e 

responsabilização). E quanto às lições aprendidas, (TCU, 2008) destaca-se a questão do 

estabelecimento de metas que sejam amplamente discutidas (comprometimento); Estabelecer 

metas realistas, mas ousadas; Criar sistema de medição de desempenho (indicadores simples, 

fáceis de medir). 

 

2.2.3.4 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) 

 

Avaliar uma Casa Legislativa, como é o caso da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, que adota em seu dia-a-dia uma maneira moderna de gestão e prioriza o planejamento 

como fator importante para melhoria de seu funcionamento e para o melhor atendimento de 

suas atribuições é algo que contribui para o entendimento e para melhor desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

(Assembléia Legislativa de Minas - ALMG – 2010) tendo como escopo imprimir à 

sua autonomia institucional, o Parlamento Mineiro assim, começou com redirecionamento de 

seu desempenho político e busca, principalmente, melhoraria de suas atividades como: a 

dinamização das Comissões Permanentes, a qualificação de seus funcionários/servidores, a 

inserção de modernas tecnologias, a atualização da estrutura administrativa. Essas 
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transformações conduzidas pelo parlamento resultaram em expressivos progressos em suas 

atribuições constitucionais por meio da ampliação dos canais de representação e da 

participação dos cidadãos, pelo aperfeiçoamento da produção legislativa e pelas inovações na 

elaboração e no acompanhamento das políticas públicas. 

A ALMG (2010) decidiu como visão de futuro “ser reconhecido como o poder do 

cidadão na construção de uma sociedade melhor” e de firmar-se como órgão influente no 

desenvolvimento do Estado. Dessa forma, o Parlamento Mineiro põe seu Direcionamento 

Estratégico, fundamentado em acordo e objetivos a serem compridos no período 2010-2020. 

E, Fruto dessa visão surge, o planejamento institucional da ALMG. 

Com efeito, o seu Direcionamento Estratégico deve ser entendido como um conjunto 

disposto de elementos que se reforçam mutuamente. Para acarretar as benfeitorias explicitadas 

no horizonte – até 2020 -, a ALMG concentrará seus melhores empenhos e recursos no 

acolhimento a 11 objetivos estratégicos. Já o desenvolvimento dos objetivos estratégicos, por 

sua vez, gera as formas de ação, que são compostas por ações relevantes que sugerem como a 

Assembléia procurará atingir todos os objetivos. Assim, a Casa escolheu linhas de ação que 

procuram viabilizar a situação projetada para 2020. Portanto, a ALMG (2010) coloca que, 

dentre os objetivos constantes do Direcionamento Estratégico da ALMG, destacam-se: 

ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder Legislativo; garantir 

a qualidade legislativa; promover educação para cidadania; melhorar a qualidade do gasto e 

aumentar a eficiência do Poder Legislativo; intensificar a articulação com as Casas 

Legislativas para o fortalecimento do Poder Legislativo.  

 

2.3 Gabinetes Parlamentares 

 

Cabe destacar que o trabalho desenvolvido pelo INESC e que subsidia o pesquisador 

para a melhor compreensão sobre a temática dos gabinetes parlamentares foi a única 

referência encontrada sobre este assunto. Daí, figurar em vários pontos da analise. 

 

2.3.1 Características 

 

Estabelecer as características dos gabinetes parlamentares não é tarefa fácil, dado o 

caráter multifacetado do parlamento e de sua composição, além do fato de que, cada membro 
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do legislativo carrega traços peculiares e adota práticas condizentes com suas convicções e 

objetivos para com o exercício do seu mandato parlamentar. 

Inicialmente estabelecer objetivos do mandato e, a partir disso, definir as prioridades, 

de forma a não se perder na multiplicidade de tópicos a tratar. É notado que a prática não 

apenas brasileira, mas internacional, assegura que a questão político-eleitoral, por ser 

complexa e delicada, não pode ser tratada espontaneamente e de última hora. Portanto, precisa 

de planejamento e ações coordenadas que tenham um rumo certo.  

Outro fator importante e um elemento pouco utilizado, mas de grande relevância no 

processo de construção da democracia e, particularmente, da cidadania é o estabelecimento de 

contatos formais com os principais apoiadores da candidatura e fortalecer laços com a 

sociedade organizada. 

Além disso, há varias formas que são utilizadas de maneira eficiente em países mais 

avançados, como as audiências públicas com cidadãos para discutir os problemas que afetam 

a coletividade.  

Ainda em relação às finalidades dos gabinetes, é dado destaque à questão dos 

aspectos relacionados à comunicação do mandato que pode se dá através de uma assessoria de 

qualificada para tal fim e que abra espaços nas TVs, em programas de rádios de grande 

audiência, em jornais e revistas. E, nesse ponto, torna-se evidente que para os gabinetes 

parlamentares (GP) abrir espaços, ampliá-los é imprescindível ter um mandato sintonizado 

com a oportunidade e com atendimento eficiente das demandas. (INESC, 1995). 

 

2.3.2 Atribuições 

 

Fixar as atividades que perfazem o dia-a-dia dos gabinetes parlamentares não é algo 

simples, pois a realidade é constituída de rotinas objetivas, bem como de acontecimentos 

intempestivos e subjetivos e que devem ser também priorizados e considerados. Assim, 

segundo o (INESC, 1995), as tarefas usuais do gabinete parlamentar, principalmente, são: a 

questão da redação de projeto de lei, parecer, discurso e outros; a gestão de pessoal de 

gabinete e da verba pessoal; a elaboração de emendas orçamentárias; o acompanhamento dos 

trabalhos das comissões técnicas e no plenário; a prestação de serviços de assessoria de 

imprensa; e por fim, atendimento a prefeitos e/ ou autoridade e ao público em geral;  

Ainda com base dados do (INESC, 1995), as atividades podem ser desmembradas 

em atividades-fim e atividades-meio. Como atividades-fim é destacada a definição dos 

objetivos essenciais do mandato. Cabe salientar qual é o sentido e a missão do parlamentar, no 
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caso concreto. Pois um parlamentar que não consegue definir prioridades estará condenado a 

ter uma atuação acanhada e pouco produtiva. Dessa forma, ele deve evitar o enfrentamento da 

realidade com base em empirismo e em incerteza. Portanto, é fundamental retroalimentar as 

estratégias para alcançar objetivos com planos de trabalho em seus aspectos macro e micro. 

Outro fator significativo a se considerar é o estabelecimento de formas de 

coordenação e de controle do que for planejado, a fim de permitir o máximo de produtividade 

no cumprimento das tarefas gerais e também individuais. E, que essas intervenções 

permanentes e sistemáticas do parlamentar e do seu gabinete parlamentar forjarão um cabedal 

de experiência que constituirá em elemento nobre para reformulação e aperfeiçoamento do 

plano, dinamizando-o por um ritmo que torna satisfeitas os que estão com ele comprometidas. 

Não se deve ficar apenas nas tramitações burocráticas do parlamento, para não se perder 

nelas. Isto não é difícil e não custa muito caro, desde que se cumpra corretamente e mandato e 

desenvolva um trabalho planejado, etc.  

Quanto às atividades- meio – é dado realce à tribuna e ao seu uso de forma efetiva. 

Ela é o palco relevante da atividade parlamentar e sua utilização correta e planejada pode dar 

excelentes resultados e até ultrapassar expectativas otimistas. Ao passo que o seu uso 

incorreto para levar a um desastre, desmoralizando o parlamentar afetando sua imagem. 

Continuando na linha de analise e reflexão do INESC (1995), é chamada atenção 

para o parlamentar de “primeiro mandato”, aquele que está estreando no Congresso Nacional. 

Desse modo, quem está atuando pela primeira vez numa das Casas do Congresso Nacional, é 

oportuno e conveniente atuar com calma num lugar que pouco ou nada conhece, priorizando 

as leituras das normas conexas ao funcionamento do Parlamento como a questão do 

Regimento Interno, da Constituição Federal para que possa ir se ambientando ao conjunto de 

normas que regem as atividades parlamentares nos seus vários aspectos e espaços.  

Para a efetiva participação nas comissões técnicas, que é outro palco para o 

parlamentar ocupar, exercer suas funções e se destacar é imprescindível, também, estudos e 

qualificação do parlamentar e equipe, pois o processo legislativo é rico e é na comissão que se 

consumam muitas discussões e deliberação de propostas de interesse de país. Assim, para se 

formar uma ideia mais precisa dessas comissões, basta examinar também os campos temáticos 

ou áreas de atividades de cada uma delas, como as da Câmara dos Deputados, em que se 

verifica um amplo leque de alternativas para o desenvolvimento de um trabalho técnico 

legislativo sério e com vários desdobramentos, dependendo da capacidade de trabalho e do 

projeto político do parlamentar. E, além das comissões permanentes, existem ainda as 

comissões temporárias de tipo especial, de inquérito e externas. 
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Outro fator analisado diz respeito à comunicação, suas nuances e faces que não 

podem ser desprezados. Para que a ação parlamentar tenha repercussão na mídia, 

necessariamente ele terá que desenvolver um permanente e sistemático contato com os que 

fazem TV, rádio, jornais e revistas do Estado de origem e com alguns dos maiores órgãos de 

comunicação do país. Esta é uma área tão decisiva, e ao mesmo tempo tão exigente, que o 

ideal é se construir uma assessoria de comunicação, capaz de dar cobertura e sustentação às 

ideias, propostas e projetos do parlamentar e, ao mesmo tempo, ser capaz o suficiente para 

“criar e desenvolver fatos políticos”. Portanto, uma iniciativa editorial que a prática revelou 

muito positiva é a do lançamento periódico de um Jornal de Mandato. O jornal se apresenta 

com uma forma interessante de prestação de contas e de difusão de conceitos e propostas do 

político. 

Observações importantes fala sobre o Controle sistemático das atividades 

desenvolvidas. De forma que um mecanismo pouco utilizado ou simplesmente não utilizado, 

de nenhuma forma, é o do controle regular das atividades desenvolvidas pelo GP e outras 

ligadas ao cumprimento dos objetivos do mandato. Esse processo é fundamental para detectar 

omissões, desvios, qualidade e defeitos da ação empreendida.  

Diagnosticando os métodos de trabalho nos gabinetes parlamentares é fundamental 

que o chefe de gabinete, como sendo a personagem que na ausência do parlamentar, responda 

pelo gabinete e que ele vá acumulando materiais no decorrer do dia ou da semana, a fim de 

organizar a pauta. E para melhor rendimento, o ideal seria elaborar a pauta por escrito, fazer 

ordinariamente o briefing e este deve ser realizado num determinado horário e/ou num 

determinado dia da semana, com parte de experiência que conduza a criação do hábito 

normal. 

Por fim, a agenda parlamentar deve ser dada uma atenção devida. Consequentemente 

alem da agenda, impõe-se estabelecer a escala de prioridades nas rotinas dos gabinetes, pois, 

caso contrário, não haverá tempo hábil para atender todas as solicitações e o mandato terá 

uma realidade acanhada e uma representação aquém das possibilidades e oportunidades. 

(INESC, 1995). 

 

2.3.3. Gestão de Pessoal 

 

Como no Manual da Câmara dos Deputados de Gestão Pessoal (2010), vamos 

esboçar com se dá a ocupação do quadros de pessoas dos gabinetes. Em geral o cargo é o de 

Secretário Parlamentar que é um cargo em comissão, exonerável ad nutum, isto é, cargo de 
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livre nomeação e exoneração – lei 8.112/1990 e no Ato da Mesa nº 72/1997. E cada Gabinete 

parlamentar pode ter no máximo vinte e cinco secretários parlamentares, que terão exercício 

em Brasília, nos gabinetes parlamentares, ou no Estado de representação do Parlamentar.  

Esses servidores que são ocupantes do cargo em comissão de secretariado 

parlamentar serão designados para umas das atribuições abaixo (Ato da Mesa nº 72/1997, art. 

1º, Parágrafo Único, e anexo), observados os níveis de retribuição fixados pela Lei nº 11.335, 

de 2006. São definidos como: Assessor Parlamentar; Assistente Parlamentar e Auxiliar 

Parlamentar. 

Embora, geralmente, o que ocorre são outras denominações (informal), outras 

categorias funcionais que figurais nos quadros dos gabinetes, como: Chefe de Gabinete; 

Assessor Parlamentar; Secretária; Motorista. Várias outras denominações, de caráter 

eminentemente informal, são percebidas e utilizadas.  

Já na questão dos recursos humanos e materiais presentes nos gabinetes, reforçam a 

importância da escolha “correta” no momento de preencher os cargos e funções do gabinete 

(INESC, 1995). De forma que procure evitar contratações desnecessárias a fim de atender 

pura e simplesmente a interesses familiares ou de base eleitorais. Assim sendo, é fundamental 

construir um clima político em torno da proposta do parlamentar, com trabalho de equipe 

qualificada e eficiente.  

Havendo necessidade política e recursos financeiros são úteis manter além da equipe 

interna do GP, outra de colaboradores ou consultores que residam em Brasília, no Estado de 

origem ou em qualquer parte do país.  

Existem casos em que o parlamentar se vê “obrigado” a herdar uma equipe de 

auxiliares de gabinete anterior, se for o caso, observar sua capacidade de trabalho num estágio 

probatório de três meses, tempo comum a qualquer novo contratado. 

Outro ponto de relevo na analise do INESC (1995) é o cuidado constante quanto ao 

uso dos recursos públicos utilizados nos gabinetes. Dessa forma, é importante criar método de 

controlar telefonemas do gabinete, principalmente, os interurbanos, que, em face de abusos 

cometidos ou por funcionários, gente de limpeza e outros, chegam a cifras astronômicas, o 

ideal é uma boa gestão de recursos públicos. 

Por fim, ficam algumas sugestões para a condução do gabinete parlamentar:  

 

 Não demore muito a relatar um projeto, capitalize-se junto á mídia;  

 No plenário, procure, sempre que possível, ficar perto do microfone 

de apartes, para utilizá-lo não apenas quando o tema em questão é do 
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seu maior interesse, mas também para poder participar das 

negociações de última hora que se dão geralmente em torno dele;  

 Precavenha-se de discutir suas ideias com seus colegas de 

Parlamento, para não ser surpreendido com o aproveitamento de 

algumas delas sob a forma de projeto assinado por um dos seus pares 

e;  

 Diálogo constante com a sociedade organizada. Trate de questões 

como a questão orçamentária, por exemplo. (INESC, 1995). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Delimitação 

 

O presente estudo centra sua investigação sobre os Gabinetes Parlamentares na 

Câmara dos Deputados e tem como fim verificar as possibilidades de utilização de 

ferramentas de Gestão Estratégica nesse ambiente.  

 

3.2 Instrumentos 

 

Foram feitas entrevistas junto a assessores parlamentares para que, assim, fosse 

aferida qual a realidade, atual, vivenciada pelos gabinetes parlamentares, quais rotinas 

preenchem o dia-a-dia dos mandatos na Câmara dos Deputados e, por fim, quais lacunas são 

percebidas por eles, mas que ainda não são atendidas. 

 

3.3 Procedimentos 

 

O trabalho sustenta-se, basicamente, em pesquisa bibliográfica, pois se acreditam que 

acúmulo de informação  produzida acerca da gestão estratégica nas organizações públicas 

constitue referências consistentes e pilares para construção de conhecimento confiável. Além 

disso, como as experiências acumuladas pelas organizações públicas, em sua maioria, no que 

dizem respeito às práticas modernas de gerenciamento, estão em estágio inicial de 

implantação, assim, não foi priorizado estudos de casos.  

Para que o trabalho fosse profícuo e produzisse os frutos esperados, foi realizada a 

seleção de gabinetes, entre os 513 que totaliza a representação na Câmara dos Deputados. 

Desse modo, foram priorizados nas entrevistas, gabinetes em que os deputados já tenham 

exercido mandato de prefeito, governador de estados ou Secretário de Planejamento em seus 

estados ou municípios. De forma a colher informações/ posicionamentos mais amadurecidos 

enquanto rotinas da Casa bem como do arcabouço de atribuições que cercam um mandato 

parlamentar com ênfase para atividades planejadas.  

Em virtude disso, dos 130 deputados (as) federais que apresentaram os requisitos 

necessários, definidos pelo pesquisador, foram escolhidos 16 que indicaram maior grau de 
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envolvimento com Planejamento Estratégico, quais sejam: Tereza Surita (PMDB/RR); 

Abelardo Camarinha (PSB/SP); Alberto Mourão (PSDB/SP); Dr. Carlos Alberto (PMN/RJ); 

Edinho Araujo (PMDB/SP), Esperidião Amin (PP/SC); Hugo Napoleão (DEM/PI); José de 

Filippi (PT/SP); Manoel Junior (PMDB/PB); Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG); Marcus 

Pestana (PSDB/MG); Newton Cardoso (PMDB/MG); Reinhold Stephanes (PMDB/PR); 

Toninho Pinheiro (PP/MG) e Vitor Penido (DEM/MG) e João Rodrigues (DEM/SC). 

Ciente da dificuldade e, ou, impossibilidade de agenda dos parlamentares, o 

pesquisador optou pelo caminho alternativo que foi buscar as informações junto aos chefes de 

gabinete e/ou assessores próximo dos parlamentares, de forma a garantir o seguimento da 

pesquisa.   

As entrevistas foram realizadas entre os dias 13/06/2011 e 22/06/2011. A 

justificativa para esse prazo se deu pelas dificuldades inerentes às rotinas dos assessores 

parlamentares que dispõe de pouco tempo para atender a demandas alheias a seus afazeres do 

gabinete parlamentar.  

O deputado João Rodrigues (DEM/SC) está licenciado, portanto, não está no 

exercício do mandato o que impossibilitou ouvi-lo. Já a assessoria dos deputados: Abelardo 

Camarinha, Alberto Mourão, Esperidião Amin e Reinhold Stephanes não se dispuseram a 

responder a entrevista, ora alegando acúmulo de trabalhos no gabinete (com sucessivas 

remarcações), ora manifestando a clara intenção de não responder à solicitação do 

pesquisador. Contudo, como o universo dos possíveis entrevistados (assessores 

parlamentares) somava-se 16 e 11 responderam à entrevista, então fica o entendimento que 

para fins dessa pesquisa os resultados colhidos são suficientes para o mapeamento e 

diagnostico das rotinas dos gabinetes parlamentares. Além disso, após ouvir 11 assessores, 

observa-se que as respostas começam a se repetir e não acrescentar dados novos que 

justificassem continuar insistindo em ouvir os assessores restantes. 

De posse dos dados colhidos nessas entrevistas foi realizada a leitura e interpretação 

dos dados.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Dadas as dificuldades já mencionadas neste trabalho, 11 assessores parlamentares 

foram ouvidos em entrevista e expuseram suas percepções quanto ao funcionamento do 

gabinete e as possíveis lacunas que os envolvem. As posições externadas expressam  o 

entendimento do assessor ouvido quanto à realidade e aos cenários que cercam o dia-a-dia 

dessas unidades de trabalho na Câmara dos Deputados. 

O levantamento dos dados está focado na preocupação do pesquisador de mapear a 

realidade dos gabinetes e verificar quais rotinas preenchem o cotidiano do mandato. Com o 

intuito de aferir se a literatura analisada encontra-se ressonância na prática e se é possível a 

aplicação de ferramentas de gestão estratégica em gabinetes parlamentares. 

 

Questão 01: Qual a avaliação de Vossa Senhoria. Quando às rotinas do vosso 

gabinete quanto ao cumprimento de suas funções? Das 11 pessoas que responderam, 3 

disseram que o gabinete deixa a desejar, e, a maioria (8) respondeu que o gabinete tem um 

funcionamento satisfatório ou que possui uma atuação proativa.  

A resposta denota a predominância de uma sensação de cumprir o “dever de casa” e 

que as rotinas como estão sendo conduzidas hoje respondem positivamente ao cumprimento 

das funções. Esta questão embora com uma resposta afirmativa, disfarça uma situação 

questionável. Assim, revela uma contradição, na medida em que a maioria dos assessores, 

ouvidos, assegura que os gabinetes cumprem as funções objetivas. Ao analisar outras 

respostas sobre diferentes questões, estes não passam essa mesma “certeza” de dever 

cumprido e alegam dificuldades para conduzir os trabalhos de acompanhamento e de suporte 

ao parlamentar. 

 

Questão 02: Quanto à questão da Gestão Pública à luz do dia-a-dia do gabinete 

parlamentar, relacione quais ferramentas/ técnicas seriam úteis para melhoria do seu 

funcionamento. E quais já são utilizadas hoje?  

Ferramentas como: Analise SWOT, Benchmarking, Analise Stakenholder, BSC, 

etc. 

As respostas a esta questão evidenciaram o quanto os gabinetes parlamentares da 

Câmara dos Deputados estão muito mais ligados a um conhecimento empírico e não 

conseguem fazer conexão entre os conceitos e as terminologias técnicas. Foi com esse 
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entendimento que o pesquisador extraiu as informações e as associou às ferramentas de 

gestão. 

 

a) 5 disseram textualmente que não faz uso de qualquer ferramenta.  

b) 3 responderam sobre suas práticas sem com isso associar a alguma 

ferramenta ou técnica e; 

c) Apenas 3 gabinetes afirmaram que fazem uso de alguma ferramenta na 

condução do gabinete. Embora esses 3 que afirmaram utilizar, não ficou 

evidenciado que é uma utilização consciente ou que é uma escolha fruto de um 

planejamento, assim sendo, só um deles mostrou uma noção exata dos conceitos e 

da eficácia de cada ferramenta.  

 

Um assessor que afirmou não fazer uso de qualquer ferramenta foi enfático ao 

informar: “Tudo aqui acontece por acaso. Acredito que tudo precisa de planejamento e aqui 

não existe...”. Portanto, até no extremismo da resposta sinaliza o anseio por planejamento. 

 

Questão 03.  Na avaliação de Vossa Senhoria. Quais serão os benefícios advindos 

com a adoção de ferramentas de Gestão Estratégica nos gabinetes parlamentares?  

A resposta a esta questão evidenciou, ao menos, um desejo/entendimento reprimido 

de que uma realidade planejada traz frutos benéficos ao gabinete parlamentar. Todos os 

assessores, entrevistados, visualizam um cenário de ganhos com utilização de ferramentas de 

gestão estratégica. 

O maior ponto de interrogação nesse caso é a contradição entre as respostas a esta 

questão e a de número 2. Desse modo, os assessores conseguem perceber os benefícios 

advindos com a adoção de ferramentas, mas na questão anterior, a maioria disse que não fazia 

uso de qualquer técnica/ ferramenta. Há um descompasso entre o campo teórico e os efeitos 

práticos no dia-a-dia do gabinete. 

As respostas sintetizam a crença nos ganhos com o planejamento. Por exemplo: 

“Com o planejamento é possível ter todo o controle do funcionamento do gabinete e ter 

conhecimento dos meios para melhorar as rotinas”, ou ainda “com planejamento há um acesso 

mais rápido e melhor domínio das demandas e melhor resolutibilidade”. 
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Questão 04. É possível as Unidades Políticas da Câmara dos Deputados (Com 

destaque para os gabinetes parlamentares) funcionarem de acordo os princípios do 

Planejamento e da Gestão Estratégica? 

O total de 8 assessores acreditam que os gabinetes podem funcionar de acordo com 

os princípios do planejamento e da gestão estratégica. E apenas 3  não conseguiram identificar 

esta possibilidade. 

Um dos que disseram que não é possível afirmou: “isso não depende da assessoria. O 

parlamentar não dá oportunidade. A atuação do parlamentar é centralizada sem abertura para 

seus funcionários...” Respostas como esta última evidencia o quanto a questão do processo 

decisório ainda é algo mal resolvido nas organizações públicas, no caso dos gabinetes 

parlamentares há muitas situações em que o assessor/colaborador não faz mais do que reagir a 

situações e atuar em um cenário hierarquizado e avesso às inovações e ou mudanças de 

paradigmas que resultem em alterar rotinas. Nesse caso, o parlamentar concentra em si todo 

processo de decisão e com isso torna o dia-a-dia no ambiente de trabalho algo com alta carga 

de estresse e de desgaste. 

 

Questão 05. Avalie os gabinetes parlamentares quanto ao cumprimento de suas 

funções e quanto às expectativas da sociedade para com o seu desempenho.  E por fim, quais 

são as lacunas que existe ainda hoje na condução do Vosso gabinete? 

Nessa questão, os resultados colhidos indicam que a percepção das assessorias, em 

sua maioria é a de que estão atendendo às demandas. Os que alegam alguma lacuna associam 

à questão de atender plenamente à base eleitoral (em suas solicitações de ponto de vista do 

interesse público e do interesse particular); outra lacuna diz respeito ao excesso de demanda 

legislativa para o parlamentar, fato que o impossibilita de atender com qualidade a todos os 

pleitos que surgem. Há ainda aqueles que responsabilizam os municípios por não cumprirem 

os prazos (principalmente quanto a pleitos de natureza orçamentária) e, com isso, fica a 

sensação que o gabinete é ineficiente. Houve, também, resposta que refletisse a questão 

política, no caso em que o deputado  de um partido de oposição ao executivo federal sentiu-se 

prejudicado nas matérias, por ter se envolvido no processo de liberação de recursos públicos. 

Além disso, os assessores ouvidos alegam que por trabalhar com parlamentares que já 

estiveram à frente de prefeituras ou de governos de estado recebem muitas demandas/ 

solicitações que são estranhas às atribuições do parlamentar, porém de responsabilidade  

direta do poder executivo local e não do parlamentar. 
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Um dos focos desta questão era verificar o “dever” dos mandatos parlamentares em 

prestar contas à sociedade e dar satisfação sobre os seus desempenhos, mas as respostas 

centraram em outros pontos de analises e assim afastou, um pouco, da situação que se 

esperava desenhar. 

 

Questão 06. Quais critérios são utilizados para a formação do quadro de pessoal no 

gabinete parlamentar em que trabalhas? O que pesa mais fatores técnicos ou políticos?  

4 assessores responderam que utilizam critérios técnicos; 1 disse que utiliza os dois 

critérios (técnicos e políticos) e a maioria (6)disse que o fator determinante é o político. 

Um dos assessores, ao assegurar que a questão política é predominante afirmou: “o 

que conta são os votos. Até quem tem um „currículo bom‟, no final os fatores que pesam são 

políticos. Aqui poucos trabalham e a maioria se beneficia da situação” 

Essa questão evidencia que a situação política é preponderante na montagem e 

condução dos gabinetes, até aqueles que primam por uma condução fundada no planejamento 

não eliminam a questão política como critério a ser analisado. Assim, por mais que os ganhos 

advindos da formação de uma equipe altamente técnica seja ponto pacífico, a política irá 

alterar/ampliar e definir o “preço” dos favores prestados bem como monopolizar o poder da 

tomada de decisão nos gabinetes. 

 

4.1 - Discussão dos objetivos da pesquisa 

 

De acordo com os objetivos propostos para esta pesquisa e das respostas dos 

assessores parlamentares pode-se afirmar que embora exista uma dificuldade do corpo 

funcional dos gabinetes em associar as terminologias técnicas e seus efeitos práticos, ficou 

evidente nas entrevistas que a maioria dos gabinetes percebe os benefícios colhidos com a 

adoção de ferramentas de gestão e que a maioria acredita-se que é possível os gabinetes 

funcionarem de acordo com os preceitos do planejamento e da gestão estratégica. 

O objetivo geral desta pesquisa é a identificação dos tipos de ferramentas de Gestão 

Estratégica trariam melhorias ao funcionamento dos trabalhos nos gabinetes parlamentares da 

Câmara dos Deputados, o que foi atendido/respondido tanto na literatura, quanto nas respostas 

dos assessores. A literatura associa, principalmente, as ferramentas como: Análise SWOT, 

Benchmarking, Analise Stakenholder, BSC, Forças de Porter etc. E as respostas dos 

assessores, embora fazendo a tradução para as rotinas do gabinete, associam práticas que 

denotam a ocorrências dessas ferramentas em seu cotidiano. 
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Quanto aos objetivos específicos:  

Ao analisar atividades que existem nos gabinetes parlamentares verificam-se que 

várias delas associam se à gestão estratégica. As respostas obtidas referem-se ao trabalho em 

equipe, da utilização do SWOT, do Benchmarkin, do Brainstorming, da Análise stakeholder, 

BSC etc. E, em alguns casos a explicação do procedimento/ método utilizado no gabinete é 

que evidencia tecnicamente a ocorrência da ferramenta de gestão.  

Os assessores manifestaram que os gabinetes (mandatos) precisam priorizar a 

qualificação do seu pessoal, precisam de um espaço físico apropriado, precisam aperfeiçoar os 

trabalhos, precisam de um gabinete hábil/ ágil e que não trave suas ações, e que foque nos 

objetivos do mandato. Portanto, para a plena solução das lacunas e necessidades é necessário 

um eficiente mapeamento das demandas, elencando as prioridades e com a definição dos 

objetivos/ rumo do gabinete. Assim, as ferramentas uteis, nesse ponto, podem ser a Analise 

SWOT, o Benchmarking, o Brainstorming, a Análise Stakeholder, o BSC, etc. 

E, por fim, as implicações sensíveis com a adoção de ferramentas de gestão 

estratégica em gabinetes parlamentares, tendo como parâmetro as respostas de forma 

hegemônica, indicaram que seriam otimizados os trabalhos do gabinete, com um maior 

entrosamento da equipe de trabalho, com uma equipe de alta qualificação profissional. Dessa 

forma, o gabinete passaria a ter o controle/ conhecimento dos meios para melhorar as rotinas e 

ter um maior domínio das demandas e uma consequente melhora na tomada de decisão. Por 

fim, uma evolução no acompanhamento dos processos e uma gestão eficiente, eficaz e efetiva 

no atendimento ao público e aos pleitos recebidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Esta pesquisa teve como escopo o diagnóstico da gestão em gabinetes parlamentares 

na Câmara dos Deputados objetivando, prioritariamente, identificar as ferramentas de Gestão 

Estratégica que podem trazer melhorias ao funcionamento de seus trabalhos, analisando, 

ainda, quais atividades podem ser exercidas à luz dos preceitos da Gestão e Planejamento 

Estratégico. Portanto, ao fim desta pesquisa, conclui-se que o seu propósito foi alcançado e 

que os seus objetivos tanto o geral quanto os específicos foram atingidos.  

Depreende- se desse trabalho que a Câmara dos Deputados, em especial os gabinetes 

parlamentares, deve atuar sintonizada com os preceitos da gestão pública e que o interesse 

público deve “contaminar” todo o gabinete parlamentar (do parlamentar a seu quadro de 

funcionários/colaboradores), porque caso isso não ocorra o mandato terá o seu funcionamento 

marcado pela ambigüidade entre o interesse público e as demandas de natureza 

privadas/pessoal e a consequente dificuldade de estabelecer suas prioridades. 

Outro aspecto relevante a considerar é que o conteúdo das respostas dadas pelos 

assessores parlamentares e a necessidade de trabalhar ferramentas de gestão estratégica em 

gabinetes parlamentares é algo que se impõe e uma lacuna que se manifesta com certa 

veemência. Até os casos (respostas dos assessores) em que estes não conseguem identificar/ 

definir a ferramenta utilizada, mais a descrição do seu dia-a-dia evidencia o seu uso. 

A questão da accountability e da qualidade do gasto público também merecem 

destaque já que a sociedade exerce seus mecanismos de pressão e de cobrança e, portanto 

espera que seus representantes (deputados e deputadas federais) respondam de forma eficaz, 

eficiente e efetiva às expectativas que são depositadas em cada parlamentar. Dos assessores 

ouvidos só dois gabinetes fazem uso (contratou) um sistema informatizado para fazer a gestão 

operacional do gabinete. Dessa forma, assim como os dois que usufruem desse serviço e dão 

um retorno mais qualificado à coletividade, fica o questionamento, porque os demais 

gabinetes também não fazem uso dos instrumentos/ meios que dispõe o mandato parlamentar 

para que otimize suas rotinas de forma a justificar o gasto público que há envolvido no 

mandato parlamentar com uma atuação satisfatória do ponto de vista do olhar da sociedade ? 

Na perspectiva da construção de outra realidade e ou melhoria da realidade atual, 

algumas sugestões podem ser adotadas: 
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- Que o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados (Unidades 

Administrativas) incorpore também as Unidades Políticas (com destaque para os gabinetes 

parlamentares). O Comitê Gestor da Câmara passaria a contar com representantes das duas 

áreas (político e administrativa); 

- Que os parlamentares a cada nova de legislatura, em seu inicio, faça um “estágio/ 

ambiência” (uma espécie de curso de formação) em que a preocupação central do “curso” seja 

informar/ “instruir” o parlamentar sobre as atribuições implícitas e explicitas do mandato sob 

o olhar da gestão pública, fundada na preocupação do gasto público; da accountability e dos 

ganhos decorrentes da utilização de ferramentas de gestão estratégica. Procedimento 

semelhante poderia, também, ser adotado para os assessores parlamentares (secretários 

parlamentares). 

- O Cefor desenvolva cada vez mais produtos que tenha como público alvo os 

secretários parlamentares. A desinformação ainda é uma grande trava para a qualificação do 

quadro funcional dos gabinetes; 

- Criação de campanhas de valorização do secretário parlamentar. Ficou evidente 

neste trabalho que um dos fatores que obscurecem as atividades parlamentares e o 

desempenho do gabinete é a sensação e percepção de que o servidor de gabinete está 

desmotivado/ desvalorizado além de ser uma peça instável (dada situação funcional) e que em 

muitos dos casos se perde ou anula uma atuação proativa. 

- A Câmara dos deputados deveria criar critério para exigir requisitos mínimos para o 

ingresso dos interessados a ocupar funções comissionadas nos gabinetes parlamentares; 

- A Câmara dos Deputados deveria cria um espaço institucional para divulgação dos 

trabalhos do parlamentes e da própria Casa de forma a destacar a importância do uso de 

ferramentas de gestão estratégica na Instituição. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

Câmara dos Deputados 

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) 

Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa 

 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Esta entrevista é destinada aos Assessores Parlamentares da Câmara dos 

Deputados, a fim de realizar pesquisa acadêmica para conclusão do curso de Especialização 

em Gestão Pública Legislativa do Cefor – Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, visando analisar a ocorrência do uso de 

ferramentas de gestão estratégica nas rotinas dos gabinetes parlamentares e qual sua 

importância para um melhor funcionamento dessas unidades de trabalho no âmbito da Câmara 

dos Deputados. 

A colaboração de Vossa Senhoria será de grande relevância para consolidação e 

aprofundamento desse estudo. Os dados pessoais não serão revelados. 

Grato pela contribuição. 

 

 

Vanderlei Aparecido de Macedo 

Aluno do Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa do Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor). 
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1. Qual a avaliação de Vossa Senhoria quando às rotinas do vosso gabinete quanto ao 

cumprimento de suas funções? 

 

(     ) Satisfatório (     ) Atuação Reativa 

(     ) Deixa a desejar (     ) Atuação Proativa 

 

2. Quanto à questão da Gestão Pública à luz do dia-a-dia do gabinete parlamentar, relacione 

quais ferramentas/ Técnicas seriam úteis para melhoria do seu funcionamento. E quais já são 

utilizadas hoje?  

 

3. Na avaliação de Vossa Senhoria. Quais serão os benefícios advindos com a adoção de 

ferramentas de Gestão Estratégica nos gabinetes parlamentares?  

Ferramentas como: Analise SWOT, Benchmarking, Analise Stakenholder, BSC, etc. 

Justifique sua resposta: 

 

4. É possível as Unidades Políticas da Câmara dos Deputados (Com destaque para os 

gabinetes parlamentares) funcionarem de acordo os princípios do Planejamento e da Gestão 

Estratégica?  Princípios como: Focar em Resultados, promover inovação, entender bem do 

seu negócio, além perseguir os princípios da eficácia, eficiência e da efetividade, entre outros. 

Planejamento contribui para redução de riscos e melhorar o processo decisório.  

(     ) Sim 

(     ) Não 

Justifique sua resposta:  

 

5. Avalie os gabinetes parlamentares quanto ao cumprimento de suas funções e 

quanto às expectativas da sociedade para com o seu desempenho.  E por fim, quais são as 

lacunas que existe ainda hoje na condução do Vosso gabinete? 

 

 

6. Quais critérios são utilizados para a formação do quadro de pessoal no gabinete 

parlamentar de Vossa Senhoria? O que pesa mais fatores técnicos ou políticos?  

Justifique sua resposta. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

 

 

ATO DA MESA Nº 72, DE 1997 

(VERSÃO COM ALTERAÇÕES POSTERIORES) 

 

 

Dispõe sobre os cargos em comissão de 

Secretariado Parlamentar do Quadro de 

Pessoal da Câmara dos Deputados.  

 

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

em vista o disposto no art. 61 da Resolução nº 30, de 1990, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Os cargos em comissão de Secretariado Parlamentar têm por finalidade a 

prestação de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto e exclusivo nos 

gabinetes dos deputados para atendimento das atividades parlamentares específicas de cada 

gabinete.  

Parágrafo único. Os servidores ocupantes do cargo em comissão de secretariado 

parlamentar serão designados para uma das atribuições constantes do Anexo deste Ato, 

observados os níveis de retribuição fixados pela Lei n° 11.335 , de 2006. (Parágrafo único 

acrescido pelo Ato da Mesa nº 58, de 3/2/2010) 

 

Art. 2º Os ocupantes dos cargos em comissão de secretariado parlamentar terão 

exercício em Brasília, nos gabinetes parlamentares, ou no Estado de representação do 

Parlamentar, e reger-se-ão pelas normas aplicáveis aos demais servidores da Câmara dos 

Deputados. (Artigo com redação dada pelo Ato da Mesa nº 58, de 3/2/2010) 

 

Art. 3º A indicação para os cargos em comissão de secretariado parlamentar e a 

fixação dos respectivos níveis de retribuição serão feitas pelo titular do gabinete, com efeitos 

a partir da posse e do respectivo exercício, proibida a retroação, observada ainda a 

disponibilidade de verba no gabinete. ("Caput" do artigo com redação dada pelo Ato da Mesa 

nº 12, de 1/4/2003) 

Parágrafo único. Antes de decorridos noventa dias da exoneração do servidor, é 

vedada a sua nomeação para o mesmo cargo do gabinete em que era lotado, 

independentemente do nível de retribuição, ressalvados os casos de afastamento ou 

reassunção do Parlamentar. (Parágrafo único acrescido pelo Ato da Mesa nº 12, de 1/4/2003) 

 

Art. 4º A movimentação nos níveis de retribuição de secretariado parlamentar 

independerá de exoneração e nomeação e surtirá efeito a partir da data do protocolo. (Artigo 

com redação dada pelo Ato da Mesa nº 12, de 1/4/2003 

 

Art. 5º Para a posse será exigida do indicado a apresentação de:  

I - prova de quitação das obrigações eleitorais;  

II - prova de estar em dia com as obrigações militares;  

http://www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/visualizarNorma.html?ideNorma=544840&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=602282&seqTexto=123614&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=602282&seqTexto=123614&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=602282&seqTexto=123614&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=602282&seqTexto=123614&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=602282&seqTexto=123614&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
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III - documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda;  

IV - quatro fotos 3x4;  

V - Cédula de Identidade;  

VI - Declaração de Bens em formulário próprio;  

VII - atestado médico de que está apto para o exercício do cargo.  

 

Art. 6º Os atos de nomeação e os de exoneração serão firmados pelo Diretor 

Administrativo e publicados no Boletim Administrativo, e a respectiva posse dar-se-á perante 

o Diretor do Departamento de Pessoal.  

 

Art. 7º A lotação de cada gabinete parlamentar fica limitada ao mínimo de 5 

(cinco) e ao máximo de 25 (vinte e cinco) servidores remunerados, proibidas quaisquer 

contratações de caráter particular para prestação de serviços nas dependências da Câmara dos 

Deputados. ("Caput" do artigo com redação dada pela Resolução  nº 39, de 2006) 

Parágrafo único. Os ocupantes de cargos em comissão de secretário parlamentar 

somente serão lotados nos gabinetes para os quais foram indicados, não sendo permitido o 

exercício em qualquer outro órgão da Câmara dos Deputados e a cessão para outros órgãos 

públicos.  

 

Art. 8º Os cargos de que trata este Ato serão exercidos em 25 (vinte e cinco) 

níveis diferentes de remuneração, complexidade e responsabilidade e terão as seguintes 

atribuições básicas: redação de correspondência, discurso e pareceres do Parlamentar; 

atendimento às pessoas encaminhadas ao gabinete; execução de serviços de secretaria e 

datilográficos; pesquisas; acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do 

Parlamentar; condução de veículo de propriedade do Parlamentar; recebimento e entrega de 

correspondência; outras atividades afins inerentes ao respectivo gabinete.  

Parágrafo único. É facultado ao Deputado atribuir ao Secretário Parlamentar 

Gratificação de Representação de Gabinete correspondente a cem por cento sobre os níveis 

constantes do Anexo do Ato da Mesa nº 62, de 1997, respeitado o limite da dotação de cada 

gabinete parlamentar.  

 

Art. 9º A jornada de trabalho dos servidores de que trata este Ato, vedada a 

prestação de serviços extraordinários, será de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em 

local e de acordo com o determinado pelo titular do gabinete, nos termos do disposto no art.1º 

deste Ato.  

Parágrafo único. A comunicação da freqüência será encaminhada mensalmente ao 

Departamento de Pessoal até o 5º dia útil do mês subseqüente. (Parágrafo único com redação 

dada pelo Ato da Mesa nº 12, de 1/4/2003) 

 

Art. 10. O limite de remuneração global dos cargos em cada gabinete parlamentar, 

bem como a Tabela a que se refere o art. 8º, serão fixados pelo Primeiro-Secretário da Mesa a 

ser eleita a 2 de fevereiro.  

 

Art. 11. O valor dos vencimentos dos cargos de que trata este Ato, bem como o 

limite a que se refere o artigo anterior, serão automaticamente reajustados na mesma data e 

em percentual idêntico ao concedido aos demais servidores da Câmara dos Deputados.  

 

Art. 12. A exoneração do servidor, se por iniciativa do deputado, produzirá 

efeitos:   

http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=541642&seqTexto=47273&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=541642&seqTexto=47273&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
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I - a partir da data de registro do ato no protocolo; ou  

II - a partir do primeiro dia do mês subseqüente, na hipótese de haver débito com 

a Câmara dos Deputados. ("Caput" do artigo com redação dada pelo Ato da Mesa nº 12, de 

1/4/2003 

Parágrafo único. Os casos excepcionais serão definidos pelo Primeiro-Secretário.  

 

Art. 13. Ensejará representação por falta de decoro parlamentar, nos termos do art. 

240, II, ou 246, II, conforme o caso, do Regimento Interno , a utilização das verbas 

mencionadas neste Ato em desacordo com os critérios nele fixados.  

 

Art. 13-A. (Artigo acrescido pelo Ato da Mesa nº 12, de 1/4/2003 e revogado pela 

Resolução  nº 39, de 2006) 

 

Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1997. 

 

 

Michel Temer, Presidente. 

 

http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=321452&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=541642&seqTexto=47273&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=541642&seqTexto=47273&PalavrasDestaque=
http://intranet2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=541642&seqTexto=47273&PalavrasDestaque=
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ANEXO B 

 

 

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

de apoio técnico-legislativo da Câmara dos Deputados.  

Art. 2 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. 3 Compete ao Diretor-Geral coordenar as ações relativas à gestão estratégica na 

Câmara dos Deputados.  

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

estabelecido por portaria do Diretor-Geral.  

Art. 5 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. 6 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 

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 



50 

 

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. 

http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
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