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Câmara dos Deputados

 A Câmara dos Deputados deu início ao processo de elaboração do Novo Ciclo de 
Gestão Estratégica 2012-23, lançado oficialmente no dia 15 de setembro de 2011 no Auditório 
Nereu Ramos. A Diretoria-Geral, por meio da Assessoria de Projetos e Gestão – APROGE, está 
coordenando o trabalho, que passa agora pela fase de sondagem ao público interno e externo para 
desenho do cenário futuro da Instituição e fundamentação do planejamento estratégico.

 O evento de lançamento do Novo Ciclo foi marcado pela palestra “Os Desafios da Gestão 
Pública”, proferida pelo Dr. Jorge Gerdau, presidente do Grupo Gerdau e da Câmara de Políticas 
de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo da Presidência da República. 
Compuseram a mesa o Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Gomes; a 
Primeira-Vice-Presidente do Senado Federal, Senadora Marta Suplicy, o Vice-Presidente do Tribunal 
de Contas da União, Ministro Augusto Nardes; o Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, Rogério 
Ventura; o Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio; e o Secretário de 
Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Edson Nascimento. O Diretor-Geral da Câmara 
dos Deputados, Rogério Ventura Teixeira, apresentou o modelo do Novo Ciclo e o cronograma de 
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trabalho até o final deste ano. Participaram do evento cerca de 400 servidores da Casa e visitantes 
de outros órgãos públicos, como Senado Federal e Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Após o aprimoramento da área de apoio técnico-administrativo e legislativo da Casa como resultado 
do ciclo passado, o Novo Ciclo deverá focar suas atenções na área legislativa. Assim, criaremos uma 
nova visão de futuro e reavaliaremos nossa missão, a fim de refletir os anseios da sociedade, dos 
parlamentares e dos servidores da Câmara em relação ao que se quer em 2023.

A proposta do novo ciclo é ter objetivos estratégicos de longo prazo, que orientem as ações de todos os 
setores da Casa na direção da visão de futuro. Esses objetivos de longo prazo serão concretizados por 
meio de planos de ação bienais, compostos por uma carteira de projetos estratégicos sincronizados 
com o momento político, social e tecnológico. Cada plano de ação será proposto pela Administração 
e aprovado pela Mesa Diretora. Cada plano bienal será um ciclo curto de gestão estratégica, que 
pressupõe a concretização de um ciclo PDCA: Plan (planejar), Do (executar), Check (checar, avaliar), 
Act (agir corretivamente). Para isso, será seguido o Modelo de Governança (Portaria 233/2009) da 
Câmara dos Deputados, com a organização das equipes de gestão estratégica (Comitê de Gestão 
Estratégica, Escritório Corporativo, Comitês Setoriais e Escritórios Setoriais) e a realização das 
Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs) tanto no âmbito estratégico quanto no setorial.

Tangram

 O Novo Ciclo de Gestão Estratégica possui uma identidade visual diferente: o Tangram – 
quebra-cabeças chinês que significa “Tábua das Sete Sabedorias”. Com apenas sete peças, é possível 
construir mais de 1.300 figuras diferentes. Com essa imagem, queremos mostrar que juntos 
podemos construir a Câmara dos Deputados que desejamos, de forma dinâmica e planejada. As 
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peças do nosso tangram têm as mesmas cores da logomarca do ciclo passado, ou seja, o Novo Ciclo 
é uma continuação, um aperfeiçoamento dos resultados alcançados até agora. 

Histórico

A Câmara dos Deputados passou a trabalhar com gestão estratégica em 2004, quando foram 
definidos a missão, a visão de futuro e os valores da área de apoio técnico-administrativo e legislativo. 
Desde então, foram implantadas metodologias corporativas de planejamento e de gestão de projetos 
e de processos, que provocaram mudanças positivas na estrutura administrativa, criando os alicerces 
para o momento atual.

A Gestão Estratégica está cada vez mais presente na administração pública. Desde a reforma 
administrativa do Estado brasileiro, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, que 
promoveu, entre outras mudanças, a inclusão da eficiência como princípio da administração pública, 
muito se tem feito em termos de planejamento e gestão estratégica na esfera pública. Vários são os 
órgãos preocupados com o tema e com a modernização de sua estrutura.
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