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Um histórico e seus primeiros resultados
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Evento “Planejamento Estratégico do DETAQ”

No setor público, “inovar” não é propriamente criar algo novo. A palavra está ligada à
transformação, à melhoria de procedimentos e à prestação de serviços eficazes para a sociedade, em
constante ebulição. Objetivamente, ambientes organizacionais mudam! Por isso é que, atualmente,
adotar a perspectiva da gestão estratégica no setor público se faz relevante, tanto do ponto de vista
teórico como prático, pois possibilita a melhoria dos produtos e serviços prestados e a modernização
dos sistemas de serviços ao público, seja interno ou externo.
No intuito de estarmos alinhados a esses processos inovadores de gestão, iniciados na Câmara
dos Deputados em 2004, e a fim de traduzir essa estratégia em termos operacionais, transformála em tarefa de todos e convertê-la em processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento,
a direção do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ instituiu o Escritório
Setorial de Gestão Estratégica, em 16 de junho de 2011, que tem como objetivo prestar serviços
de assessoramento e consultoria relativos aos programas, projetos e processos estratégicos do
Departamento.
Cumpridas as formalidades de escolha da equipe, começamos a planejar, desenvolver e
executar os passos de nosso planejamento estratégico. Reuniões preparatórias sobre as etapas do
planejamento e o cronograma de ações foram realizadas entre a Diretora do Departamento, Chefias
e os Escritórios de Gestão Estratégica e de Projetos do DETAQ, da Secretaria-Geral da Mesa e da
Diretoria Legislativa. Nessa fase também contamos com o apoio da Assessoria de Projetos e Gestão
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da Diretoria-Geral.
Antes de dar início às etapas do planejamento estratégico propriamente ditas, a Direção do
Departamento, com o apoio da Mesa Diretora, promoveu dois históricos e importantes eventos
a título de dar publicidade da relevância dos trabalhos do DETAQ para a Casa e a sociedade em
geral. Os eventos serviram ainda para prestar homenagem a servidores aposentados que muito
contribuíram e ainda contribuem para manter o nome da Taquigrafia da Câmara como referência
de trabalho legislativo e, acima de tudo, reavivar o espírito de corpo de seus funcionários, criando
um ambiente de intimidade, confiabilidade e orgulho pelo trabalho que exercem.
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Assim foi que inauguramos, em 3 de maio, Dia do Taquígrafo, a exposição Palavras Voam,
Escritos Ficam, que evidenciou a importância do registro para o resgate da história do Parlamento.
Os taquígrafos, que atuam nas diferentes esferas do poder público e também na iniciativa privada,
foram ainda homenageados em sessão solene, realizada no Plenário Ulysses Guimarães. Na ocasião,
estiveram presentes não só profissionais e familiares de servidores da Câmara, mas também de
diversos órgãos e setores.

Exposição do Dia do Taquígrafo

Tais iniciativas favoreceram o clima positivo de entrosamento, participação, comprometimento e de
comunicação no DETAQ, aspectos vitais para a construção da nova estratégia.
Iniciamos o primeiro encontro do planejamento estratégico com o Evento de Sensibilização,
realizado no dia 8 de julho de 2011, em atividades propostas em conjunto pelo Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) e pelo DETAQ. Foi utilizada a técnica “Café com
Prosa”, que teve o objetivo de fomentar o diálogo sobre o propósito do DETAQ; estimular a visão
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sistêmica por parte dos servidores em relação aos seus papéis no âmbito do Departamento e da
Casa; promover a integração dos servidores e colher sugestões para o desenvolvimento do processo
de planejamento estratégico.
Na sequência, obtivemos resultados significativos do Evento de Sensibilização, compilados
e explicitados no relatório Encontro de Apresentação e Sensibilização do Planejamento Estratégico no
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – Câmara dos Deputados: Rumo ao Planejamento!,
apresentado aos servidores do Departamento em reunião de validação dos resultados do Evento de
Sensibilização, quando inclusive foram dadas respostas a questionamentos suscitados no primeiro
encontro, além de serem divulgados os próximos passos do planejamento estratégico.
O segundo evento do Planejamento Estratégico do DETAQ teve como objetivo estabelecer
as bases da cultura organizacional do Departamento, ou seja, a construção coletiva da Missão, da
Visão e dos Valores que norteiam nossos trabalhos.
A elaboração desses conceitos, como reza a teoria, foi de extrema importância, porque
reafirmou aspectos do comportamento do profissional do Departamento, além de nortear ações
futuras. Nas reuniões preparatórias, questões sobre as técnicas a serem utilizadas, a absorção de
melhores práticas executadas e a firmação de parceria com outros órgãos da Casa foram amplamente
discutidas.
Os resultados foram os seguintes:
•
Missão: Registrar, organizar, disponibilizar, com excelência, os pronunciamentos, os
debates, as deliberações da Câmara dos Deputados, contribuindo para a transparência do processo
legislativo, a preservação da história do Parlamento e o exercício da cidadania.
•
Visão: Ser modelo mundial de excelência no registro, organização e na disponibilização
dos pronunciamentos, dos debates e das deliberações da Câmara dos Deputados, agregando valor
aos produtos e serviços oferecidos à sociedade.
•
Valores: agilidade, fidelidade, fé pública, qualidade, excelência, transparência,
comprometimento e confiabilidade.
No último dia 30 de setembro, promovemos a análise dos ambientes interno e externo
ao DETAQ, cujos resultados serão compilados para subsidiar a formulação de projetos do
Departamento. O evento, realizado nos plenários das Comissões, contou com a participação
voluntária de 120 servidores.
Sem dúvida, o processo de renovação de práticas administrativas do DETAQ está calcado
no dinamismo, empreendedorismo e conhecimento prático de modernas técnicas de gestão da
atual direção, que prima por uma administração descentralizada e consolidada pelo desempenho de
sua equipe de colaboradores. Essa visão vanguardista possibilita ao Departamento, já reconhecido
pela sua produtividade, alavancar diversos outros espaços com produtos e serviços inovadores para
a Casa e a sociedade em geral. Trata-se de um ganho significativo para o setor que quer, como
dita o conceito de missão construído por seus servidores, fortalecer-se como modelo de excelência
mundial no registro da atuação parlamentar.
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Com o apoio da Mesa Diretora, da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da Mesa, da Diretoria
Legislativa e, em especial, da Assessoria de Projetos e Gestão, além das importantes parcerias
estabelecidas com outros setores da Casa, sem dúvida, estamos vivenciando uma fase de grande
renovação dos processos de trabalho do DETAQ, de análise das conjunturas que integramos na
Câmara dos Deputados. Todas essas ações contribuem para o avanço do registro taquigráfico de
sessões plenárias e de debates em Comissões como fonte primária de resgate e armazenamento da
história do Parlamento nacional.
Com a experiência já adquirida, temos certeza de que o avanço dessa gestão inovadora
propiciará a multiplicação de resultados, contribuindo para o fortalecimento da imagem positiva da
Câmara dos Deputados junto à sociedade.
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