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RESUMO 

 

 

 

 

 

Analisa como os gabinetes parlamentares utilizam as informações captadas da sociedade por 

meio dos canais de comunicação da Central de Comunicação Interativa da Câmara dos 

Deputados: Disque Câmara e Fale Conosco. Os gabinetes parlamentares são estruturas físicas 

nas quais trabalham os assessores com o intuito de prestar seus serviços ao parlamentar, 

apoiando seu mandato. A Central de Comunicação Interativa, vinculada à Secretaria de 

Comunicação da Câmara dos Deputados (Secom), disponibiliza canais de comunicação 

dialógica com o propósito de aproximar os cidadãos de seus representantes e fomentar a 

participação no processo legislativo. A relação existente entre essas duas unidades é 

estabelecida pelo desenvolvimento de produtos da Central, os quais são encaminhados 

regularmente aos gabinetes parlamentares. Estes se configuram em mensagens geradas pelo 

contato dos cidadãos pelo Serviço 0800 e pelo „Fale Conosco‟ e em Relatório Estatístico da 

Seção de Atendimento à População (Seapo). O foco específico do estudo reside na análise 

dessa relação, com o objetivo de identificar a gestão dos produtos, ou seja, como são 

percebidos pelos gabinetes os resultados enviados pela Central e ainda qual atenção é 

dedicada aos mesmos. Nessa análise são evidenciados também os procedimentos quando do 

recebimento das mensagens e relatórios, os atores envolvidos nesse processo, os critérios de 

seleção e tratamento das informações, fatores esses que estabelecem o uso dos produtos. Para 

a realização do trabalho, foi feito exame de documentos bibliográficos e documentais, análise 

de um levantamento quantitativo e realizada entrevista semiestruturada qualitativas. Apesar de 

a análise estar centrada na questão administrativa, os resultados do trabalho apontam para 

uma falta de conhecimento dos deputados do efetivo potencial dos canais de comunicação da 

Central e dos próprios gabinetes no que se refere ao aproveitamento das informações e dados 

contidos nos produtos. A inexistência de um modelo específico de estruturação de gabinetes, 

a identificação de variados sistemas de tratamento de mensagens, e a percepção de rotinas 

administrativas imprecisas são algumas das constatações deste trabalho que procurou também 

contribuir para que a Seapo avalie o esforço empenhado na consolidação de seus produtos, 

aperfeiçoe seus processos e promova a adequação dos mesmos às necessidades de informação 

dos gabinetes. 

 

 

Palavras-chave: Câmara dos Deputados; Gabinetes parlamentares; Gestão estratégica; 

Gestão pública; Central de Comunicação Interativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em tempos de internet, de e-mail, de universalização do acesso aos serviços de 

telecomunicações e tantos outros recursos multimídias, a questão do acesso à informação 

passa a ser central em muitas instituições. 

O destaque dado à Câmara dos Deputados, obtido por meio da imprensa nacional, 

ajudou na pluralização dos temas discutidos pela sociedade. Porém, a cobertura da imprensa 

comercial faz abordagens múltiplas acerca dos trabalhos realizados na Casa que nem sempre 

correspondem aos fatos. Além disso, mudanças sociais têm exigido adequação das 

instituições públicas que passam a incorporar conceitos relacionados à transparência na 

gestão. 

Nesse contexto, os veículos de comunicação criados pela Câmara dos Deputados 

estariam incumbidos de garantir a divulgação dos trabalhos realizados pela Instituição, de 

modo a aumentar a sua exposição e a interface com a sociedade.  

Entre essas iniciativas que aumentariam a exposição e a interface com a sociedade, 

estaria a criação de canais de comunicação que permitissem, a partir de uma estrutura 

tecnológica que garantisse o acesso amplo e de baixo custo, o diálogo entre a sociedade e os 

deputados. Canais mais recentes e importantes para estabelecer essa relação são o Disque-

Câmara e o Fale Conosco, serviços comportados pela Central de Comunicação Interativa da 

Câmara dos Deputados, vinculada à Seção de Atendimento à População (Seapo), da 

Coordenação de Relações (Corep) que, por sua vez, está subordinada à Secretaria de 

Comunicação (Secom). 

Tendo a Câmara aproximado o cidadão da Instituição, era necessário estabelecer o 

diálogo dos representados com os representantes. Dessa forma, a Seção de Atendimento à 

População (Seapo) se coloca a serviço dos gabinetes parlamentares fazendo o direcionamento 

dos contatos dos cidadãos que utilizam os canais de comunicação da Central Interativa aos 

gabinetes. Assim é estabelecida a relação entre essas estruturas. 

Este trabalho apresenta uma análise dos produtos da Seção de Atendimento à 

População, voltados aos gabinetes parlamentares. A escolha do tema está relacionada ao 

interesse em se verificar como os gabinetes percebem essa relação e como eles a tratam, ou 

seja, a utilização das informações da Central de Comunicação Interativa pelos gabinetes 

parlamentares. Em resumo, a pergunta central da pesquisa é: como os gabinetes utilizam as 

informações recebidas pela Central? Dessa forma, foi verificado o tratamento dedicado aos 
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produtos, os modelos de fluxo de informação gerados para os mesmos, os atores que 

participam desse processo. Os fatores que estabelecem o uso dos produtos também foram 

investigados e foram avaliados pelos gabinetes com o objetivo de contribuir para que a Seapo 

avalie o esforço empenhado em sua consolidação e aperfeiçoe os processos com vistas à 

adequação dos produtos às reais necessidades de informação dos gabinetes. 

Até chegar aos resultados apontados na conclusão deste trabalho, um longo caminho 

foi percorrido. O capítulo 1 esclarece qual a estratégia metodológica empregada para a 

concretização deste trabalho, que recorreu à pesquisa bibliográfica e à documental, à análise 

de levantamento quantitativo realizado pela Seapo e à coleta de dados por meio da realização 

de entrevistas, com o propósito de compreender o método de desenvolvimento do 

planejamento estratégico da Câmara dos Deputados e a abrangência do mesmo; recuperar 

dados não formais e oficialmente registrados de criação e operacionalização da Seção e seus 

canais de interatividade com a população, bem como resgatar a história de sua concepção e 

implementação, traçando seu quadro evolutivo na Instituição; e, por fim, a relação existente 

entre a Seapo e os gabinetes parlamentares que é estabelecida pelos produtos. 

Considerando que o desenvolvimento do trabalho parte do geral para o específico, 

inicialmente foi preciso formar um arcabouço conceitual de modo a apresentar as iniciativas 

de aproximação da sociedade com a Instituição como parte de um processo de 

comprometimento da organização com os modernos conceitos de gestão pública. Desta 

forma, o capítulo 2 apresenta panorama sobre a situação geral da gestão pública na Câmara 

dos Deputados a partir de um breve apanhado sobre os modelos organizacionais, as reformas 

da administração pública no Brasil, avançando na discussão sobre Gestão Pública no Poder 

Legislativo, em especial na Câmara dos Deputados. O capítulo é encerrado com a situação 

dos dois objetos de estudo frente ao planejamento estratégico: a Seção de Atendimento à 

População e os Gabinetes Parlamentares. 

No capítulo 3, o objetivo é situar os gabinetes parlamentares na estrutura 

organizacional da Câmara dos Deputados, apresentando seu papel no contexto da Instituição e 

revelando também as variações informais dessa estrutura. Além disso, são apresentados os 

órgãos e instrumentos de apoio ao gabinete.  

As Seções são as menores estruturas administrativas existentes na Câmara dos 

Deputados. Por esse motivo e também pela Seção de Atendimento à População estar a serviço 

dos gabinetes parlamentares, ela aparece contextualizada nesse trabalho logo após a 

apresentação dos gabinetes, os quais constituem unidades administrativas de maior relevância. 

Dessa forma, o capítulo 4 explica a estruturação e o funcionamento da Seapo, apresentando 
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minuciosamente os dois canais de comunicação que agregam a Central de Comunicação 

Interativa (Disque-Câmara e Fale Conosco). O capítulo apresenta ainda os produtos da Seapo, 

destacando aqueles voltados para gabinetes e informações quanto ao desempenho do Serviço. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa, considerando duas 

categorias de abordagem: uma, bem ampla, contempla a descrição do processo, que tem por 

objetivo a exposição de todo o processo de tratamento das mensagens enviadas por meio da 

Central de Comunicação Interativa, compreendendo desde a composição e funcionamento dos 

gabinetes parlamentares até a identificação dos atores, critérios para seleção, tipificação e, 

ainda, o tratamento conferido às mensagens, que se resumiria ao registro, acompanhamento e 

resposta; e uma segunda que consiste em verificar o uso da informação. Nesse ínterim é 

investigado se os gabinetes fazem algum uso das informações encaminhadas pela Central e 

qual seria esse uso. Se não, quais os motivos para tal comportamento. Nessa oportunidade, 

será investigada ainda a necessidade de informação dos gabinetes com base nas competências 

da Seção. 

A inexistência de um modelo específico de estruturação de gabinetes, a identificação 

de variados sistemas de tratamento de mensagens, e a percepção de rotinas administrativas 

imprecisas são algumas das constatações deste trabalho, que procurou também contribuir para 

que a Seapo avalie o esforço empenhado na consolidação dos produtos, aperfeiçoe seus 

processos e promova a adequação dos produtos às demandas por informação dos gabinetes. 

 



11 

1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta o encaminhamento teórico-metodológico do trabalho. Estão 

descritos os procedimentos de coleta de dados e amostragem e o modo como foram realizados 

o levantamento e as entrevistas. 

No desenvolvimento do Capítulo 2, foram usados alguns procedimentos específicos 

para a coleta de dados, especialmente a pesquisa bibliográfica. Conforme descrito por 

Marconi & Lakatos (2007, p. 227), “pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e 

consulta de fontes diversas de informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos a 

respeito de um tema”. Dessa forma, a revisão da bibliografia foi adotada com o objetivo de 

dar o embasamento teórico dos conceitos que permeiam os modelos organizacionais e 

viabilizar o discurso acerca da evolução da administração pública no Brasil, avançando na 

discussão sobre Gestão Pública no Poder Legislativo e, nesse caso, usando como objeto a 

Câmara dos Deputados e o Programa de Gestão Estratégica implantado e em expansão na 

Instituição. 

Em um segundo momento, a pesquisa recorreu à realização de entrevistas com 

servidores que, de alguma forma, estiveram envolvidos com a gestão estratégica na Câmara e 

na Secom (Apêndices B e C). Severino (2007, p. 124) descreve que a entrevista constitui uma 

“técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitado aos 

sujeitos pesquisados”. Segundo o autor, nas entrevistas, o pesquisador visa a aprender o que 

os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam. 

Podem-se qualificar as entrevistas realizadas como semiestruturadas, que são aquelas 

em que “o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção 

que considere adequada; permite explorar mais amplamente uma questão” (SEVERINO, 

2007, p. 124). Nessas entrevistas, o pesquisador busca um discurso livre; porém, a elaboração 

de um roteiro prévio é imprescindível para a condução da coleta de dados de modo que o 

entrevistado não se distancie do tema pesquisado.  

Realizadas nesse contexto, as entrevistas tiveram como objetivo resgatar informações 

quanto às condições sob as quais a Gestão Estratégica é aplicada na Câmara dos Deputados e, 

especialmente, sobre a abrangência da mesma a toda estrutura da Secom. 

Também foi necessário recorrer à pesquisa documental e, nesse caso, a internet foi 

utilizada de forma recorrente como fonte de coleta de dados, uma vez que um vasto material 

que explica a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados e o programa de Gestão 
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Estratégica da Instituição estão disponíveis nesse meio, sobretudo na Intranet. 

Para desenvolvimento do Capítulo 3, que faz uma abordagem sobre a forma de 

constituição dos gabinetes parlamentares (formal e informal), apresentando sua finalidade e os 

instrumentos de apoio a eles, a pesquisadora recorreu à legislação como fonte de dados, o que 

caracteriza uma pesquisa documental. Também nesse capítulo, a pesquisadora fez uso de sua 

experiência empírica, resultado da observação pessoal durante sua experiência.  

No Capítulo 4, a pesquisa documental também foi uma fonte de dados fundamental. 

Contudo, no resgate das informações de concepção e operacionalização da Central de 

Comunicação Interativa, a pesquisadora recorreu, uma vez mais, à realização de entrevista 

como técnica de coleta de dados. Tal técnica foi necessária visto que, apesar da Seapo estar 

formalmente integrada à estrutura administrativa da Câmara dos Deputados, seus documentos 

de criação são relativamente recentes e não há, por outro lado, formalização das atividades 

desenvolvidas naquela Seção, em especial na Central de Comunicação Interativa, que é um 

dos objetos de pesquisa deste trabalho. 

Buscou-se um discurso livre do entrevistado estando a entrevista classificada como 

não-diretiva ou aberta. Conforme Severino (2007, p. 125), nas entrevistas não-diretivas “o 

entrevistador mantém-se em escuta atenta, registrando todas as informações e só intervindo, 

discretamente, para, eventualmente, estimular o depoente”. Ainda conforme o autor, o diálogo 

deve ser descontraído, deixando o informante à vontade para expressar sem constrangimentos 

suas representações, como foi feito. 

Na apresentação e análise de dados realizada no Capítulo 5, a pesquisadora utiliza 

duas pesquisas, complementares uma à outra: os dados estatísticos, oriundos de levantamento 

censitário quantitativo realizado pela Central deram origem às perguntas que definiram o 

roteiro das entrevistas qualitativas realizadas pela pesquisadora nos gabinetes. 

A Central evidencia sua preocupação na aproximação da população com os 

parlamentares, ao elaborar produtos com dados processados e devidamente quantificados e 

disponibilizá-los, periodicamente, aos gabinetes parlamentares. Essa parte do trâmite da 

informação pode ser facilmente medida pela Central, como já o é. Por outro lado, não se sabe 

o que de fato acontece quando essas informações chegam aos gabinetes. 

 Dessa forma, constitui-se objetivo principal deste trabalho a verificação do uso dos 

produtos da Central de Comunicação Interativa, pela estrutura organizacional dos gabinetes 

parlamentares.  

Pode-se destacar, também, como propósitos do estudo: identificar como os gabinetes 

percebem as mensagens enviadas pela Central Interativa e, ainda, como procedem quando do 
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recebimento dos produtos desse Serviço; evidenciar quais os atores do gabinete estão 

envolvidos no sistema de informação que estabelece o uso das informações da Central de 

Comunicação Interativa e quais os critérios utilizados para a seleção e tratamento da 

informação; e, por fim, verificar com qual frequência os produtos da Central são utilizados e 

diagnosticar a necessidade de informação dos gabinetes, dentro das atividades de competência 

daquela unidade. 

 

1.1 O levantamento censitário 

 

Um dos elementos que deram origem a esse trabalho foi o resultado do levantamento 

censitário realizado pela Seapo que buscou aperfeiçoar o relacionamento da Central de 

Comunicação Interativa com os gabinetes parlamentares no que se refere ao envio e 

aproveitamentos de mensagens e relatórios estatísticos. 

É importante explicar que o levantamento é censitário, uma vez que o objeto de 

estudo é todo o universo ou população, conforme Marconi & Lakatos (2007, p. 225). Ainda 

conforme as autoras “universo ou população é o conjunto de seres animados ou inanimados 

que apresentam pelo menos uma característica em comum [...].” 

Esse levantamento buscou resultados quantitativos. As 16 questões abordadas 

durante a pesquisa da Seapo, constantes do Anexo 4, foram aplicadas a 512 gabinetes que se 

dispuseram a participar, ainda que nem todos tenham respondido a todas as perguntas. A 

coleta de dados foi realizada via telefone no primeiro semestre de 2010, logo, abrangendo 

gabinetes parlamentares da 53ª legislatura.  

Cabe salientar que apesar da proposta de abranger o universo de gabinetes, 513, um 

único gabinete recusou-se a responder. Contudo, estatisticamente, é irrelevante para os 

resultados do levantamento. A aplicação do questionário foi feita pelos próprios funcionários 

da Seção de Atendimento à População. 

Alguns gráficos que traduzem os resultados do levantamento e estão relacionados 

com este trabalho serão apresentados ao longo do capítulo 5. O uso dos resultados foi 

autorizado pela Coordenação da Seapo, bem como foram prestadas pela Seção as informações 

sobre os procedimentos metodológicos adotados.  

A análise dos gráficos foi realizada almejando sempre a compreensão dos fenômenos 

estudados. Esses resultados são correlacionados com as informações obtidas por meio das 

entrevistas realizadas pela autora.  
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1.2 Entrevistas complementares 

 

Diante dos resultados do levantamento censitário, buscou-se explorar os motivos 

pelos quais os produtos da Central de Comunicação Interativa são ou não utilizados pelos 

gabinetes. Dessa forma, as questões abordadas, constantes no roteiro das entrevistas 

(Apêndice D), foram elaboradas com base nos resultados do levantamento, buscando 

esclarecer e aprofundar algumas ocorrências. 

Trata-se de uma entrevista semiestruturada, conforme já caracterizado, focada na 

visão do gabinete quanto aos itens abordados e não nas opiniões pessoais dos entrevistados. 

Para atender a esse intuito, os entrevistados, quando previamente contatados, foram 

esclarecidos sobre os objetivos da entrevista. 

Ressalta-se, ainda, que a opção pela entrevista semiestruturada teve por base o fato 

de ela valorizar a presença do investigador, oferecendo, ao mesmo tempo, todas as 

perspectivas possíveis para que o informante tenha liberdade de responder de modo 

espontâneo. Como define Lodi (1998, p. 146), pode-se entender por entrevista 

semiestruturada, em geral:  

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessem à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. Desta maneira, o informante seguindo espontaneamente 

a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

A técnica de entrevistas foi empregada de modo a realizar o mínimo possível de 

perguntas, intervindo da forma mais aberta possível para que o entrevistado pudesse 

apresentar sua própria visão, não contrariando respostas. 

As entrevistas foram realizadas durante a primeira sessão legislativa da 54ª 

legislatura da Câmara dos Deputados, especificamente no mês de abril/2011. Tendo em vista 

o levantamento censitário ter sido realizado na 53ª legislatura, foi necessário compatibilizar o 

público a ser entrevistado, ou seja, gabinetes que responderam às perguntas do levantamento 

deveriam, necessariamente, ser gabinetes que participariam da entrevista complementar. 

Dessa forma, a seleção da amostra iniciou pela busca dos atuais deputados em 

exercício, independentemente de ser suplente ou não, que também o eram na 53ª legislatura, 

chegando ao número de 256 em exercício, conforme tabela constante do Apêndice A. 

Importante ressaltar que, uma vez priorizando gabinetes de deputados reeleitos no 
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último pleito eleitoral e em exercício, estaria lidando com gabinetes que, supostamente, já 

conhecem o funcionamento da Câmara dos Deputados, suas diretorias, secretarias, 

departamentos e seções, e, por conseguinte a Central de Comunicação Interativa, seus canais e 

produtos.   

Selecionados os deputados que estariam, pelo menos, no terceiro mandato 

consecutivo, e priorizados os deputados com mais mandatos consecutivos, foi empregado o 

critério de localidade de representação. Dessa forma, os parlamentares selecionados eram, 

cada um de uma unidade da federação e ao todo 27. Contudo, o Distrito Federal foi uma 

exceção visto que, em março de 2011, tinha uma bancada federal na Câmara dos Deputados 

completamente renovada. O deputado que representaria essa Unidade foi, então, substituído 

por um deputado do Estado de São Paulo, hoje o maior colégio eleitoral do país. 

A representação do gênero dos parlamentares na amostra foi estabelecida pelo 

critério proporcional. Assim, dos 513 parlamentares em exercício na Câmara dos Deputados 

em março/2011, 90,84% eram do sexo masculino e 9,16% do sexo feminino. Trazendo essa 

proporção para a amostra de 27 gabinetes parlamentares entrevistados, três desses gabinetes 

deveriam ser de deputadas e 24 de deputados. 

Dando prosseguimento à seleção da amostra, buscou-se contemplar deputados (as) de 

todos os partidos, ainda que essa característica não interfira nas respostas da entrevista. Faz-se 

importante esclarecer que, por não ser um trabalho de natureza quantitativa, não se buscou 

parâmetros estatísticos rígidos, muito menos a previsão de margem de erro.  

Duarte (2002, p. 143) afirma que numa metodologia de base qualitativa “o número 

de sujeitos que virão a compor o quadro das entrevistas dificilmente pode ser determinado a 

priori - tudo depende da qualidade das informações obtidas em cada depoimento”. À medida 

que as entrevistas foram sendo realizadas, a pesquisadora pôde constatar que o número inicial 

determinado como amostra, 27, foi satisfatório para os resultados almejados. 

Da amostra que foi previamente selecionada, 50% teve de ser substituída visto que 

alegaram não conhecer os canais da Central de Comunicação Interativa tampouco seus 

produtos e, também, pela indisposição em participar. Além disso, três tentativas seguidas de 

agendamento de entrevista, sem sucesso, foram também motivo para substituição da amostra 

a fim de que a pesquisadora realizasse essa etapa do trabalho dentro do cronograma 

estabelecido. 

Conforme apresentado no capítulo 3, os gabinetes parlamentares não têm modelo 

padrão de composição, tampouco de funcionamento. Não há manual de procedimentos que 

estabeleça o modus operandi dos gabinetes. Normalmente, o profissional designado chefe de 
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gabinete é quem determina a forma como o gabinete deve funcionar. Diante do suposto 

conhecimento que tem quanto às necessidades de assessoramento parlamentar, o chefe de 

gabinete estipula as rotinas administrativas no gabinete, distribui as atividades, descreve os 

métodos, enfim, orienta toda e qualquer atividade a ser desenvolvida e até a forma como elas 

serão executadas. 

Nesse contexto, durante a realização da pesquisa, buscou-se entrevistar os chefes de 

gabinetes. Quando estes afirmavam não realizar a triagem nem o atendimento dos produtos 

(mensagens e relatório) da Central, indicavam outro funcionário para a entrevista. Logo, para 

efeito da pesquisa, foi considerado que as entrevistas seriam realizadas com os chefes de 

gabinete ou com assessores por eles designados. Em apenas quatro gabinetes a entrevista se 

estendeu a mais um servidor que compartilhava a mesma tarefa.  

Cabe ressaltar que em nenhum momento se buscou realizar a pesquisa diretamente 

com o deputado ou deputada vez que esses, em sua maioria, não sabem identificar com 

precisão o funcionamento da Central, tampouco o tratamento conferido às mensagens 

enviadas pelo setor; eles não fazem distinção quanto ao meio de encaminhamento dos 

expedientes, atribuindo essa tarefa ao chefe de gabinete ou a quem for designado. No entanto, 

em um único gabinete a entrevista foi realizada diretamente com um parlamentar, já que, 

estando no gabinete no momento da entrevista, disse ter amplo conhecimento das rotinas 

administrativas do gabinete, inclusive do fluxo de informações. Ainda assim, o parlamentar 

realizou a entrevista com a presença de seu chefe de gabinete que, em alguns momentos, o 

subsidiou com informações. 

O registro das respostas das entrevistas foi realizado de forma manual, já que os 

entrevistados não se sentiam muito confortáveis com a gravação.  

No trabalho, são utilizadas, em alguns momentos, frases pronunciadas pelos 

entrevistados. Sua incorporação ao texto tem o objetivo de enfatizar ou exemplificar 

determinadas situações ou avaliações. Não se registrou a autoria das frases, dado o caráter 

sigiloso proposto na entrevista e ao fato de a identificação da autoria dos depoimentos não 

contribuir para os resultados obtidos. Essas frases foram referenciadas pelo número da 

entrevista, cuja identificação é do conhecimento exclusivo da pesquisadora.  

Importante ressaltar que nem de todas as entrevistas foi possível extrair declarações 

pertinentes ao conteúdo do trabalho, visto que vários entrevistados divagavam e não 

correspondiam à essência das questões, apesar das estratégias utilizadas durante a conversa. A 

pesquisadora selecionou as respostas que melhor contextualizam as perguntas. 

A composição do perfil dos entrevistados limitou-se à identificação do cargo que 
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ocupam no gabinete, gênero, faixa etária e formação acadêmica. Ainda assim houve 

entrevistados que se recusaram a prestar algumas informações.  

Foi também por meio dessa entrevista que a pesquisadora buscou verificar as formas 

operacionais de processamento dos produtos recebidos pelos gabinetes, que incluem: a 

identificação dos selecionadores (atores); o processo de seleção; meios e formas de acesso; 

registro, acompanhamento e uso da informação. Nessa oportunidade, também foram 

levantados os motivos pelos quais os produtos são ou não utilizados e, também, quais são as 

necessidades de informação dos gabinetes. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DOS PRIMÓRDIOS AO MODELO ATUAL DE 

GESTÃO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama sobre a situação atual da 

gestão pública na Câmara dos Deputados, especialmente no que se refere ao modelo de gestão 

estratégica e seus impactos na esfera administrativa.  

Para contextualizar a discussão, foi realizado um breve apanhado acerca dos modelos 

organizacionais (patrimonialismo, burocracia weberiana e gerencialismo), as reformas da 

administração pública no Brasil, avançando na discussão sobre Gestão Pública no Poder 

Legislativo e os pontos de continuidade na forma da Gestão Estratégica (GE) na Câmara dos 

Deputados.  

Cabe salientar que a proposta do capítulo não é fazer um traçado histórico desde os 

primórdios do conceito de administração pública, tampouco adentrar profundamente a 

concepção dos modelos organizacionais, mas tão-somente apresentar as características 

principais de cada modelo e as definições indispensáveis para o entendimento do momento 

que se vive hoje nas instituições públicas, especialmente na Câmara dos Deputados. 

Ao apresentar a Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados, a Secretaria de 

Comunicação (Secom) e, por sua vez, a Coordenação de Relações Públicas (Corep) e a Seção 

de Atendimento à População (Seapo) serão brevemente apresentadas e situadas no contexto 

da GE. Também é apresentada uma breve explanação quanto à situação dos gabinetes 

parlamentares frente ao planejamento estratégico da Câmara. 

Ao adentrar o assunto quanto à GE na Câmara dos Deputados, foi preciso recorrer a 

trabalhos realizados por autores e, ainda, entrevistas com profissionais que participaram do 

processo desde o início, abordando, assim, a visão geral do planejamento e a visão setorial no 

âmbito da Secom e suas estruturas. 

 

2.1 Patrimonialismo 

 

Nesta pesquisa são consideradas as observações e os estudos de dois importantes 

pesquisadores: o alemão Max Weber e o brasileiro Raimundo Faoro, sociólogo e cientista 

político respectivamente. 

O uso do termo “patrimonialismo” nas ciências sociais tem origem nos trabalhos de 

Max Weber e foi utilizado para caracterizar uma forma específica de dominação política em 
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que a administração pública é exercida como patrimônio privado do chefe político, mas não 

se limitando a apenas essa característica.  

Esse modelo organizacional do Estado remonta à época do regime político da 

Monarquia e, conforme o termo sugere, o Estado acaba se tornando patrimônio de seu 

governante, logo, do Monarca. Sendo assim, não havia distinções entre os limites do público e 

os limites do privado. 

Outras características eram existentes nessa relação, mas, sem dúvida, a característica 

predominante desse modelo residia no poder advindo do patrimônio do chefe do Estado, que, 

por sua vez, incluía o patrimônio público. 

Os ensinamentos de Faoro são indispensáveis à medida que se estuda a concepção do 

Estado brasileiro, cujas mazelas são atribuídas ao modelo patrimonialista utilizado 

inicialmente como forma de dominação, tendo características marcantes e evidentes no atual 

cenário público em nosso país. O resultado de seus estudos será apresentado adiante, quando 

se tratará da administração pública no Brasil. 

Para a contextualização da Gestão Pública neste trabalho, limita-se compreender o 

conceito de patrimonialismo apresentado anteriormente e reiterado, em outras palavras, por 

Sandroni (apud ALVERGA 2011, p. 1), “sistema de dominação política ou de autoridade 

tradicional em que a riqueza, os bens sociais, cargos e direitos são distribuídos como 

patrimônios pessoais de um chefe ou de um governante”. Como se pode perceber, este autor 

define claramente o patrimonialismo como um sistema em que não há distinção entre a esfera 

pública e a privada. 

No Brasil, o patrimonialismo predominou na época da Colônia (1500-1822), 

perpassando o período imperial (1822-1889), pela República Velha ou Primeira República 

Brasileira (1889-1930), e adentrando a Segunda República Brasileira (1930-1936). Foram 

mais de 400 anos de confusão entre o público e o privado. 

Segundo Bresser Pereira (1996, p. 4) a reforma administrativa promovida por 

Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes, em 1936, abriu espaço para um novo modelo 

organizacional, que, segundo Max Weber, estava baseado no princípio do mérito profissional 

e de uma organização administrativa impessoal, com critérios definidos de forma objetiva e 

sistemática: a burocracia.  

 

2.2 O modelo burocrático weberiano 

 

O modelo organizacional burocrático, popularmente conhecido como „burocracia 
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weberiana‟ foi caracterizado por Max Weber, um sociólogo alemão que analisou e sintetizou 

as principais características desse modelo. 

A burocracia nos moldes weberianos existia nos principais países europeus desde a 

época do Estado liberal (séculos XVIII a XIX), tendo tomado força naquele continente no 

final do século XIX. Mas somente no século XX esse modelo organizacional desfrutou 

notável disseminação nas administrações públicas em todo o mundo. Conforme Secchi (2009, 

p. 350), “o modelo burocrático foi experimentado em intensidades heterogêneas e em diversos 

níveis organizacionais, culminado com sua adoção no século XX em organizações públicas, 

privadas e do terceiro setor em todo o mundo”. 

Apresentada como um antídoto ao patrimonialismo, a burocracia buscou combater as 

práticas do modelo que a antecedia, que, conforme idéias de Bresser Pereira (1996), revelava-

se incompatível com o Estado Moderno que deveria atuar ante as demandas cada vez mais 

exigentes dos usuários-cidadãos.  

O modelo burocrático de Weber, além de combater as práticas patrimonialistas, 

defendia atributos voltados para garantir a divisão de funcionamento e a seleção de pessoal 

com base em qualificações técnicas. A preocupação com a eficiência organizacional é central 

no modelo burocrático. 

Segundo as idéias de Weber, reiteradas por Medeiros (2006), a burocracia se 

caracteriza pelo predomínio do formalismo, podendo ser entendida como um sistema racional. 

Dessa forma, a divisão do trabalho dar-se-ia racionalmente com vista a determinados fins. 

Seria a forma mais racional de exercício de dominação, pois nela se alcançaria, tecnicamente, 

o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e 

confiabilidade.  

A burocracia, para Max Weber, conforme mencionada por Chiavenato (1993), é a 

organização por excelência e, para tanto, precisa detalhar como as atividades administrativas 

deverão ser feitas e organizadas. Dessa forma, Weber esquematizou as principais 

características do modelo, que passaram a ser usadas como um roteiro para toda e qualquer 

atividade que precisasse ser desenvolvida. 

Enquanto no Brasil a burocracia weberiana era implantada, os países europeus a 

abandonavam. No nosso país, o modelo burocrático chegou em 1936, com a reforma 

administrativa promovida por Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes, com ênfase na 

reorganização administrativa (Medeiros, 2006).  
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2.3 Gerencialismo  

 

A administração pública gerencial (APG) e o governo empreendedor (GE) são dois 

modelos organizacionais frequentemente chamados de gerencialismo, conforme apresenta 

Secchi (2009). Trata-se de um modelo adotado pelas organizações pós-burocracia weberiana 

para estruturação e gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia 

e competitividade. Conforme entendimento de Bresser Pereira (1996, p. 5), o problema da 

eficiência não era essencial, mas se tornou a partir do momento em, que o Estado se 

transformou no “grande Estado social e econômico do século XX”. 

A necessidade de uma administração pública gerencial emerge de problemas que vão 

além dos decorrentes da diferenciação de estruturas e de problemas a serem enfrentados: 

desponta da legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania. 

O termo gerencialismo, da forma como se traduz, não é conhecido nas organizações 

mundo afora. Porém, não se pode afirmar que a origem dele é brasileira. Abrúcio (apud 

MEDEIROS, 2006, p. 144) afirma que houve “adoção de certos padrões gerenciais na 

administração pública, inicialmente, e com mais vigor, em alguns países do mundo anglo-

saxão (Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia) e, depois, na Europa 

continental e Canadá”. 

Segundo Bresser Pereira (1996, p. 5), os países em que essa revolução foi mais 

profunda foram o Reino Unido, a Nova Zelândia e a Austrália. 

Essas mudanças nos padrões de gestão das instituições públicas de diversos países 

foram notadas a partir de meados da década de 1980 por estudiosos da área de organizações, 

dando origem a uma série de doutrinas administrativas. Essas doutrinas vêm permeando as 

discussões no Brasil em torno das reformas no aparelho do Estado. 

 

2.4 Administração Pública no Brasil 

 

Desde a Reforma da Administração Pública
1
, proposta em 1995, a expressão Gestão 

Pública vem ganhando força e inspiração. O termo surge da evolução da administração 

pública no nosso país, que se iniciou com o modelo patrimonialista, passando pelo 

                                                 
1
 A reforma gerencial de 1995, como as demais reformas dessa natureza, respondeu ao grande aumento do 

tamanho do Estado que implicou sua transformação em um Estado social; ao tornar a administração pública ou a 

organização do Estado mais eficiente, legitimou os grandes serviços sociais de Educação, Saúde, Previdência e 

Assistência Social que a partir de dois marcos – a Revolução de 1930 e a transição democrática de 1985 – 

resultaram na transformação do regime político de oligárquico-liberal brasileiro em um regime democrático e 

social. (BRESSER PEREIRA, 1995, p. 172) 
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burocrático e chegando, enfim, à administração pública gerencial (gerencialismo), cujas 

características foram apresentadas anteriormente.  

Pode-se afirmar que os modelos organizacionais são perenes. Mudam, entre outros 

motivos, em função do desenvolvimento da sociedade e do contexto político. O modelo 

burocrático no Brasil, assim como nos outros países, estava limitado por suas próprias 

deficiências, denominadas vícios burocráticos, além de estar sofrendo o ataque natural do 

tempo. A mudança do papel do Estado, de executor a regulador, demonstra que repensar a 

eficácia do modelo burocrático se fazia necessário. Dessa forma, passa-se a questionar o 

modelo burocrático como não sendo o mais apropriado mecanismo institucional de 

governança para gerir as estruturas do Estado moderno. 

No Brasil, assim como em outras sociedades, o modelo patrimonialista foi 

abandonado entre 1936-1937 com uma reforma que, segundo Bresser Pereira (1996, p. 171), 

tinha como objetivo: 

 

[...] transformar a administração pública brasileira, que até então era patrimonial, em 

um serviço profissional baseado em um Estado de direito e na competência técnica; 

mais amplamente visava tornar o aparelho do Estado efetivo, capaz de garantir seu 

próprio sistema constitucional-legal. (grifo do autor) 

  

Dessa forma, os princípios da administração burocrática foram introduzidos no país 

através da criação, em 1936, do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

Conforme Bresser Pereira (1996), esse foi o primeiro movimento de afirmação dos princípios 

centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica. 

As adaptações do modelo burocrático levaram às chamadas disfunções burocráticas, 

quando se verificou que a burocracia possuía limitações que traziam prejuízos à gestão das 

organizações públicas. No Brasil, essas disfunções foram percebidas logo após o término da II 

Guerra Mundial (1945). Entretanto, a idéia de reforma da administração pública só ganhou 

força no final dos anos 1960, com a publicação de decretos, definição de programas de 

desburocratização, seguidos da crise política do regime militar. 

Segundo Secchi (2009, p. 353), as disfunções burocráticas, termo atribuído por 

Robert Merton, sociólogo estadunidense, “são os efeitos negativos do modelo burocrático 

weberiano, originados das características predominantes desse e que comprometem a 

eficiência do mesmo”. 

Dessa forma, o momento pós-burocracia weberiana é aquele em que se abre espaço a 

novos pensamentos quanto ao que poderia levar o Estado a ter uma administração mais 
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eficiente, voltado para o interesse social. Conforme apresentado por Secchi (2009), no âmbito 

da administração pública no Brasil, entre os chamados modelos pós-burocráticos de 

organização, destacava-se a Nova Administração Pública (NAP) ou Administração Pública 

Gerencial (APG) ou, ainda, gerencialismo. 

Para Bresser Pereira (1996), uma nova administração pública poderia ter sido 

implantada desde 1988 com a redação da Constituição Federal. Mas, em sua avaliação, os 

constituintes ignoraram completamente as novas orientações da administração pública. Uma 

série de privilégios estabelecidos pela Constituição de 1988, “[...] foram ao mesmo tempo um 

tributo pago ao patrimonialismo ainda presente na sociedade brasileira [...]” (BRESSER 

PEREIRA, 1996, p. 9) 

Esse novo modelo de administração pública que o Estado tanto almejava estava 

impregnado de práticas derivadas do setor privado. Dessa forma, a influência da 

administração de empresas privadas começou a fazer sentido na administração pública, tendo 

em vista os modelos voltados para a obtenção e gestão de resultados.  

A reforma gerencial de 1995, conhecida como Reforma do Aparelho do Estado, é o 

marco de transição do Estado burocrático para o gerencial. Concebida a partir de uma visão 

gerencialista, o foco era a estruturação e a gestão da administração pública, baseada nos 

valores da APG, quais sejam: produtividade, orientação ao serviço, descentralização, redução 

dos custos, aumento da qualidade, eficiência na prestação de serviços, marketization
2
 e 

accountability
3
. Notadamente, o novo modelo de administração pública estava sendo 

inspirado no modelo de gestão privada, mas sua perspectiva contempla a função social. 

Defendida por Luiz Carlos Bresser Pereira, a proposta de Reforma do Aparelho do 

Estado foi consolidada com a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado e o envio 

para o Congresso Nacional da emenda da administração pública que veio a se transformar na 

Emenda Constitucional 19 de 1998, momento em que a APG começou a ganhar forma em 

nosso Estado. 

Importante ressaltar que, no Brasil, o modelo da Nova Administração Pública não 

rompe com o modelo da burocracia weberiana. Pelo contrário, o gerencialismo empresta à 

                                                 
2
 Marketization é o termo empregado para a utilização de mecanismos de mercado dentro da esfera pública. 

Exemplos de mecanismos de mercado é a liberdade de escolha de provedor por parte do usuário do serviço 

público e a introdução da competição entre órgãos públicos e agentes privados. (SECCHI, 2009, P. 354) 
3
 Accountability é um termo de difícil tradução para o português. Literalmente accountability significa a 

prestação de contas por parte de quem foi incumbido de uma tarefa àquela que solicitou a tarefa (relação entre o 

agente e o principal). A Accountability pode ser considerada o somatório dos conceitos de responsabilização, 

transparência e controle. (SECCHI, 2009, p. 354) 
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burocracia um tipo de gestão, introduzindo procedimentos que imprimem mais agilidade aos 

processos. Dessa forma, os preceitos básicos da burocracia, tais como meritocracia, avaliação 

de desempenho, aperfeiçoamento profissional, entre outros, foram preservados. O que muda é 

o controle, que passa a ser concentrado nos resultados e não mais nos processos. 

 

2.5 Gestão Pública no Legislativo 

 

A reforma da Administração Pública iniciada em 1995 contempla a melhoria da 

gestão no Poder Executivo. Porém, a necessidade de se adotar modelos de gestão que 

permitam uma resposta mais rápida aos anseios da população é imanente em todos os Poderes 

da União, especialmente no Legislativo, uma vez que este representa o povo. 

Antes de migrarmos de administração pública para gestão pública, é importante 

conceituarmos pontualmente esses termos. Conforme definido por Meireles (apud SANTOS, 

2006, p. 11), “administrar é gerir interesses segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens 

entregues à guarda e à conservação alheias. Se os bens e interesses geridos são individuais, 

realiza-se administração particular; se são coletivos, realiza-se administração pública.” 

Ainda em Santos (2006, p. 11), “gestão pública refere-se às funções da gerência 

pública nos negócios do governo; mandato de administração. 

De acordo com o último conceito, a gestão associa-se a uma determinada fase de 

mandato. Portanto, em uma análise superficial, a gestão teria as mesmas características da 

administração, porém válidas para um período de tempo determinado. 

Como no âmbito do Poder Legislativo o assunto de gestão é recente, o material 

produzido acerca desse assunto ainda é muito limitado. As primeiras preocupações 

manifestadas quanto à necessidade de ampliar os entendimentos sobre gerencialismo e 

administração pública gerencial aparecem logo após a disseminação da nova administração 

pública gerencial no país, mas de modo muito embrionário. 

O Poder Legislativo, eleito para legislar de forma a contemplar os anseios da 

sociedade, tem papel fundamental na composição do Estado que surgia com a nova APG. 

Assim, a administração pública gerencial dentro do Poder Legislativo, além de impactar nos 

processos administrados, desenvolve-se na perspectiva de atendimento e representação da 

sociedade, ampliando a participação dos mesmos nos debates. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) é considerada modelo de gestão 

pública legislativa no país, modernizando e otimizando os processos por meio do uso das 

novas ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação (TICs); criando plano de 
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cargos e remuneração; a Escola do Legislativo, responsável pela preparação e treinamento dos 

servidores e pela educação política social; incentivando e proporcionando a participação 

social por meio da disponibilização de Serviços ao Cidadão como o Centro de Atendimento 

ao Cidadão (CAC), a Ouvidoria Parlamentar e o PROCON Assembléia.  

É importante também ressaltar que as Casas Legislativas, representantes das 

unidades federativas da união e da sociedade, têm enfoque diferenciado quando o assunto é 

gestão. Como são órgãos representativos, a participação de seus representados é considerada 

de maior relevância. Dessa forma, ainda que mudanças administrativas sejam necessárias para 

a consolidação do gerencialismo, a gestão pública de êxito se aplica e se desenvolve nesse 

Poder com intensa gestão participativa social. 

Na esfera federal, as casas que compõem o Poder Legislativo são o Senado Federal e 

a Câmara dos Deputados. Nessa esfera, as mudanças são mais evidentes e fáceis de serem 

pontuadas. Apesar de não serem precursores na absorção das técnicas gerenciais 

predominantes da nova administração pública, em ambas as Casas o planejamento estratégico 

vem sendo desenvolvido gradualmente.  

Para contextualizar o que será discorrido adiante é importante delimitar o conceito de 

planejamento estratégico. Dentre os muitos conceitos de estratégia, um dos mais utilizados é o 

de Wright, Kroll e Parnell (2000), que a definem como “planos da alta administração para 

alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização.” 

 

2.5.1 Gestão Pública Estratégica na Câmara dos Deputados 

 

A Câmara dos Deputados é uma organização pública do Poder Legislativo que 

cumpre papel imprescindível perante a sociedade. Os deputados têm suas atribuições 

definidas na Constituição Federal, quais sejam: representar o povo brasileiro, legislar sobre 

assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. 

Para tanto, além dos atuais 513 parlamentares que compõem a Câmara, Botelho e 

Melo (2009, p. 3) argumentam que “há uma infraestrutura de apoio administrativo e 

legislativo, suportada pelas áreas técnicas da Instituição que contribui para o cumprimento de 

sua missão”. 

Ao realizarem estudo sobre o tema, as pesquisadoras Cássia Regina Ossipe Martins 

Botelho e Maria Raquel Mesquita Melo (2009) sintetizam e relatam o processo de 

implantação da Gestão Estratégica na Câmara. O trabalho relaciona de forma objetiva o 

processo, compondo hoje a apresentação do Programa de Gestão Estratégica, publicada na 
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página da Câmara dos Deputados (http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica). 

Por esse motivo, farei uso de passagens e idéias das autoras a fim de explicar, da melhor 

maneira possível, o processo que culminou na consolidação do Planejamento Estratégico 

(PE), ou, como amplamente divulgado, Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados.  

Assim como na iniciativa privada, a Câmara dos Deputados, no contexto do que foi 

apresentado como a nova administração pública, acredita que os serviços prestados aos 

deputados e à sociedade podem ser potencializados por meio de modernas técnicas de gestão. 

Considerando todo o cenário da administração pública gerencial e o âmbito legislativo, surge 

em 2004 o primeiro movimento que traduziria o comprometimento da Câmara dos Deputados 

com o modelo vigente de Gestão Pública em nosso país. 

Conforme apresentado por Botelho e Melo (2009), naquele ano, a alta direção da 

Câmara dos Deputados se reunia para propor as diretrizes estratégicas da Casa, traduzidas em 

sua missão, visão e valores, hoje assim definidos pela instituição, e publicados no portal da 

Câmara: 

 

Missão 

Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu 

contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. 

Visão 
Ser modelo de excelência na administração pública, contribuindo para que a Câmara 

dos Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da 

cidadania, da igualdade e da justiça social. 

Valores 

Comprometimento, profissionalismo e responsabilidade 

Ética e transparência 

Cooperação, integração e solidariedade 

Eficiência, eficácia e efetividade 

 

Para o cumprimento da missão institucional da área administrativa, foram 

estabelecidos pela alta administração, macro-objetivos, seguidos de linhas de ações e 

programas de trabalho, elementos que favoreceram muitos avanços na Instituição, 

especialmente, investimentos nos meios de comunicação com a sociedade. Scroferneker 

(2006, p. 3) afirma que, para o sucesso de uma organização, é imprescindível que essa 

estabeleça bom relacionamento com seus públicos. Considerando que a Câmara é instituição 

representativa do povo brasileiro, o seu relacionamento com a sociedade é imprescindível 

para o alcance de sua visão e missão. 

Qualquer que seja a técnica gerencial a ser aplicada, o processo de gerenciamento 

deve sempre assegurar a Instituição o senso de direção e a continuidade, é o que se apresenta 

nas idéias de Botelho e Melo (2009, p. 4). Dessa forma, é evidente a necessidade de mapear, 
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modelar, documentar e oficializar este processo na Instituição. 

Uma vez estabelecidos os macro-objetivos para a gestão na Câmara dos Deputados, é 

hora de expandi-los às áreas funcionais. Inicia-se o processo de planejamento estratégico, 

utilizando para tanto a metodologia do Balanced Scorecard
4
 (BSC). Conforme proposto por 

Botelho e Melo (2009, p. 6):  

 

O registro paulatino das lições aprendidas durante a aplicação dos processos 

previstos na metodologia BSC permitiu a construção de uma pequena base de 

conhecimento a respeito das peculiaridades e especificidades da aplicação do 

método na organização. 

 

A metodologia do BSC assim como as demais técnicas gerenciais, foi desenvolvida 

na iniciativa privada, e como as demais, precisou ser adequada para aplicação na Câmara dos 

Deputados. Assim, as perspectivas consideradas foram: Pessoas e Tecnologias; Processos 

Internos; Público-Alvo e Papel Institucional, “que foram avaliados por indicadores e atrelados 

a metas, de forma a implementar projetos que tornem possível a geração de valores para o 

futuro.” (BOTELHO e MELO, 2009, p. 5). 

 

A interpretação das perspectivas previstas no BSC – Pessoas e Tecnologia, 

Processos Internos, Público-alvo e Papel Institucional – à luz do papel 

organizacional que cada uma das áreas desempenha na corporação foi de 

fundamental importância para a consistência do método. (BOTELHO e MELO, 

2009, p. 7) 

 

Em 2006 foi dado início ao planejamento estratégico da Diretoria de Recursos 

Humanos e já nos anos de 2007 e 2008, a Câmara dos Deputados inicia o planejamento 

estratégico em suas Secretarias de Comunicação Social (Secom) e de Controle Interno 

(Secin), e também nas Diretorias Legislativa (Dileg) e Administrativa (Dirad).  

O planejamento estratégico setorial (Diretorias e Secretarias) deu origem ao mapa 

estratégico de cada setor, se converteu em mapa estratégico corporativo, o qual seria utilizado 

então por todas as áreas administrativas da Casa. Dessa forma, pode-se compreender que o 

                                                 
4
 O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que permite mapear a estratégia de uma organização em 

objetivos estratégicos e estes, em indicadores de desempenho distribuídos em quatro perspectivas [...]. Estas 

perspectivas provém relevante feedback sobre como o plano estratégico está sendo executado, bem como a 

definição de quais ajustes são necessários para a correção desta execução. (...) (KAPLAN & NORTON, 1997, p. 

26). 

Trata de um sistema que complementa as medições financeiras com avaliações sobre o cliente, identifica os 

processos internos a serem aprimorados, analisa as possibilidades de aprendizado e crescimento e investimentos 

em sistemas de capacitação de recursos humanos. (...). As medidas do BSC devem ser usadas de forma diferente 

– para articular a estratégia da empresa, para comunicar essa estratégia e para ajudar a alinhar iniciativas 

individuais, organizacionais e interdepartamentais, com a finalidade de alcançar uma meta comum. (...). 

(RODRIGUES, 2003, p. 25). 
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modelo adotado pela Câmara foi o middle-up-down
5
. Essa fase, definida como alinhamento 

estratégico, tem por finalidade estabelecer os objetivos da Instituição e orientar os esforços da 

Casa para a obtenção de resultados. O mapa foi reproduzido abaixo: 

 

 

Figura 1: Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados 

Fonte: http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativo/mapa-estrategico-corporativo.html 

 

Está expresso no organograma da Câmara dos Deputados, reproduzido a seguir na 

Figura 2, o modelo middle-up-down, adotado pela Instituição para desenvolvimento do mapa 

estratégico corporativo, com início nas Diretorias e Secretarias (middle), seguindo para a 

Diretoria-Geral (up), e posteriormente para as Coordenações (down). 

 

                                                 
5
 Middle-up-down é um termo que traduzido para o português significa do meio para cima e posteriormente para 

baixo, exatamente como ocorrido com o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados, iniciado pelas 

áreas administrativas medianas, Diretorias e Secretarias (meio – nível tático), seguindo para a área administrativa 

de mais ampla gerência, Diretoria-Geral (alto – nível estratégico) e sendo disseminado no nível tático e 

operacional administrativo.  
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Figura 2: Organograma da Câmara dos Deputados 

Fonte: http://www2.camara.gov.br/a-camara/estruturaadm 

 

É importante ressaltar que a escolha dos projetos e programas considerados 

estruturantes para o salto qualitativo da gestão considerou aqueles que impactaram maior 

número de objetivos no mapa corporativo, em consonância com organograma da Câmara, 

conforme reproduzimos acima. 

O planejamento estratégico vem ocorrendo de forma gradual. Em uma primeira 

interpretação, o processo parece ter transcorrido de modo rápido e indolor. Mas uma 

entrevista realizada com uma das servidoras da equipe de Gestão Estratégica da Casa, Rejane 

Xavier (Apêndice B), amplia o nosso entendimento quanto ao Planejamento Estratégico e 

seus impactos e ainda quanto aos obstáculos para implantação e manutenção do mesmo: 

 

O Planejamento Estratégico (PE) é uma responsabilidade da alta direção ou 

simplesmente não é. Contratar uma empresa, buscar um especialista, chamar um 

consultor, formar uma equipe com “a prata da casa” pode gerar belos resultados 

teóricos. Mas a efetiva implantação da gestão estratégica depende da orientação 

firme e da efetiva participação dos escalões dirigentes dos setores envolvidos.  

É preciso dedicar tempo e recursos, humanos e materiais, em cada fase do processo. 

É preciso, por isso mesmo, estabelecer prioridade para o PE em relação às atividades 

rotineiras, pelas quais cada um é responsável e se sente cobrado. Deve-se criar 

motivação e estabelecer canais e espaços de participação. Devem-se integrar áreas 

que habitualmente trabalham de forma independente. Devem-se mudar rotinas 

fortemente enraizadas... Tudo isso depende da condução firme e do efetivo 

compromisso da alta direção e dos escalões intermediários. 

Não é uma tarefa fácil, mas os resultados compensam. (XAVIER, 2011) 
 

Conforme pôde ser observado por Xavier (2011), o comprometimento da alta direção 

da Instituição é fator decisivo para o sucesso do planejamento estratégico, e, aparentemente, 
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no que dependermos dessa atuação, a experiência da Gestão Estratégica na Câmara será bem 

sucedida.  

 

2.5.2 A Secom e a Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados 

 

O Ato da Mesa n.º 96, de 19/06/1998 criou a Secretaria de Comunicação Social 

(Secom) em substituição à Assessoria de Divulgação e Relações Públicas (Adirp). À época, a 

justificativa para a criação da Secom foi a necessidade de adequação da nomenclatura adotada 

na década de 1970, julgada inadequada e de difícil compreensão pelos públicos interno e 

externo e por todos aqueles que trabalham com a comunicação social no país. 

Antes mesmo de a Câmara iniciar seu planejamento estratégico, a Secretaria de 

Comunicação Social (Secom) iniciou em 2003 um processo de reflexão interna que deu 

origem, em 2006, à missão e diretrizes de gestão daquela Secretaria. Esse documento refletiu 

o processo de amadurecimento da Secretaria de Comunicação Social na compreensão de seu 

papel social. 

A Secom foi o segundo órgão da Casa a iniciar seu planejamento conforme a 

metodologia do BSC, adotada como padrão pela Casa. Seu planejamento estratégico tem 

importância ímpar para a Câmara cumprir sua missão, visto que é órgão que tem meios de 

viabilizar a comunicação entre a Instituição e os cidadãos e, também, a comunicação intra-

institucional, conforme expressa seu Mapa Estratégico, o qual é reproduzido abaixo a seguir: 
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Figura 3: Mapa Estratégico da Secretaria de Comunicação Social (Secom) 

Fonte: http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/setoriais/secom/mapa.JPG 

 

A missão do planejamento estratégico da Secom, disponibilizada no portal 

institucional, ficou assim definida: 

 

Informar todos os segmentos da população sobre as atividades legislativas e 

institucionais da Câmara dos Deputados e divulgar informações culturais e de 

utilidade pública - com autonomia, pluralidade, apartidarismo, ética, isenção e 

interatividade -, contribuindo para a transparência da instituição, a formação da 

cultura política e o pleno exercício da cidadania. 

 

Para se resgatar os dados do impacto da gestão estratégica no âmbito da Secom e 

também para contextualizar o debate, foi realizada entrevista com Renata Sabbat (Apêndice 

C), especialista em Publicidade e Propaganda e servidora da Câmara dos Deputados há 12 

anos. Sabbat teve papel importante no planejamento estratégico da Secom, tendo coordenado 

o Escritório Setorial de Gestão Estratégica daquela Secretaria. 

Segundo Sabbat (2011), o planejamento estratégico corporativo atende às 

perspectivas do planejamento estratégico da Secom justamente pela forma como foi elaborado 

usando o método middle-up-down. Segundo ela, “o alinhamento é uma consequência natural”. 

O Planejamento Estratégico da Secom, que contempla a missão, o negócio, os 

objetivos setoriais e os indicadores, os projetos estratégicos setoriais, está condensado em um 
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caderno com 66 páginas disponível na intranet da Câmara dos Deputados. 

Quando verificado se todas as estruturas da Secom estão contempladas no 

planejamento estratégico setorial, Sabbat (2011) diz que sim. Para ela, o planejamento seria 

falho se algum setor fosse excluído. “Ainda que minimamente, as unidades da Secretaria 

precisam estar engajadas no processo”, afirmou ela durante a entrevista. 

Para a eficácia do planejamento estratégico, é recomendada a participação de toda e 

qualquer parte da organização, do nível gerencial ao operacional, gradativamente. A Câmara, 

teoricamente, prevê a participação de todas as unidades administrativas na Gestão Estratégica, 

conforme apontado no plano de Gestão Estratégica e defendido por Sabbat (2011). Mas há 

controvérsias, como se observa em outra entrevista realizada com a servidora Rejane Xavier, 

formada em Comunicação Social e servidora da Câmara dos Deputados há seis anos.  

Segundo Xavier (2011), há indícios de que algumas unidades administrativas da 

Casa, ligadas às Secretarias e Diretorias por onde começou o PE, não foram contempladas. 

Assim como para Sabbat, Xavier (2011) também relaciona o sucesso da gestão estratégica ao 

envolvimento de toda e qualquer unidade: 

 

É certo que há dificuldades em contemplar todas as estruturas e suas divisões em um 

processo que repensa toda a forma de pensar e de agir de uma organização. Na 

Câmara dos Deputados as dificuldades parecem ser ainda maiores, sendo decorrente 

da transição de governo, dos vícios burocráticos e até de práticas patrimonialistas 

que ainda permeiam o serviço público. (XAVIER, 2011) 

 

Sabbat (2011) complementa que as mudanças “não foram um choque de gestão”. 

Pelo contrário, “ocorreram de modo gradativo e assim continua sendo”. Entretanto, em sua 

avaliação, nesse espaço de tempo que se começou a pensar e a viver o planejamento 

estratégico na Câmara, “alguns resultados já podem ser mensurados, mas há também 

preocupações”:  

 
Embora tenham ocorrido mudanças culturais decorrentes do planejamento 

estratégico como, por exemplo, um melhor conhecimento que resulta em melhor 

coesão dos trabalhos entre as áreas, ainda há muito mais a acontecer. Mudanças 

políticas implicam em mudanças administrativas constantes o que atrapalha o 

planejamento em médio prazo. As decisões e ações devem vislumbrar, portanto, 

prazos mais curtos (Sabbat, 2011). 

 

As declarações apresentadas relatam uma preocupação com a mudança da gerência 

da Casa. Nesse caso há de se considerar gerência política e administrativa. 

Como dito anteriormente por Xavier (2011), “o planejamento estratégico é uma 

responsabilidade da alta direção”. Dessa forma, mudanças na alta direção da Casa são, sem 
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sombra de dúvidas, uma preocupação constante e determinante para os rumos da Gestão 

Estratégica.  

Na entrevista realizada com Sabbat (2011), a profissional manifesta essa inquietação. 

Segundo ela, neste ano, mudanças na gerência política impactaram em alterações 

significativas na gerência administrativa da Casa, que “resultou na mudança de titular da 

pasta, o que significa uma nova forma de avaliar e considerar os projetos segundo as novas 

diretrizes políticas e administrativas a serem seguidas na Casa.” 

Apesar das preocupações, Sabbat (2011) afirma que resultados advindos do 

planejamento estratégico já podem ser vistos:  

 
A mudança de cultura é um resultado, pois gradativamente faz com que os gestores 

pensem com maior maturidade as suas propostas e projetos a serem executados pela 

Casa. A Secom agora se vê de uma forma mais ampla e coesa. As áreas internas 

compreendem melhor o seu papel e impacto no desenvolvimento dos processos de 

trabalho da Secretaria. Além disso, um dos projetos estratégicos corporativos é de 

iniciativa da Secom: o projeto da implantação da TV Digital, que certamente 

agregará uma série de avanços e oportunidades na área da comunicação para o 

cidadão. 

 

De modo geral, a avaliação do programa de Gestão Estratégica na Câmara é positiva 

e, portanto, precisa haver disseminação dos conceitos, das diretrizes, dos objetivos em toda a 

organização. O início de um novo Ciclo de Planejamento Estratégico na Casa, envolvendo a 

Secretaria-Geral da Mesa e as Comissões, áreas legislativas por excelência, pode significar 

um salto do planejamento em estratégico. 

 

2.5.2.1 A Relação da Gestão Estratégica da Câmara com a Corep e a Seapo 

 

Para dar continuidade às elucidações feitas acerca da Gestão Estratégica na Câmara 

dos Deputados, que, nessa seção, abordará como ela permeia a Coordenação de Relações 

Públicas (Corep) e suas unidades, a que nos interessa adentrar na Seção de Atendimento à 

População (Seapo), é importante esclarecer a relação funcional entre as áreas. 

À Secom estão subordinados os veículos de comunicação da Casa (TV Câmara, 

Rádio Câmara, Agência de Notícias e Jornal da Câmara), bem como a Assessoria de Imprensa 

e as Coordenações de Jornalismo, de Relações Públicas (Corep) e de Divulgação 

Institucional. Neste trabalho, nos interessa estudar a Corep, unidade à qual a Seapo é 

vinculada. 

Conforme disponibilizado no portal da Câmara dos Deputados, a Corep desenvolve 

ações de comunicação de interesse dos diversos órgãos da Casa e campanhas voltadas para o 
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público interno; organiza eventos institucionais e oferece suporte para eventos promovidos 

em parceria com outras entidades; controla o agendamento dos diferentes espaços físicos sob 

sua responsabilidade e mantém atendentes treinados em todas as entradas da Câmara, que 

fornecem informações, recepcionam e acompanham os visitantes pelas dependências da 

Instituição. Coordena, ainda, a visitação cívica monitorada à Câmara dos Deputados, 

oferecida a estudantes e visitantes, e é, também, responsável pela Central de Comunicação 

Interativa, que funciona no âmbito da Seção de Atendimento à População. 

Percebe-se que a Corep e suas unidades cumprem importante papel frente ao 

funcionamento da Casa, dando suporte aos órgãos e realizando a mediação das relações 

comunicativas entre a Câmara e a sociedade. 

Sabbat (2011) relata, em entrevista, que todas as unidades da Secom foram 

contempladas no planejamento estratégico. Contudo, não foi identificado, dentre os projetos 

estratégicos setoriais prioritários para a Secom, algum que contemplasse a Coordenação de 

Relações Públicas e, por sua vez, a Seapo. Apesar disso, entre os objetivos estratégicos 

setoriais, muitos podem ser atrelados às funções da Corep e da Seapo como, por exemplo: (a) 

contribuir para o desenvolvimento da cidadania; (b) aperfeiçoar a comunicação com o 

cidadão; (c) aperfeiçoar a comunicação com o deputado; (d) e ampliar e aperfeiçoar canais de 

interatividade com o cidadão. 

Diante de tantos objetivos que contemplam as funções da Corep e suas estruturas, 

faltou talvez estabelecer um projeto prioritário a ser desenvolvido pela Coordenação, no que 

se refere especificamente à gestão das informações recebidas da sociedade e repassadas aos 

gabinetes parlamentares, especialmente no que se refere ao acompanhamento das respostas 

dos gabinetes aos cidadãos. 

Não obstante toda essa situação, a reavaliação das ações da Seção voltadas para a 

comunicação com a sociedade, bem como a organização de toda a parte administrativa do 

Setor, começa a ser realizada, ocorrendo dentro de um contexto específico, marcado por 

grandes mudanças no setor de comunicação da Câmara dos Deputados desde o ano de 2003, 

conforme já foi ressaltado anteriormente. Os movimentos que dariam origem às mudanças na 

Seapo datam da mesma época em que o planejamento estratégico setorial e o mapa 

corporativo setorial foram desenhados. 

Coincidência ou não, envolvimento com a gestão ou não, esses movimentos, apesar 

de não figurarem no contexto do planejamento estratégico setorial, foram provocados pela 

necessidade de adequação do serviço com vistas a aperfeiçoar o atendimento ao cidadão-

usuário do principal canal de interatividade da Seapo, popularmente conhecido como 0800, e 
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municiar os deputados e a Câmara dos Deputados de dados que possam melhor orientar as 

práticas políticas legislativas. 

Retomando a afirmação de Scroferneker (2006) de que, para o sucesso de uma 

organização, é imprescindível que ela estabeleça um bom relacionamento com seus públicos, 

e considerando as ações que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da Seapo, pode-se afirmar 

que há uma evidente preocupação daquela Seção, e, por sua vez, da Instituição em promover a 

participação no debate político, a educação política e, sobretudo, a de aproximar o cidadão da 

Câmara. 

Seria, por fim, um comprometimento com a gestão voltada para resultado e com 

reforço de finalidade pública. 
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3 OS GABINETES PARLAMENTARES 

 

 

Este capítulo tem como objetivo situar os gabinetes parlamentares na estrutura da 

Câmara dos Deputados, apresentando seu papel e as formas de estruturação formal revelando 

também as variações informais dessa estrutura. Além disso, serão apresentados alguns órgãos 

e instrumentos de apoio ao gabinete bem como serão contextualizados os gabinetes no 

Programa de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados. 

 

3.1 Gabinetes parlamentares: apresentação e relação com modelos de administração 

 

Na Câmara dos Deputados, cada deputado dispõe de um espaço de trabalho, 

denominado gabinete parlamentar. Trata-se de uma estrutura física na qual os deputados 

podem realizar reuniões, receber autoridades e, sobretudo, é o local que abriga a assessoria do 

deputado. Assim como na Câmara, no Estado de origem o deputado tem, também, o direito de 

montar escritórios, nesse caso denominados escritórios políticos. 

A lotação de cada gabinete parlamentar é limitada ao mínimo de cinco e ao máximo 

de 25 secretários parlamentares, e os ocupantes desse cargo têm exercício exclusivamente nos 

gabinetes parlamentares em Brasília ou no Estado de representação do parlamentar, sendo 

regidos pelas normas aplicáveis aos demais servidores da Câmara dos Deputados, conforme 

determinado no Ato da Mesa n.º 72/1997, art. 7º e art. 2º. Ainda conforme o mencionado Ato, 

os cargos em comissão de Secretariado Parlamentar têm por finalidade a prestação de serviços 

de secretaria, assistência e assessoramento direto. 

Conforme assegurado no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990, o cargo de 

secretário parlamentar é comissionado e exonerável ad nutum, isto é, cargo de livre nomeação 

e exoneração. Formalmente, a jornada de trabalho dos servidores ocupantes do cargo em 

comissão de secretário parlamentar é de 40 horas semanais, de acordo com o legislado no art. 

7º do Ato da Mesa nº 72 de 1997. 

Os servidores ocupantes do cargo em comissão de secretariado parlamentar devem 

ser designados para uma das atribuições de assessor parlamentar, de assistente parlamentar ou 

de auxiliar parlamentar, sendo essas as funções formais estabelecidas no art. 1º, parágrafo 

único do Ato da Mesa n.º 72/1997 alterado pelo Ato da Mesa n.º 58 de 2010, observados os 

níveis de retribuição fixados pela Lei Federal n.º 11.335, de 2006. 

Conforme constante no Ato da Mesa n.º 72 de 1997, alterado pelo Ato da Mesa n.º 
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58 de 2010, o assessor parlamentar, função de caráter técnico, auxilia nas matérias legislativas 

de interesse do deputado, podendo elaborar minutas e assessorar o parlamentar em reuniões. 

Já o auxiliar parlamentar seria o responsável pelo trâmite de assuntos administrativos mais 

básicos, como serviços de correio, atendimento telefônico, serviço de mensageiro. Por sua 

vez, o assistente parlamentar é o profissional que vai atuar nos assuntos administrativos do 

gabinete, como o controle das cotas/verbas e no acompanhamento de processos e projetos de 

interesse do parlamentar e, também, administrar a caixa postal eletrônica. Sendo assim, o 

assistente parlamentar seria, formalmente, o profissional responsável por verificar o 

recebimento dos produtos da Central, enviados à caixa postal eletrônica, triá-los, distribuí-los 

e, quiçá, respondê-los. 

Contudo, muitos gabinetes parlamentares contam com profissionais de áreas como 

informática, orçamento, editoração, imprensa ou comunicação que, usualmente, são 

contratados como secretários parlamentares nas atribuições de assistente ou assessor, 

consideradas categorias informais, bem como as de chefe de gabinete, secretário (a) particular 

e motorista. 

Em razão dessa praxe, não há modelo padrão de funcionamento e gestão dos 

gabinetes. Assim, as competências de um assistente parlamentar podem ser atribuídas aos 

profissionais de outras categorias. Dessa forma, não há como precisar qual categoria de 

secretário é responsável pela caixa postal eletrônica e, por consequência, pelos produtos da 

Central Interativa voltados aos gabinetes. Esse é um dos aspectos que dificulta o 

relacionamento da Central com os gabinetes, pois se cada um dos gabinetes tem uma estrutura 

funcional e, por assim ser, opera de formas diferentes, a Central fica sem parâmetros para a 

gestão dos produtos enviados aos gabinetes.  

Foi justamente por essa informalidade que o Departamento de Apoio Parlamentar 

(Deapa) desenvolveu o Manual do Gabinete Parlamentar, conceituado como “conjunto de 

informações necessárias à administração dos gabinetes” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011, p. 13). 

O Manual, publicado durante a 53ª Legislatura em 1ª edição, e, em fevereiro de 

2011, em 2ª edição, foi desenvolvido a partir de duas pesquisas ostensivas realizadas pela 

Câmara nos últimos dois anos com o intuito de conhecer as necessidades dos profissionais de 

gabinete. Em ambas as pesquisas, um dos resultados mais expressivos foi o clamor dos 

secretários parlamentares por um guia que descrevesse os serviços oferecidos pela Casa, os 

procedimentos e a legislação básica de apoio, tudo relacionado à rotina do gabinete 

parlamentar. Além disso, há inúmeros órgãos que prestam serviços aos gabinetes, e conhece-
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los tornou-se uma tarefa árdua, porém imprescindível ao bom andamento dos trabalhos do 

gabinete. 

Conforme Câmara dos Deputados (2011) competiu ao Deapa elaborar o Manual 

tendo em vista as suas responsabilidades para com os gabinetes, entre elas: fornecer suporte 

administrativo e operacional ao funcionamento dos gabinetes parlamentares, supervisionar as 

atividades de controle de verba para contratação do secretariado parlamentar, prestar serviço 

de intermediação entre o gabinete parlamentar e os diversos órgãos da Casa e prestar serviços 

gráficos para a Câmara dos Deputados. 

As atribuições acima estão distribuídas entre as duas Coordenações submetidas ao 

Deapa: a Coordenação de Apoio ao Gabinete Parlamentar e a Coordenação de Serviços 

Gráficos. 

Com a elaboração de um material tão completo quanto o Manual, a Instituição estaria 

resolvendo facilmente questões recorrentes quando da posse de novos deputados e/ou 

secretários parlamentares.  

As informações constantes no Manual têm caráter meramente sugestivo. Nele estão 

descritos os requisitos mínimos necessários e suplementares de cada categoria e constam 

também sugestões de funções a serem desempenhadas por cada categoria, sempre 

considerando os cargos formal e informalmente existentes na Câmara.  

São várias as ferramentas de apoio ao mandato e ao gabinete parlamentar 

disponibilizadas pela Câmara, quais sejam: material de expediente; recursos de informática 

(microcomputadores e impressoras); sistema de automação; linhas e aparelhos telefônicos; 

serviço de internet; fornecimento de periódicos; reprodução de documentos; confecção de 

trabalhos gráficos; e verbas para remuneração de assessores e ressarcimento de despesas 

destinadas a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, 

descritos no Ato da Mesa nº 43 de 2009, que é a legislação mais recente sobre o assunto. 

A verba de gabinete merece destaque entre os instrumentos de apoio ao mandato 

parlamentar visto que ela é bastante expressiva nas relações de trabalho estabelecidas no 

âmbito dos gabinetes. A verba é destinada a remunerar ocupantes de cargos comissionados de 

assessoramento parlamentar. Para sua distribuição, é utilizada uma tabela de remuneração de 

secretário parlamentar, constante do Anexo III da Lei Federal nº 11.335/2006 e suas 

alterações.  

O mais elevado nível de remuneração não é necessariamente atribuído ao funcionário 

de maior responsabilidade ou competência no gabinete, ou seja, ainda que um secretário 

parlamentar ostente o cargo de chefe de gabinete, ele pode não ter o maior nível de 
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remuneração. Quem define a remuneração é o parlamentar ou outrem por ele designado. 

Percebe-se, nessa situação, que o titular do gabinete tem autonomia administrativa sobre o 

mesmo, cabendo a ele a definição da “política de remuneração” que adotará. Porém, da 

maneira como disposta essa situação, os resquícios da administração patrimonialista ficam 

evidentes. A incumbência exclusiva dos “coronéis” (deputados) de definir quanto retribuir 

alguém por seus serviços, sem quaisquer critérios, sugere uma relação com a prática 

patrimonialista, surgida no Brasil no período da Colônia e que ainda permeia o serviço 

público.  

Como dito, não há entre os gabinetes modelo padrão de funcionamento. A 

administração, por vezes, compete única e exclusivamente ao deputado titular que prefere ter 

uma aproximação minuciosa de todas as rotinas administrativas. Outros, porém, se ocupam 

mais da carreira política e acabam delegando o controle administrativo de seu gabinete a um 

subordinado mais próximo, normalmente o chefe de gabinete. Mas em qualquer das situações, 

a boa administração dessas estruturas depende do discernimento e do bom senso de seus 

titulares. 

Pelo exposto e, também, pela heterogeneidade de estilo de gestão dos gabinetes, 

constata-se que nos gabinetes parlamentares existem elementos dos três modelos 

organizacionais que permearam a administração pública no Brasil, porém com predomínio do 

modelo patrimonialista, uma vez que cada deputado gerencia seu gabinete, ao seu modo, 

como se fosse sua propriedade.  

Os traços da burocracia weberiana e do gerencialismo são percebidos nos gabinetes 

quando estes se relacionam com os órgãos que lhes prestam apoio. Como se tratam de órgãos 

que compõem a estrutura administrativa da Câmara e estão abrangidos pela gestão estratégica 

implantada e em desenvolvimento da instituição, os gabinetes parlamentares, para acionar 

essas unidades, precisam fazê-lo por meio de sistemas, de formulários, de protocolos 

preestabelecidos. 

No cenário atual de gestão pública eficiente, voltada para resultados e preocupada 

com os gastos públicos, a Câmara busca o controle de todas as suas atividades e práticas, 

incluindo-se nesse rol as relacionadas ao apoio do gabinete parlamentar. Estabelecendo regras 

e procedimentos para que os gabinetes parlamentares utilizem as atividades de apoio 

prestadas pelas demais áreas da Instituição, a Câmara consegue manter o controle (traço da 

burocracia) e direcionar seus esforços de forma a contemplar, da melhor maneira e com o 

menor investimento (material e pessoal) possíveis, os gabinetes parlamentares (traço do 

gerencialismo). 
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3.2 A relação gestão estratégica x gabinetes parlamentares 

 

As estruturas da Câmara dos Deputados podem ser classificadas em legislativas e 

administrativas. Independente dessa classificação, todas se voltam, de alguma forma, para o 

apoio e amparo da atividade parlamentar. 

No escopo do Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados, as áreas 

administrativas foram priorizadas. Contudo, um planejamento estratégico institucional 

presume a participação de toda a organização.  

No dia 2 de junho de 2011, um evento na Câmara dos Deputados marcou o início do 

novo Ciclo de Planejamento Estratégico na Casa, envolvendo as áreas legislativas, Secretaria-

Geral da Mesa e as Comissões. É certo que esse momento marca um salto no planejamento 

estratégico da Casa. Todavia, durante a elaboração do Planejamento Estratégico da Câmara 

dos Deputados, não se percebe a intenção de envolver os gabinetes parlamentares, talvez a 

mais importante área legislativa da Casa, nesse processo. 

Não seria primordial para o cumprimento da missão e o alcance da visão da 

Instituição inserir os gabinetes parlamentares no programa de Gestão Estratégica da Câmara 

dos Deputados? Essas e outras questões estão sendo frequentemente abordadas pelos gestores 

que conduzem o processo de planejamento estratégico na Casa.  

É certo que o planejamento estratégico tem modelos, padrões e metas bem 

delineados, em consonância com a missão e os valores institucionais. Os gabinetes, por sua 

vez, para se ajustarem ao mapa estratégico organizacional, precisariam definir bem suas metas 

e alinhá-las ao planejamento já existente. Nesse contexto, outra indagação surge: seria 

possível estabelecer metas e objetivos bem definidos para 513 gabinetes parlamentares e 

alinhar os objetivos estratégicos de cada um aos objetivos estratégicos organizacional? 

Por outra perspectiva, há de se considerar o papel do parlamentar perante seu 

gabinete. Assim, cabe questionar:  

- alinhar os objetivos e os modelos dos gabinetes seria interferir diretamente na estrutura 

administrativa dos mesmos, podendo não atender às necessidades de cada parlamentar? 

- a imprecisão da atividade de assessoramento parlamentar, a rotatividade de assessores, a 

extensão do gabinete no Estado, a natureza do cargo de secretário parlamentar, seriam 

fatores que dificultam à Câmara estender o Programa de Gestão Estratégica a essas 

estruturas? 

Na entrevista concedida, Sabbat (2011) apresenta algumas alegações a fim de 

justificar a não-previsibilidade dos gabinetes participarem da GE:  
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O modelo de gerência dos gabinetes parlamentares atualmente em vigor, por ser 

difuso e heterogêneo, não se alinha às diretrizes administrativas da Casa, 

dificultando a sua adesão ao planejamento estratégico da Câmara. A alta rotatividade 

dos gestores de cada gabinete também pode ser um fator relevante na atual decisão 

de exclusão do escopo. 

 

Considerando a experiência empírica desta pesquisadora, a afirmação de Sabbat 

(2011) tem sentido na medida que a não-interferência da alta administração da Casa na gestão 

dos gabinetes sugere a garantia da autonomia dos deputados no estilo de gestão que melhor 

lhes convier. Por outro lado, a ausência de diretrizes básicas mínimas pode ser apontada como 

um elemento que dificulta a gestão dos gabinetes na prática. É como se fossem 513 gestores, 

com seus critérios próprios de gestão, constituindo instituições isoladas.  

Ainda diante de tantas indagações, vistas eventualmente como obstáculos, é 

necessário ponderar o seguinte: se o desafio da Administração da Casa é implementar um 

conjunto articulado de ações que lhe permitirão alcançar esse novo salto qualitativo de gestão, 

com efeitos positivos na eficiência administrativa e na percepção que a sociedade tem da 

Instituição, seria então imprescindível o envolvimento de todas as áreas administrativas e 

legislativas nesse processo. 

Esse novo Ciclo de Planejamento Estratégico na Câmara apresenta indícios do 

entendimento da Casa quanto à necessidade de abrangência de todas as áreas: administrativa e 

legislativa. Todavia, não se pode afirmar, que com esse salto, os gabinetes estão em via de 

serem abrangidos nesse processo. 

Mesmo não se tendo definido os motivos precisos pelos quais os gabinetes não foram 

e não têm previsão de serem incluídos na Gestão Estratégica da Câmara, há de se considerar a 

importância estratégica dessa área para a Instituição, visto que, aos olhos dos eleitores, a 

Câmara dos Deputados se traduz em deputado e sua assessoria. 

A assimetria que existe entre o modelo de gestão institucional, calcado no modelo de 

gestão pública estratégica, e o modelo de gestão dos gabinetes que, conforme apresentado 

anteriormente, bastante influenciado pelo “extinto” modelo patrimonialista, faz com que essas 

estruturas pareçam instituições distintas e, por sua vez, que a Seapo seja negligenciada pelos 

gabinetes parlamentares pela impossibilidade de interferência desses na Seção. A lacuna 

existente entre essas duas unidades tende a comprometer a relação entre elas. 
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4 A SEÇÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO 

 

 

Esse capítulo é dedicado a apresentar informações relativas à Seção de Atendimento 

à População (Seapo)
6
 que comporta, entre outros serviços, o Disque-Câmara ou Serviço 0800 

(0800 619 619) e “Fale Conosco”. Para isso, recorreu-se à coleta de dados em fontes 

primárias, ou seja, documentos da própria Instituição que tratam do assunto e levantamento de 

informações in loco, por meio de entrevista com servidor da Seção. . 

Conforme Marconi & Lakatos (2007, p. 176), “a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coletas de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias” [grifo meu]. Seria esse o tipo de 

pesquisa mais indicado para discorrer acerca da criação, implantação e funcionamento da 

Seção, vez que é escasso o material produzido quanto à mesma. Dessa forma, além da 

pesquisa e documentos institucionais, a pesquisadora recorreu à entrevista com profissional
7
 

do setor, com o intuito de recuperar dados não formal e oficialmente registrados de criação e 

operacionalização da Seção e seus canais de interatividade com a população, bem como 

resgatar a história de sua concepção e implementação, traçando seu quadro evolutivo na 

Instituição.  

Na oportunidade de realização da entrevista, soube-se que, apesar de oficialmente 

criado pelo Ato da Mesa nº 101 de 22/07/1998, o então Sistema de Atendimento ao Cidadão, 

não funciona de forma regulamentada, isto é, a nomenclatura, os procedimentos e as 

atividades desenvolvidas não estão amparados em outras legislações, não estão oficialmente 

definidas, tampouco registradas. 

Para apresentação da Seapo, é importante ressaltar, conforme apresentado no 

capítulo 2, que se trata de uma estrutura ligada à Corep e, por sua vez, à Secom. Dessa forma, 

a Seapo será apresentada partindo do geral para o específico, conforme segue. 

 

                                                 
6
 Na estrutura administrativa da Câmara dos Deputados, Seção é a menor unidade. Os serviços comportados na 

Seapo (0800 e Fale Conosco) deram origem à Central de Comunicação Interativa, sendo essa a nomenclatura 

administrativa. Porém, convencionou-se se referir à Central de Comunicação Interativa como Serviço 0800 

(nomenclatura informal). Neste trabalho procuraremos usar a nomenclatura administrativa ou o nome da Seção 

para referir aos dois canais de comunicação e o nome individual quando se referir a cada um. 
7
 Alexandre Rocha Rios Neto é formado em Comunicação Social (Relações Públicas e Jornalismo). É servidor 

da Câmara dos Deputados há 13 anos, tendo começado pela Corep. Na Seapo o servidor está desde abril de 

2009. Por sua trajetória de atuação nos órgãos de comunicação da Câmara, o servidor é um dos poucos 

servidores da ativa que tem a “memória” de implantação e operacionalização do serviço. Sua função atual é 

supervisionar os serviços da Seção. 
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4.1 A história de implantação da Seapo 

 

Segundo Rios Neto (2011), com o objetivo de apresentar contraponto à cobertura da 

mídia nacional, a Câmara dos Deputados inaugurou, em 1998, o seu sistema de comunicação 

composto por TV, Rádio, Jornal e Agência de Notícias. 

Os veículos de comunicação criados na Câmara dos Deputados teriam por objetivo 

garantir a divulgação dos trabalhos realizados pela Instituição, de modo a aumentar a sua 

exposição e a interface com a sociedade, já que o espaço concedido pela mídia era pequeno e 

a abordagem variava segundo a opinião de cada órgão de imprensa, conforme defendido por 

Rios Neto (2011). 

Cada veículo, orientado para um segmento de comunicação específico, permitiria a 

ampla divulgação das atividades legislativas, com algumas marcantes limitações: a Rádio 

Câmara tem transmissão restrita ao DF; a TV Câmara, em sinal aberto, é transmitida em 

apenas algumas capitais e em sinal digital ou UHF; o Jornal da Câmara é impresso 

semanalmente e enviado a um mailing list
8
. A edição semanal do Jornal da Câmara (impressa) 

é também enviada para as 5.556 Câmaras de Vereadores e Prefeituras, e as 27 Assembléias 

Legislativas do Brasil, de acordo com as informações constantes em Barros e Bernardes 

(2009). 

O impacto causado pela comunicação e suas novas tecnologias na esfera social tem 

obrigado o campo político a adequar-se, de modo muito completo, a uma sociedade midiática, 

marcada por tensões e inúmeros conceitos inovadores que exigem adaptações e reorganização 

de suas estratégias de comunicação. Para Rios Neto (2011), as ações de ampliação da 

divulgação das atividades legislativas fazem parte desse momento, e a criação do Sistema de 

Atendimento à População, da mesma forma. 

Assim, em 1998, pela publicação do Ato da Mesa nº 101 de 1998, a Câmara criou o 

Sistema de Atendimento ao Cidadão, inicialmente vinculada à TV Câmara, estabelecendo, 

naquele âmbito, um canal específico de comunicação para viabilizar o contato direto do 

cidadão com os deputados e a própria Casa Legislativa: o canal 0800 ou, como popularmente 

conhecido, o Serviço 0800. O acesso que esse canal abria da população à Câmara dos 

Deputados ampliava a participação da sociedade nos debates de temas nacionais. 

Conforme Rios Neto (2011), a proposta inicial da Seapo era operar modestamente, 

realizando atendimento aos cidadãos, por meio do 0800, e mantendo um controle quantitativo 

                                                 
8
 Mailing list é um conjunto de endereços usado para distribuir mensagens de e-mail entre um grupo de pessoas.   
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sobre esses contatos. Contudo, com a demanda da Instituição, foi intensificado o contato com 

os veículos de comunicação da Câmara e, também, com a Mesa Diretora, criando 

oportunidades de atuação conjunta, subsidiando o processo de tomada de decisões e, 

sobretudo, servindo como subsídio a alguns programas desenvolvidos por outras mídias de 

acesso aos veículos de comunicação implementados na Casa. Portanto, a Seapo estaria 

realizando uma importante interface com todas as áreas da Instituição. 

 Rios Neto (2011) avalia que a inexistência de um planejamento para a 

implementação e expansão da Seapo, fez com que este se desenvolvesse ao interesse e 

avaliação discricionária de sua estrutura funcional. Dessa forma, o nome, os procedimentos 

operacionais e a missão da Seção foram mudando com o passar do tempo. 

O desenvolvimento cada vez mais célere dos meios de comunicação, sobretudo com 

as novas tecnologias e a revolução digital, deixou uma grande marca na revolução por que 

passou o Serviço. Percebe-se que a definição de um novo curso do Serviço tem um traço 

espesso do surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC). 

O surgimento da Internet pública no Brasil data de 1995. Toda a revolução advinda 

desse surgimento, tais como as novas tecnologias da informação e da comunicação auxiliaram 

e forneceram um clima em que a comunicação passou a ter outra feição. As instituições 

passaram então, a perceber a necessidade de dispor de um sistema de comunicação, 

reconhecendo o espaço que ele pode ocupar no seu relacionamento com a sociedade por meio 

de um diálogo mais eficiente, mais audacioso e mais presente na vida do país. Foi o que 

ocorreu com a maior Casa Legislativa brasileira. 

Já com a existência dos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, e, por sua 

vez, com o aumento, ainda que tímido, da divulgação dos trabalhos dos parlamentares, a 

demanda por informações cresceu e impôs um novo ritmo ao desenvolvimento da Seapo e 

seus serviços, conforme defende Rios Neto (2011). Percebia-se a necessidade de se criar 

meios de ampliar a comunicação da sociedade com a Casa, e, por sua vez, promover a 

educação política, por meio da intensificação da participação dos cidadãos nos debates 

legislativos. 

Dessa forma em abril de 2003, a Seapo é assumida pela Coordenação de Relações 

Públicas (Corep) com o intuito de consolidar o papel da Central como ferramenta de 

relacionamento ainda mais abrangente com a sociedade e a própria instituição (RIOS NETO, 

2011). 

Uma vez dada a orientação de que sua missão, assim como a dos demais veículos de 

comunicação da Instituição, deveria ser a de aproximar a Câmara dos Deputados da 
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sociedade, iniciou-se um projeto de reestruturação do atendimento, resultando na criação da 

Central de Comunicação Interativa, integrandos os serviços de atendimento telefônico 

(Serviço 0800/Disque-Câmara), e recebimento de mensagens via e-mail „Fale Conosco‟, link 

disponível no website da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010). 

Uma visão integrada de comunicação era a nova política adotada pela Secretaria de 

Comunicação da Câmara dos Deputados (Secom). 

 

Sob essa nova perspectiva, redefiniu-se a missão da Central, que consiste em 

disponibilizar serviços e informações legislativas e administrativas da Casa aos 

cidadãos por meio de canais e tecnologias de comunicação; incentivar a 

comunicação da Casa com os cidadãos, abrindo canais que possibilitem a troca de 

informações e mensagens entre interlocutores; propiciar a participação dos cidadãos 

no processo decisório da Casa, fazendo chegar aos representantes públicos as suas 

reivindicações, manifestações, opiniões, reclamações, críticas e sugestões. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010, p. 1)  

 

A Central de Comunicação Interativa representaria, portanto, o canal de 

comunicação por meio do qual o cidadão poderia registrar a sua opinião e encaminhar uma 

mensagem aos seus representantes. Além disso, o Serviço 0800 ofereceria um atendimento 

totalmente gratuito e com alcance que os demais veículos não tinham. Todo cidadão poderia 

acioná-lo de qualquer lugar no território brasileiro que dispusesse de um telefone (inclusive 

telefone público), propiciando a participação nos trabalhos legislativos e o acompanhamento 

da atuação dos deputados federais (RIOS NETO, 2011). 

Com a definição de um novo foco e a ampliação dos olhares sobre a importância do 

Serviço pelo diálogo que ele propiciaria da Casa com os usuários-cidadãos, exigia-se um 

controle maior das atividades, sistematização do atendimento, otimização dos processos, tudo 

operado de modo estratégico e organizado. 

 

4.2 Produtos da Seção de Atendimento à População 

 

As demandas registradas pelos atendentes, quando do contato dos cidadãos-usuários 

com a Câmara dos Deputados por meio do Serviço 0800, geram produtos como as mensagens 

enviadas eletronicamente aos gabinetes e unidades administrativas e relatórios estatísticos de 

uso do canal e principais demandas. 

Nesse caso, cabe ressaltar que são encaminhadas aos gabinetes mensagens fruto do 

teleatendimento ou „Fale Conosco‟ que versem sobre outros assuntos que não manifestação 

favorável ou contrária a determinada proposição. As manifestações quanto às proposições 
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geram estatísticas. 

Rios Neto (2011) detalha os produtos da Seção de Atendimento à População: 

 

a) mensagens encaminhadas diariamente aos parlamentares e áreas administrativas 

que foram geradas via teleatendimento (0800), quando for o caso; 

b) mensagens encaminhadas diariamente aos parlamentares e áreas administrativas 

que foram acionadas via „Fale Conosco‟; 

c) relatório encaminhado à Presidência, Diretoria-Geral, Diretoria de SECOM e dos 

veículos e assessoria de comunicação, Ouvidoria Parlamentar e SGM, no início de 

cada mês, informando o atendimento total nacional realizado no período e as 

proposições de maior manifestação; 

d) relatório elaborado mensalmente e encaminhado no dia 15 dias do mês posterior 

aos atendimentos realizados, constando as informações de atendimento aos 

cidadãos de determinado Estado; 

e) relatório regional realizado mensalmente e encaminhado por solicitação, sendo que 

ele segue também com o relatório estadual encaminhado mensalmente aos 

gabinetes parlamentares. 

 

4.2.1 Produtos voltados para os gabinetes 

 

Ressaltando o que foi dito no item anterior, são três os produtos de uso dos gabinetes 

parlamentares, classificados em duas categorias:  

 

a) Categoria A: Relatório Estatístico da Seção de Atendimento à População: esse produto 

traz dados com base no total de pedidos de informações e de manifestações 

espontâneas dos cidadãos, sendo desenvolvido mensalmente para cada Estado e o 

Distrito Federal. Esses dados são divididos em duas categorias: atendimento telefônico 

(Serviço 0800) e atendimento eletrônico (Fale Conosco). Além de texto que traduz os 

quantitativos dos atendimentos realizados pela Central de Comunicação Interativa, 

esses dados são também reproduzidos por gráficos que permitem diversas 

interpretações. 

 

b) Categoria B: Mensagens encaminhadas aos gabinetes parlamentares originadas pelo 

teleatendimento e pelo „Fale Conosco‟, quando não se tratarem de manifestações 
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favoráveis ou não a uma proposição. O script de atendimento definido para o Serviço 

0800 e o „Fale Conosco‟ permite aos cidadãos realizar o encaminhamento de 

mensagens eletrônicas aos gabinetes parlamentares. Para tanto, alguns critérios são 

estabelecidos como, por exemplo, o encaminhamento de mensagem a um deputado 

específico, ou a uma bancada específica e, no máximo, a três deputados de regiões 

distintas. As mensagens do 0800 chegam ao gabinete como „Relatório de Ocorrência 

por Deputado‟ (Anexo 1) e as do „Fale Conosco‟ simplesmente como uma ocorrência 

(Anexo 2) 

 

4.3 Desempenho do Serviço 0800 

 

De um modo geral, o Serviço 0800 da Câmara dos Deputados tem apresentado 

resultados em sua atuação ao longo de sua trajetória de implementação e expansão, marcada, 

especialmente, pela mudança do foco, fruto do aumento crescente da participação do cidadão-

usuário e pela demanda elevada de manifestações favoráveis ou contrárias a proposições, 

conforme avalia Rios Neto (2011). 

A Câmara dos Deputados não foi o órgão legislativo brasileiro precursor ao colocar 

em funcionamento regular um serviço de atendimento telefônico gratuito de nível nacional. 

Contudo, o atendimento prestado pelos canais da Seapo e os investimento realizado no setor 

têm ampliado significativamente o acesso da população à Instituição. 

No que concerne à evolução do número total de contatos realizados com a Central de 

Comunicação Interativa, o Relatório Evolutivo da Central de Comunicação Interativa (Anexo 

3) demonstra o avanço dos Serviços no período de 1998 a 2010. Percebe-se um aumento 

crescente da demanda, fechando o ano de 2010 com 725.367 atendimentos, que considera as 

ligações finalizadas na URA e nos atendentes e os e-mails recebidos. 

Todas as modificações por que passou a Seção tornaram seus canais dialógicos 

referenciais, e contribuiram para que a Central de Comunicação Interativa fosse contemplada 

com duas certificações de excelência em atendimento ao cidadão no setor público (2006 e 

2007) e um prêmio em 2008, conforme Rios Neto (2011). 

O Programa Brasileiro de Auto-Regulamentação do Setor de Relacionamento 

(Probare) concedeu, em 2006 e 2007, os selos de certificação à Seção, após realização de 

auditoria no atendimento pela certificadora ABS Quality Evaluations. 

O Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente no Setor 

Público, concedido pela Revista Consumidor Moderno e pelo Grupo Padrão, identifica as 
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melhores práticas em serviços ao cliente e premia as empresas e instituições que privilegiam a 

excelência no atendimento e a manutenção de altos índices de satisfação e fidelidade de seus 

clientes/usuários. A Seção de Atendimento à população, correspondendo aos critérios da 

iniciativa, foi congratulada em 2008 com o Prêmio. Além da excelência em atendimento ao 

cidadão, o prêmio destacou o serviço de teleatendimento da Câmara como uma das 

ferramentas que o Poder Legislativo adota para ampliar a interação com a sociedade. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO LEVANTAMENTO E DAS 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARES 

 

 

Esse capítulo é dedicado à interpretação das informações coletadas nas duas 

pesquisas. Os resultados do levantamento feito pela Seapo serão apresentados em gráficos 

comentados pela pesquisadora. Já os resultados das entrevistas complementares realizadas 

pela pesquisadora serão informados por meio de trechos de relatos dos entrevistados. 

A análise dos dados será iniciada pela apresentação do perfil dos entrevistados. 

Posteriormente serão apresentados os resultados das duas coletas de dados em duas 

categorias, já que, em ambas as pesquisas, podem ser observadas abordagens comuns. Uma 

delas, bem ampla, contempla a descrição do processo que tem por objetivo a avaliação de 

todo o processo de tratamento das mensagens geradas pelos canais de acesso da população à 

Central de Comunicação Interativa e enviadas para os gabinetes, compreendendo desde a 

composição e funcionamento dos gabinetes parlamentares até a identificação dos atores, 

critérios para seleção, tipificação e, ainda, o tratamento conferido às mensagens, que se 

resumiria ao registro, acompanhamento e resposta. 

A segunda abordagem consiste em verificar o uso da informação pelos gabinetes. 

Nesse contexto, será investigado se os gabinetes fazem algum uso das informações 

encaminhadas pela Central e qual seria esse uso. Se não, quais os motivos para tal 

comportamento. Nessa oportunidade, foi investigada, ainda, a necessidade de informação dos 

gabinetes com base nas competências da Seção. 
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5.1 Análise dos dados coletados 

 

5.1.1 Perfil dos respondentes 

 

Entre os 27 entrevistados, 15 sujeitos são do gênero feminino e 12 do masculino, 

conforme ilustrado no gráfico 1. A média de idade dos entrevistados é de 41 anos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Perfil dos entrevistados por gênero. 

Fonte: Entrevistas complementares 

 

Quanto ao grau de instrução, o menor entre os entrevistados é o ensino médio 

completo. Precisamente um entrevistado tem mestrado, quatro são especialistas e seis têm 

nível superior completo. Há ainda nove entrevistados com nível superior incompleto e sete 

com ensino médio completo, como se vê no Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Perfil dos entrevistados por grau de instrução. 

Fonte: Entrevistas complementares 

 

Quanto ao cargo que ocupam no gabinete, um é parlamentar e 26 entrevistados 

ocupam o cargo em comissão de secretário parlamentar, entre os quais, seis são chefes de 

gabinete e 20 são secretários (as). 

 

5.1.2 Descrição do processo 

 

No que concerne às entrevistas respondidas pelos chefes de gabinete, cabe uma vez 

mais salientar que não necessariamente eles executam a tarefa de administração da caixa 

postal eletrônica do parlamentar. Na entrevista, ficou evidenciado que, apesar dos chefes de 

gabinetes estabelecerem as rotinas de fluxo de informação no gabinete, a tarefa é distribuída 

entre os assessores. 

Importante esclarecer que são etapas do fluxo de informação, a constatação de 

recebimento da mensagem, a triagem, a distribuição e a resposta. Segundo um dos 

entrevistados, o volume de e-mails que o gabinete recebe está intrinsecamente relacionado à 

descrição do processo, conforme descreve um entrevistado: 

 
Um dos fatores que determina o tratamento que será dado a uma mensagem é a 

quantidade de e-mails que o gabinete recebe. Além disso, temos um volume de 

documento recebido em papel bastante expressivo. É humanamente impossível 

responder a tudo e a todos. A triagem não existiria se a demanda não fosse tão 

grande. (ENTREVISTA 7) 
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Quando verificado de quem é a responsabilidade pela administração da caixa postal 

do parlamentar, na maioria dos gabinetes essa função compete à secretária. O uso dos canais 

de comunicação interativa tem sido uma tendência. Por isso, é imprescindível que o assessor 

responsável por administrar a caixa postal tenha ciência de quão importante é sua atividade e 

ainda, sua experiência nesse tipo de trabalho. 

 

A secretária é responsável por administrar a caixa de e-mails institucional (...). Ela é 

uma pessoa experiente, já trabalha há muito tempo na Câmara e por isso eu pude 

confiar a ela essa atividade. Eu pressuponho que ela tem conhecimento e bom senso 

suficientes para saber o que precisa ou não ser levado à diante. Aliás, ter uma pessoa 

que saiba a diferenciar uma informação útil da descartável é imprescindível nessa 

função. (ENTREVISTA 21) 

 

As entrevistas, que, conforme já explanado, são complementares ao levantamento e 

buscaram um discurso mais livre, demonstram que a pessoa responsável pela caixa de e-mails 

do parlamentar tem, em geral, total autonomia para realizar a seleção, conforme as 

orientações gerais pré-definidas pelo deputado e pelo chefe de gabinete. É ela quem aplica os 

critérios de seleção dos e-mails. O selecionador
9
 tem o poder, inclusive, de descartar qualquer 

mensagem que não considere importante. Em caso de dúvida quanto ao que responder e, se 

responder, a decisão vem sempre do chefe de gabinete. “Raramente uma mensagem é 

mostrada ao deputado e as que são apresentadas a eles normalmente são de conteúdo 

denunciante ou algo que envolva a imagem do parlamentar”, informou um dos entrevistados. 

Na entrevista 4, pôde-se verificar quão importante é ter um gabinete bem estruturado, 

no qual as pessoas saibam o que fazer e como fazer. A autonomia é uma consequência das 

inúmeras atividades que precisam ser realizadas nos gabinetes:  

 

Aqui as obrigações de cada assessor são bem definidas. Tenho muitas atividades e 

para facilitar a realização delas dou autonomia aos assessores. Assim, a secretária 

fica responsável pelas caixas postais eletrônicas [dep. e gab.]. Pelo conhecimento 

que ela já tem da Câmara e do gabinete ela já sabe exatamente para quem 

encaminhar a mensagem. Ela recebe, faz a triagem, encaminha para o assessor que 

tem competência quanto a esse ou aquele assunto. Registra e em alguns dias cobra a 

resposta para ser encaminhada ao cidadão que realizou contato. (ENTREVISTA 4)  
 

Ao se constatar que, entre os entrevistados, a maioria compreende a necessidade de 

responder ao cidadão “porque muitas vezes o pedido manifesto ao parlamentar é o seu último 

recurso”, como justificou um dos entrevistados, buscou-se explorar quais seriam os critérios 

que implicariam a seleção das mensagens.  

                                                 
9
 Selecionador foi um termo utilizado de forma recorrente pelos gabinetes. Refere-se ao assessor que recebe a 

informação e tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se a bloqueia. 
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Segundo a resposta do entrevistado 12, que coaduna com a maioria das demais, “a 

prioridade é sempre o Estado que o parlamentar representa”. Dessa forma, pode-se considerar 

que o primeiro critério para dar prosseguimento ao fluxo da mensagem é a sua origem. Já o 

tipo de solicitação (conteúdo) e o meio pelo qual ela foi enviada são critérios que disputam a 

mesma colocação de prioridade. 

Conforme demonstra o Gráfico 3, apresentado a seguir, fruto do levantamento 

realizado pela Seapo, 85,55% dos gabinetes percebem as mensagens oriundas da Seção de 

Atendimento à População, apesar de não saberem identificar qual mensagem é originada do 

teleatendimento (0800) e qual é gerada no „Fale Conosco‟. 

 

 

Gráfico 3: Identificação de mensagens da Central de Comunicação Interativa. 

Fonte: Seção de Atendimento à População 

 

Essa percepção se deve ao fato da quantidade de informações que as mensagens da 

Central agregam e, também, da qualidade do conteúdo. Segundo os entrevistados que 

conseguem identificar essas mensagens, elas vêm com informações do cidadão como e-mail 

e, às vezes, até telefone, sem falar do conteúdo, que é bem específico. Nas entrevistas 12 e 19, 

respectivamente, os entrevistados fazem observações acerca dessas mensagens: 
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As mensagem do 0800 já são triadas antes de chegar ao gabinete. Eu sei que quando 

alguém faz contato com o Serviço, não pode sair disparando mensagem para todos 

os parlamentares como se fosse spam. Então, se a mensagem chega à caixa postal do 

gabinete é porque ela foi realmente direcionada para o parlamentar. E, se ela foi 

direcionada para o parlamentar é porque o cidadão provavelmente votou no 

deputado, acompanha o trabalho dele ou pelo menos sabe quem é. (ENTREVISTA 

12) 

 

As mensagens que chegam do 0800 são bem direcionadas. Antes de chegar ao 

gabinete elas passam por uma triagem no Serviço. Eu sei que os cidadãos não 

podem disparar mensagem para todos os deputados, isso significa que se ele 

escolheu enviar a mensagem para o meu deputado é porque ele tem algo importante 

para falar (ENTREVISTA 19).  

 

Interessante observar que a triagem é um processo quase dispensável quando se trata 

de mensagens da Central, fato esse atribuído aos critérios de contato estabelecidos pela 

própria Central. 

Disseram os entrevistados que identificam as mensagens da Central, que essas são as 

que geram um fluxo de informação completo: registra, distribui e responde. O que se pode 

constatar é que essas mensagens recebem tratamento distinto e até mesmo privilegiado se 

comparado às demais mensagens.  

Cabe ressaltar que, apesar de as mensagens da Central serem as que mais geram um 

fluxo de informação sistematizado, elas não são a maioria. Pelo contrário, são as de menor 

volume. Mas, por sua especificidade, são as mais aproveitáveis, segundo relatos gerais dos 

gabinetes. Dessa forma, as mensagens encaminhadas pelos cidadãos, por meio de canais da 

Central, trazem informações que permitem ao gabinete traçar o perfil do cidadão que pode ser 

aproveitado para a alimentação de um banco de dados destinado à manutenção de um contato 

mais próximo com o eleitorado. Alguns gabinetes fazem uso dessas informações, outros não. 

Os oito gabinetes que não conseguem identificar facilmente as mensagens recebidas 

pelos cidadãos alegam, de um modo geral, que nunca observaram por que meio vêm as 

mensagens. Leem o teor “e usando do bom senso”, definem se a mensagem receberá atenção 

ou não. 

Quando as mensagens enviadas por cidadãos do Estado não são fruto de 

teleatendimento ou do Fale Conosco, o critério „conteúdo‟ é o que mais conta.  

 

Recebemos muitas mensagens agressivas, de pessoas descontentes com o Poder 

Legislativo. Essas mensagens não têm como ser respondidas. Já tentamos fazer isso, 

mas acaba em um “bate-boca” virtual. Normalmente esses cidadãos não estão 

preocupados em manifestar sua opinião sobre uma ou outra proposição e nem 

escrevem ou ligam para pedir nada. Eles querem mesmo é desabafar a indignação. 

Eles não acreditam no trabalho do parlamentar e, muitas vezes, nem sabem qual é a 

função de um. São muitas vezes instigados pela massa de indignados e aderem às 

correntes. (ENTREVISTA 5)  
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Posteriormente à triagem das mensagens, as classificadas como “aproveitáveis” são 

distribuídas entre os assessores que têm conhecimento sobre o conteúdo. Dentre elas, a maior 

parte são mensagens cujos contatos foram originados na Central. Mas justamente nesse 

momento, de distribuir para buscar a resposta, é quando não se observa mais heterogeneidade 

entre as respostas.  

Alguns gabinetes estipulam prazos bem rígidos e controlados para que a resposta seja 

enviada ao cidadão. Mas, em média, demoram de 7 a 15 dias para esse procedimento. 

 

O tempo que levamos para responder a um contato depende muito do conteúdo da 

mensagem. Às vezes, os cidadãos falam de proposições que nem estamos sabendo já 

que não fazendo parte da pauta. Projetos que estão engavetados e até mesmo 

arquivos. Então, temos que pesquisar, saber o posicionamento do deputado. 

(ENTREVISTA 10) 

 

Estabelecemos prazos para resposta. Mas a rotina da Casa interfere na nossa 

programação. Tendo uma maneira de registrar, independente do que motivou a 

demora na resposta, temos o controle. Sei exatamente quem e quando as pessoas que 

entraram em contato conosco foram respondidas (ENTREVISTA 7) 

 

Segundo os gabinetes, o prazo é muitas vezes indeterminado porque, apesar da 

autonomia de um assessor na triagem das mensagens, quase nunca o processo de informação 

se concentra exclusivamente nele. Normalmente, nenhuma resposta é dada sozinha, e a 

inclusão de mais atores no processo tende a retardá-lo. 

 

(...) são e-mails de todos os tipos, com variados conteúdos. As pessoas pedem que 

enviem legislações como Constituição e Código Civil, outras querem que o 

deputado as indiquem para trabalhar em empresas. Tem pedido de tratamento no 

Sarah [Rede Sarah do Aparelho Locomotor], para o deputado conseguir perdão de 

dívida. Mas tem também pessoas com melhor senso que solicitam informação de 

uma proposição, que pedem que o deputado se posicione contra ou a favor de um 

projeto. Como eu disse, tem de tudo. (ENTREVISTA 15) 

 

É justamente por essa pluralidade que o fluxo das informações, que considera o 

recebimento, a triagem e a resposta, normalmente se concentra em mais de uma pessoa no 

gabinete.  

Verificou-se, nas entrevistas, que os atores que participam do processo de tratamento 

das mensagens variam conforme o grau de complexidade operacional adotado em cada 

gabinete para lidar com a informação e, também, quanto à temática. Por isso, anteriormente, 

foi dito que não necessariamente quem responde a mensagem do cidadão é quem a elabora. 

Entre os gabinetes entrevistados, a competência do selecionador está limitada a receber, 
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decidir se deixa passar ou não, distribuir, quando for o caso, e encaminhar a resposta. 

Uma vez que o fluxo de informação conta normalmente com mais de um assessor, os 

gabinetes afirmaram quão importante é estabelecer um controle sobre o processo. Dessa 

forma, os entrevistados usaram recorrentemente o verbo “registrar” quando se referiam ao 

controle sobre as mensagens. 

Como o método utilizado para a pesquisa foi entrevista semiestruturada, a 

pesquisadora teve autonomia para, nessa oportunidade, explorar como é realizado esse 

controle. Constatou-se, então, que os gabinetes entrevistados, em sua maioria, utilizam 

softwares de automação de gabinetes. Alguns são adeptos do programa desenvolvido pela 

Câmara e disponibilizado gratuitamente aos gabinetes, o “InfoGab”. Outros optaram pela 

contratação de softwares particulares que, segundo os entrevistados, permitem a 

personalização de acordo com as rotinas de cada gabinete. 

A passagem abaixo esclarece a adesão dos gabinetes ao software de automação e o 

valor que ele agrega ao processo de informação do gabinete: 

 

O software foi adquirido para integrar o gabinete ao escritório do Estado. Fazer 

agenda única, lançar as emendas e realizar o acompanhamento delas, mas ele tem 

essa ferramenta de acompanhamento de demandas. Daí, preferi abolir as tabelas. 

Determinei que colocassem tudo lá de modo que qualquer um que tivesse acesso ao 

sistema saberia a situação de cada demanda (...) foi uma forma também de 

descentralizar a informação. (ENTREVISTA 22) 

 

De um modo geral, pode-se constatar, pelas declarações dos entrevistados, que os 

gabinetes conhecem as mensagens geradas a partir do contato dos cidadãos com a Câmara, 

por meio dos canais da Central de Comunicação Interativa.  

Elas são consideradas, assim como as demais mensagens que chegam diretamente à 

caixa postal do deputado, como contato de cidadãos. Porém, a atenção dedicada a essas 

mensagens da Central é diferente. Recebem um tratamento privilegiado e prioridade na 

distribuição e na resposta. Isso se deve ao fato de terem um conteúdo bem específico, já tendo 

passado por uma “triagem” da própria Central, devido aos critérios para acesso aos gabinetes. 

Dessa forma, não são correntes ou spams que chegam à caixa postal. São mensagens de 

cidadãos que viram naquele canal um meio de levar a sua mensagem particular ao deputado. 

As mudanças ocorridas na Central de Comunicação Interativa foram indispensáveis 

para que as mensagens geradas pelos canais de comunicação da Central se tornassem mais 

importantes para os gabinetes. É o que revelou o resultado do gráfico ilustrado abaixo: 
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Gráfico 4: Percepção das mudanças nos serviços da Central de Comunicação Interativa 

Fonte: Seção de Atendimento à População 

 

Além da importância fundamental para relação da Central com os gabinetes, as 

alterações promovidas na Central foram fundamentais para aperfeiçoar o trabalho, melhorar a 

comunicação com os cidadãos e ter maior controle sobre a demanda. 

 

5.1.3 Uso dos produtos da Central pelos gabinetes parlamentares 

 

Ficou evidenciado no item anterior que os gabinetes dedicam atenção às mensagens 

da Central de Comunicação Interativa. Eles registram, distribuem e respondem especialmente 

essas mensagens devido a seu conteúdo aproveitável. Quando são pedidos, os gabinetes 

procuram atender ou, pelo menos, se não tiverem autonomia para tal, buscam orientar os 

cidadãos a procurar os meios legais para solucionar suas dificuldades. 

Contudo, quando perguntado que tipo de uso é feito dessas mensagens, não se 

constatou que elas interferem de alguma maneira no posicionamento do parlamentar. Por 

exemplo, quando um cidadão solicita que um deputado vote a favor ou contra uma 

proposição, o deputado não fica sabendo. 
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Dessa forma, a atividade parlamentar não parece estar pautada em manifestos 

populares. 

 

 

Acho que nem aqui e nem em nenhum outro gabinete os parlamentares são 

informados quanto à quantidade de pessoas que pediram que ele votasse contra ou a 

favor de uma proposição. Eles [os deputados] já sabem como vão se posicionar, 

muitas vezes sendo orientados pelos partidos. (ENTREVISTA 26) 

 

Além das mensagens originadas pelo 0800 e pelo „Fale Conosco‟, a Central de 

Comunicação Interativa envia aos gabinetes um Relatório Estatístico da Seção de 

Atendimento à População. Esse relatório é explicado no item „4.2.1 Produtos voltados para os 

gabinetes‟, do capítulo 4. 

Quando perguntados especificamente sobre o Relatório Estatístico da Seção de 

Atendimento à População, não há consenso. Em todos os gabinetes entrevistados o Relatório 

não é registrado e tampouco acompanhado, apesar do levantamento apontar que os gabinetes 

conhecem o produto, como mostra o gráfico abaixo: 

 

G

Gráfico 5: Verificação do conhecimento dos gabinetes acerca do Relatório Estatístico da Seção de Apoio à 

População 

Fonte: Seção de Atendimento à População 
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Ainda que a entrevista não tenha sido usada para tal fim, ela acabou reafirmando o 

resultado apresentado no levantamento quantitativo: os gabinetes, em sua maioria conhecem o 

produto (Relatório). Aliás, o critério para a realização da entrevista com o gabinete pré-

selecionado era que este conhecesse os produtos da Central voltados para gabinete e 

apresentados anteriormente. 

Entretanto, por mais que conheçam o Relatório Estatístico, ele não contém 

informações que o façam ser um produto ao qual os gabinetes devam dispensar atenção, de 

acordo com as constatações gerais das entrevistas. Ao se explorar qual uso é feito desse 

produto pelo gabinete, a resposta era quase sempre a mesma: não vemos necessidade desse 

produto. 

Todavia o Relatório é apresentado ao deputado ou chefe de gabinete, e esse é o “uso” 

feito pelos gabinetes, conforme ilustrado no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 6: Uso do Relatório Estatístico da Seção de Atendimento à População 

Fonte: Seção de Atendimento à População 

 

Vale lembrar que nessas pessoas reside o poder de decisão nos gabinetes, ainda que 

não seja possível afirmar que dar conhecimento aos sujeitos decisores é uma forma de se 

aproveitar o relatório.  
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O Relatório Estatístico não é proveitoso para nenhum gabinete. Informações 

estatísticas vão gerar discurso, no máximo, por isso não tem necessidade de registrar 

ou de acompanhá-lo. Da forma como ele é elaborado hoje, talvez seja mais bem 

aproveitado pela direção da Casa ou pela própria Seção como termômetro dos 

serviços prestados. (ENTREVISTA 22) 

 

Ao se solicitar uma avaliação dos produtos da Central, de forma unânime os 

gabinetes manifestaram total apoio às mensagens da Central. Eles avaliam esse meio de 

comunicação profícuo para o cidadão e para o gabinete, especialmente porque os critérios de 

contato previamente estipulados pela Central impedem o envio de lixo eletrônico e corrente. 

Alguns gabinetes foram até um pouco mais além ao manifestar que seria muito mais eficiente 

para ambas as partes se os cidadãos pudessem realizar contato com o gabinete, passando 

antes, pelo crivo da Central, ou seja, somente pelo 0800 e pelo Fale Conosco. 

Já quanto ao Relatório, a resposta também foi unânime: não há serventia para o 

gabinete. As informações de caráter estritamente quantitativo não trazem qualquer valor e não 

são capazes de determinar o posicionamento do parlamentar quanto a alguma proposição.  

Quando verificado qual a necessidade de informação do gabinete, as respostas iam 

muito além das atribuições da Central. Ou porque os gabinetes desconhecem a finalidade dos 

serviços e o limite dos mesmos, ou porque acreditavam que tais necessidades de informações 

poderiam ser incorporadas com a adoção de outros procedimentos por parte da Seção. 

De todo jeito, uma resposta foi entoada por quase todos os gabinetes: a de que seria 

proveitoso um relatório que condensasse todas as informações dos cidadãos que entraram em 

contato com o parlamentar por meio da Central. 

Ainda que as mensagens oriundas do Disque-Câmara ou do „Fale Conosco‟ já 

prestem essas informações, os gabinetes, pela facilidade de controle que, segundo eles, seria 

impressa ao processo, sugerem a criação de um relatório com todas essas informações. 

Mesmo apresentando tal necessidade de informação, os gabinetes não sabem como 

seria possível conseguir isso e reconhecem que Câmara, possivelmente, não teria condições 

de pessoal para realizar um trabalho tão minucioso. 

Por fim, e numa análise geral, os gabinetes reconhecem a importância da Central de 

Comunicação Interativa que, por meio de seus canais, desencadeia um processo de educação 

política dos cidadãos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com uma sociedade mais esclarecida, mais consciente de seu papel e mais exigente, 

a Câmara veio adequando suas práticas propondo iniciativas com o intuito de aproximar a 

sociedade da “Casa do povo brasileiro”. Entre essas iniciativas, está a implantação de serviços 

que viabilizam o contato dos cidadãos com os parlamentares por meio de canais de fácil 

acesso, de alcance nacional e gratuito como o Disque-Câmara (0800) e o Fale Conosco, 

serviços comportados pela Central de Comunicação Interativa da Câmara dos Deputados.  

A criação da Central de Comunicação Interativa foi, sem sombra de dúvidas, um 

marco na comunicação da Instituição. E, neste trabalho, pode-se concluir que as mudanças 

que ocorreram no âmbito da Seapo, Seção à qual está vinculada a Central, foram 

determinantes para que as mensagens da Central se tornassem mais importantes para os 

gabinetes. 

Assim como a Central, os gabinetes parlamentares passaram por mudanças ao longo 

dos anos. Essas estruturas de assessoramente parlamentar sempre existiram, porém recursos 

foram sendo agregados a elas à medida que a Câmara obtinha mais e maior reconhecimento 

social. Dessa forma, cotas foram geradas e outras ampliadas, a quantidade de assessores foi 

aumentando, instrumentos tecnológicos foram sendo instalados e até outros órgãos na 

estrutura administrativa da Casa foram sendo criados. Tudo isso com o objetivo de dar 

suporte à atividade parlamentar. 

Com a visibilidade que passou a ser dada à atividade parlamentar, ao tempo que a 

Câmara dos Deputados incorpora o conceito de accountability, a responsabilidade dos 

gabinetes também foi aumentando.  

A relação que se estabelecia entre as estruturas da Câmara foram dando forma à 

imagem da sociedade quanto à Instituição. A Central de Comunicação Interativa e os 

gabinetes parlamentares têm papel fundamental na construção dessa imagem. A relação 

existente entre essas unidades estimulou o desenvolvimento deste trabalho, que buscou como 

objetivo secundário avaliar essa relação. Contudo, o principal objetivo deste trabalho reside 

em verificar qual uso é feito pelos gabinetes parlamentares dos produtos da Central de 

Comunicação Interativa, quais sejam: mensagens originadas pelo teleatendimento (0800) e 

encaminhadas pelo „Fale Conosco‟, e Relatório Estatístico da Seção de Atendimento à 

População. 

Na verificação dos procedimentos adotados pelos gabinetes no que se refere aos 
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produtos da Central, foi averiguado o tratamento conferido a eles, os atores envolvidos no 

processo de tratamento dos produtos, os critérios de seleção, registro e frequência de resposta 

às mensagens, fatores esses que estabelecem o uso dos produtos. 

É vultoso o volume de mensagens que chega por mês aos gabinetes. São mensagens 

com todo o tipo de conteúdo relacionado ou não aos papéis parlamentares. Dentre elas, os 

gabinetes identificam e-mails dos cidadãos em maior quantidade. Contudo, os e-mails 

oriundos da Central, seja fruto de atendimento realizado no 0800 ou do Fale Conosco, são os 

produtos que mais demandam fluxo de informação. Além disso, segundo os próprios 

gabinetes, essas mensagens dispensam triagem visto que os critérios estipulados pela própria 

Central para que os cidadãos possam encaminhar suas mensagens, evita que correntes e spams 

cheguem às caixas postais dos gabinetes.  

Num exame geral, os gabinetes não apresentam dificuldades na identificação dessas 

mensagens. Os critérios estabelecidos pela Seapo para que os cidadãos utilizem os canais de 

comunicação ganham apoio dos gabinetes, que afirmam otimizar o trabalho da assessoria, já 

que a triagem dessas mensagens é dispensável, sendo classificadas como “aproveitáveis”. 

Apesar de não haver problema quanto à identificação dessas mensagens, ficou 

constatado que os gabinetes não sabem discernir quais são frutos de teleatendimento (0800) 

ou do Fale Conosco. Todavia, essa situação não parece causar ruídos e nem oferecer 

obstáculos à relação entre gabinetes e Seção. 

Apesar de não ter sido possível traçar um modelo de fluxo de informação adotado 

como padrão pelos gabinetes, pode-se constatar que existe uma preocupação desses em ouvir 

o cidadão. Daí, pode-se entender que a preocupação dos gabinetes é o reflexo do 

comprometimento do deputado com o discurso da sociedade. 

Ficou também evidente neste trabalho que todo gabinete conta com um selecionador 

que, por critérios preestabelecidos pelo chefe de gabinete e pelo deputado, determina o 

aproveitamento das mensagens. Esses critérios estão baseados na origem do expediente (do 

Estado ou não), no conteúdo e no meio pelo qual o contato foi realizado (mensagem direta ao 

e-mail ou mensagem da Central). A experiência, o conhecimento do mandato do deputado e, 

principalmente, o bom senso foram colocados inúmeras vezes como fatores determinantes 

para a seleção das mensagens que demandariam fluxo de informação. 

Nesse contexto, os resultados indicaram que há um avanço atribuído à existência dos 

canais da Central no contato da sociedade com os parlamentares, por despertar a atenção dos 

selecionadores, que pode se traduzir na atenção do parlamentar. 

Foi constatado que quando se estabelece um fluxo de informação, normalmente estão 
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envolvidos nele pelo menos dois atores. Assim, além do selecionador, o fluxo de informação 

comporta a participação de, pelo menos, mais um assessor. Esses atores variam conforme o 

grau de complexidade operacional adotado em cada gabinete e, também, quanto à temática da 

mensagem. O intervalo de tempo da chegada ao gabinete da mensagem à resposta sofre 

influência da quantidade de atores que estarão envolvidos no processo.  

Verificou-se, também, que os gabinetes mantêm registro dos contatos realizados 

pelos cidadãos e as informações que geram registro são, em sua maioria, retiradas dos 

produtos da Central, já que, para registro da mensagem, o cidadão precisa se apresentar. 

Dessa forma, tanto os documentos quanto as mensagens são registradas, e os dados do 

cidadão que acionou o gabinete compõem um banco de dados normalmente utilizado na 

divulgação parlamentar e nas estratégias de conexão eleitoral. 

Não estava estabelecido nos objetivos da pesquisa verificar o uso de outros serviços 

disponibilizados pela Câmara, senão os direcionados pela Seapo aos gabinetes. Porém, 

constatou-se que os gabinetes usam software de automação parlamentar que viabilizam, entre 

outras atividades, o registro dos dados dos cidadãos, dispostos nos produtos da Central. O uso 

é estabelecido quando da necessidade de registro e acompanhamento das demandas dos 

cidadãos constantes nas mensagens encaminhadas aos gabinetes, especialmente pelos canais 

da Central. 

No geral, a avaliação pelos gabinetes das mensagens do Serviço 0800 e do Fale 

Conosco é positiva. O contato realizado pelos cidadãos por meio do Serviço é respondido. 

Isso porque, segundo os entrevistados, “essas mensagens trazem conteúdo importante”. 

Contudo, pôde-se verificar que, apesar da atenção dedicada pelos gabinetes a esses produtos, 

eles não pesam em processos de decisão do parlamentar, não sendo utilizados para que o 

deputado decida como votar as proposições, por exemplo.  

Se, por um lado, as mensagens do 0800 e do Fale Conosco são significativas e os 

gabinetes fazem uso dela, por outro, conclui-se que o Relatório Estatístico da Seção de 

Atendimento à População não tem informações de valor para os gabinetes. É fato que ele 

incorpora bem o conceito de transparência na gestão; mas, nesse contexto, seria mais útil à 

sociedade e aos órgãos da alta direção da Casa do que aos gabinetes parlamentares. 

Após esse trabalho, é possível verificar progressos da Câmara dos Deputados em 

direção à valorização da participação do cidadão no Legislativo e, ainda, reconhecer que foi 

importante viabilizar os canais de comunicação com a sociedade. Entretanto, a relação 

existente entre a Seapo e os gabinetes parlamentares ainda é frágil. Não há, senão os relatórios 

e as mensagens eletrônicas, outro elo que, de alguma maneira, interligue esses dois atores do 
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processo de atendimento ao cidadão e estabeleça um comprometimento mútuo. 

Fica evidente a necessidade de se criar responsabilidade do gabinete para com o 

trabalho realizado pela Seapo, fortificando o vínculo que já existe entre eles. E isso seria 

possível por meio de melhor utilização dos produtos. Em função da inexistência de um 

trabalho desenvolvido conjuntamente, que atenda à necessidade de informação dos gabinetes 

dentro das competências da Seção de Atendimento à População, é difícil mensurar o quanto 

os produtos da Seapo servem ao gabinete.  

É importante considerar que a diferença entre os modelos de gestão dos gabinetes 

parlamentares e o da Seapo é fator que dificulta a relação entre essas estruturas. A Seapo, 

enquanto estrutura administrativa da Câmara dos Deputados e, logo, integrada à Gestão 

Estratégica, desenvolve suas atividades em consonância com o planejamento adotado pela 

Câmara. Suas práticas estão alinhadas com os objetivos estratégicos corporativos com vistas a 

contribuir para o alcance da missão institucional. Já os gabinetes parlamentares são 

“estruturas autônomas”, contando cada um com seu gestor, no caso o parlamentar. Dentro dos 

gabinetes, o comando é dado pelo titular, o que revela a existência de práticas do modelo 

patrimonialista nessas estruturas. 

Essa assimetria existente entre o modelo de gestão da Seapo e o dos gabinetes 

parlamentares faz com que essas estruturas pareçam pertencer a duas instituições diferentes e, 

dessa forma, como poderia a Câmara dos Deputados ser eficiente mantendo unidades tão 

assimétricas? A inclusão dos gabinetes parlamentares na gestão estratégica é uma incógnita. 

Aderir essas estruturas ao planejamento pode implicar a interferência de gestão em seu âmbito 

o que, por sua vez, implica mexer com o brio de seus gestores. É uma relação político-

administrativa delicada que requer cautela para ser tratada e, quiçá, alterada. 

Por enquanto, o que resta são indagações de como, por que e para que fazer, e a boa 

vontade dos gestores administrativos em dar saltos rumo a uma gestão embasada nos 

princípios da eficiência, eficácia e efetividade. 

Apesar de a análise estar centrada na questão administrativa, os resultados do 

trabalho apontam para uma falta de conhecimento dos deputados do real potencial dos canais 

de comunicação da Central Interativa e dos gabinetes no aproveitamento de algumas 

informações. Por outro lado, contribui para que a Seapo avalie o esforço empenhado na 

consolidação dos produtos, especialmente do Relatório Estatístico da Seção de Atendimento à 

População, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos e a adequação dos mesmos às reais 

necessidades de informação dos gabinetes. 
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APÊNDICE A: RELAÇÃO DE DEPUTADOS REELEITOS: 

 

 

 Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

ABELARDO CAMARINHA M PSB SP Sudeste 2 

ABELARDO LUPION M DEM PR Sul 6 

ADEMIR CAMILO M PDT MG Sudeste 3 

AELTON FREITAS M PR MG Sudeste 2 

AFONSO HAMM M PP RS Sul 3 

ALDO REBELO M PCdoB SP Sudeste 6 

ALEX CANZIANI M PTB PR Sul 4 

ALEXANDRE SANTOS M PMDB RJ Sudeste 5 

ALFREDO KAEFER M PSDB PR Sul 2 

ALICE PORTUGAL F PCdoB BA Nordeste 3 

ALINE CORRÊA F PP SP Sudeste 2 

ANA ARRAES F PSB PE Nordeste 2 

ANDRE VARGAS M PT PR Sul 2 

ANDRÉ ZACHAROW M PMDB PR Sul 3 

ANDREIA ZITO F PSDB RJ Sudeste 2 

ANGELO VANHONI M PT PR Sul 2 

ANÍBAL GOMES M PMDB CE Nordeste 5 

ANTÔNIO ANDRADE M PMDB MG Sudeste 2 

ANTONIO BULHÕES M PRB SP Sudeste 2 

ANTÔNIO CARLOS BIFFI M PT MS Centro-Oeste 3 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

NETO 
M DEM BA Nordeste 3 

ANTONIO CARLOS MENDES 

THAME 
M PSDB SP Sudeste 6 

ANTÔNIO ROBERTO M PV MG Sudeste 2 

ARACELY DE PAULA M PR MG Sudeste 6 

ARIOSTO HOLANDA M PSB CE Nordeste 6 

ARLINDO CHINAGLIA M PT SP Sudeste 5 

ARNALDO FARIA DE SÁ M PTB SP Sudeste 7 

ARNALDO JARDIM M PPS SP Sudeste 2 

ARNON BEZERRA M PTB CE Nordeste 5 

AROLDE DE OLIVEIRA M DEM RJ Sudeste 8 

ASSIS DO COUTO M PT PR Sul 3 

ÁTILA LINS M PMDB AM Norte 6 

BETO FARO M PT PA Norte 3 

BETO MANSUR M PP SP Sudeste 4 

BRUNO ARAÚJO M PSDB PE Nordeste 2 

CÂNDIDO VACCAREZZA M PT SP Sudeste 2 

CARLOS ALBERTO LERÉIA M PSDB GO Centro-Oeste 3 
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 Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

CARLOS BEZERRA M PMDB MT Centro-Oeste 2 

CARLOS BRANDÃO M PSDB MA Nordeste 2 

CARLOS EDUARDO CADOCA M PSC PE Nordeste 4 

CARLOS SAMPAIO M PSDB SP Sudeste 3 

CARLOS SOUZA M PP AM Norte 3 

CARLOS ZARATTINI M PT SP Sudeste 2 

CELSO MALDANER M PMDB SC Sul 2 

CHICO ALENCAR M PSOL RJ Sudeste 3 

CHICO LOPES M PCdoB CE Nordeste 2 

CLAUDIO CAJADO M DEM BA Nordeste 5 

CLEBER VERDE M PRB MA Nordeste 2 

DALVA FIGUEIREDO F PT AP Norte 2 

DAMIÃO FELICIANO M PDT PB Nordeste 4 

DANIEL ALMEIDA M PCdoB BA Nordeste 3 

DARCÍSIO PERONDI M PMDB RS Sul 5 

DAVI ALCOLUMBRE M DEM AP Norte 3 

DÉCIO LIMA M PT SC Sul 2 

DEVANIR RIBEIRO M PT SP Sudeste 3 

DILCEU SPERAFICO M PP PR Sul 5 

DIMAS RAMALHO M PPS SP Sudeste 3 

DOMINGOS DUTRA M PT MA Nordeste 3 

DR. PAULO CÉSAR M PR RJ Sudeste 2 

DR. ROSINHA M PT PR Sul 4 

DUARTE NOGUEIRA M PSDB SP Sudeste 2 

EDINHO BEZ M PMDB SC Sul 5 

EDIO LOPES M PMDB RR Norte 2 

EDSON EZEQUIEL M PMDB RJ Sudeste 3 

EDSON SANTOS M PT RJ Sudeste 2 

EDUARDO BARBOSA M PSDB MG Sudeste 5 

EDUARDO CUNHA M PMDB RJ Sudeste 3 

EDUARDO DA FONTE M PP PE Nordeste 2 

EDUARDO GOMES M PSDB TO Norte 3 

EDUARDO SCIARRA M DEM PR Sul 3 

EFRAIM FILHO M DEM PB Nordeste 2 

ELCIONE BARBALHO F PMDB PA Norte 4 

ENIO BACCI M PDT RS Sul 5 

EUDES XAVIER M PT CE Nordeste 2 

EVANDRO MILHOMEN M PCdoB AP Norte 4 

FÁBIO FARIA M PMN RN Nordeste 2 

FÁBIO RAMALHO M PV MG Sudeste 2 

FÁBIO SOUTO M DEM BA Nordeste 3 

FÁTIMA BEZERRA F PT RN Nordeste 3 
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Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

FÁTIMA PELAES F PMDB AP Norte 5 

FELIPE BORNIER M PHS RJ Sudeste 2 

FELIPE MAIA M DEM RN Nordeste 2 

FERNANDO COELHO FILHO M PSB PE Nordeste 2 

FERNANDO FERRO M PT PE Nordeste 5 

FILIPE PEREIRA M PSC RJ Sudeste 2 

FLAVIANO MELO M PMDB AC Norte 2 

FRANCISCO PRACIANO M PT AM Norte 2 

GASTÃO VIEIRA M PMDB MA Nordeste 5 

GEORGE HILTON M PRB MG Sudeste 2 

GERALDO RESENDE M PMDB MS Centro-Oeste 3 

GERALDO SIMÕES M PT BA Nordeste 2 

GERALDO THADEU M PPS MG Sudeste 3 

GIACOBO M PR PR Sul 3 

GILMAR MACHADO M PT MG Sudeste 4 

GIOVANNI QUEIROZ M PDT PA Norte 5 

GIVALDO CARIMBÃO M PSB AL Nordeste 4 

GLADSON CAMELI M PP AC Norte 2 

GLAUBER BRAGA M PSB RJ Sudeste 2 

GONZAGA PATRIOTA M PSB PE Nordeste 6 

GORETE PEREIRA F PR CE Nordeste 3 

GUILHERME CAMPOS M DEM SP Sudeste 2 

HENRIQUE AFONSO M PV AC Norte 3 

HENRIQUE EDUARDO ALVES M PMDB RN Nordeste 11 

HENRIQUE FONTANA M PT RS Sul 4 

HERMES PARCIANELLO M PMDB PR Sul 5 

HOMERO PEREIRA M PR MT Centro-Oeste 2 

HUGO LEAL M PSC RJ Sudeste 2 

INOCÊNCIO OLIVEIRA M PR PE Nordeste 9 

ÍRIS DE ARAÚJO F PMDB GO Centro-Oeste 2 

IVAN VALENTE M PSOL SP Sudeste 5 

JAIME MARTINS M PR MG Sudeste 5 

JAIR BOLSONARO M PP RJ Sudeste 6 

JANETE ROCHA PIETÁ F PT SP Sudeste 2 

JEFFERSON CAMPOS M PSB SP Sudeste 3 

JILMAR TATTO M PT SP Sudeste 2 

JÔ MORAES F PCdoB MG Sudeste 2 

JOÃO CAMPOS M PSDB GO Centro-Oeste 3 

JOÃO CARLOS BACELAR M PR BA Nordeste 2 

JOÃO DADO M PDT SP Sudeste 4 

JOÃO MAGALHÃES M PMDB MG Sudeste 5 

JOÃO MAIA M PR RN Nordeste 2 
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Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

JOÃO PAULO CUNHA M PT SP Sudeste 5 

JOAQUIM BELTRÃO M PMDB AL Nordeste 2 

JORGE BOEIRA M PT SC Sul 3 

JORGE TADEU MUDALEN M DEM SP Sudeste 2 

JOSÉ AIRTON M PT CE Nordeste 2 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO M PDT BA Nordeste 3 

JOSÉ CHAVES M PTB PE Nordeste 5 

JOSÉ GUIMARÃES M PT CE Nordeste 2 

JOSÉ LINHARES M PP CE Nordeste 6 

JOSÉ MENTOR M PT SP Sudeste 3 

JOSÉ OTÁVIO GERMANO M PP RS Sul 3 

JOSÉ ROCHA M PR BA Nordeste 5 

JOVAIR ARANTES M PTB GO Centro-Oeste 5 

JÚLIO CESAR M DEM PI Nordeste 4 

JÚLIO DELGADO M PSB MG Sudeste 4 

JUTAHY JUNIOR M PSDB BA Nordeste 4 

LAEL VARELLA M DEM MG Sudeste 7 

LAERCIO OLIVEIRA M PR SE Nordeste 2 

LAUREZ MOREIRA M PSB TO Norte 2 

LÁZARO BOTELHO M PP TO Norte 2 

LEANDRO VILELA M PMDB GO Centro-Oeste 3 

LELO COIMBRA M PMDB ES Sudeste 2 

LEONARDO MONTEIRO M PT MG Sudeste 3 

LEONARDO QUINTÃO M PMDB MG Sudeste 2 

LINCOLN PORTELA M PR MG Sudeste 4 

LINDOMAR GARÇON M PV RO Norte 2 

LIRA MAIA M DEM PA Norte 2 

LUCIANO CASTRO M PR RR Norte 6 

LÚCIO VALE M PR PA Norte 2 

LUIS CARLOS HEINZE M PP RS Sul 4 

LUIZ ALBERTO M PT BA Nordeste 5 

LUIZ COUTO M PT PB Nordeste 3 

LUIZ FERNANDO FARIA M PP MG Sudeste 2 

LUIZA ERUNDINA F PSB SP Sudeste 4 

MANATO M PDT ES Sudeste 3 

MANOEL JUNIOR M PMDB PB Nordeste 2 

MANOEL SALVIANO M PSDB CE Nordeste 4 

MANUELA D'ÁVILA F PCdoB RS Sul 2 

MARÇAL FILHO M PMDB MS Centro-Oeste 2 

MARCELO CASTRO M PMDB PI Nordeste 4 

MÁRCIO MARINHO M PRB BA Nordeste 2 

MÁRCIO REINALDO MOREIRA M PP MG Sudeste 5 
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Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

MARCO MAIA M PT RS Sul 3 

MARCOS MEDRADO M PDT BA Nordeste 2 

MARCOS MONTES M DEM MG Sudeste 2 

MARINHA RAUPP F PMDB RO Norte 5 

MAURÍCIO QUINTELLA LESSA M PR AL Nordeste 3 

MAURÍCIO TRINDADE M PR BA Nordeste 2 

MAURO BENEVIDES M PMDB CE Nordeste 4 

MAURO LOPES M PMDB MG Sudeste 5 

MAURO MARIANI M PMDB SC Sul 2 

MAURO NAZIF M PSB RO Norte 2 

MENDES RIBEIRO FILHO M PMDB RS Sul 5 

MENDONÇA PRADO M DEM SE Nordeste 3 

MIGUEL CORRÊA M PT MG Sudeste 2 

MILTON MONTI M PR SP Sudeste 4 

MIRO TEIXEIRA M PDT RJ Sudeste 7 

MOACIR MICHELETTO M PMDB PR Sul 5 

MOREIRA MENDES M PPS RO Norte 2 

NATAN DONADON M PMDB RO Norte 3 

NEILTON MULIM M PR RJ Sudeste 2 

NELSON MARQUEZELLI M PTB SP Sudeste 6 

NELSON MEURER M PP PR Sul 5 

NELSON PELLEGRINO M PT BA Nordeste 4 

NICE LOBÃO F DEM MA Nordeste 4 

ODAIR CUNHA M PT MG Sudeste 3 

ONYX LORENZONI M DEM RS Sul 3 

OSMAR JÚNIOR M PCdoB PI Nordeste 2 

OSMAR SERRAGLIO M PMDB PR Sul 4 

OSMAR TERRA M PMDB RS Sul 4 

OTAVIO LEITE M PSDB RJ Sudeste 2 

PAES LANDIM M PTB PI Nordeste 7 

PAULO ABI-ACKEL M PSDB MG Sudeste 2 

PAULO MALUF M PP SP Sudeste 2 

PAULO PEREIRA DA SILVA M PDT SP Sudeste 2 

PAULO PIAU M PMDB MG Sudeste 2 

PAULO PIMENTA M PT RS Sul 3 

PAULO TEIXEIRA M PT SP Sudeste 2 

PEDRO CHAVES M PMDB GO Centro-Oeste 4 

PEDRO EUGÊNIO M PT PE Nordeste 2 

PEDRO FERNANDES M PTB MA Nordeste 4 

PEPE VARGAS M PT RS Sul 2 

PERPÉTUA ALMEIDA F PCdoB AC Norte 3 

PINTO ITAMARATY M PSDB MA Nordeste 2 
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Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

PROFESSOR SETIMO M PMDB MA Nordeste 2 

RAIMUNDO GOMES DE MATOS M PSDB CE Nordeste 5 

RATINHO JUNIOR M PSC PR Sul 2 

RAUL HENRY M PMDB PE Nordeste 2 

REBECCA GARCIA F PP AM Norte 2 

REGINALDO LOPES M PT MG Sudeste 3 

REINHOLD STEPHANES M PMDB PR Sul 3 

RENATO MOLLING M PP RS Sul 2 

RIBAMAR ALVES M PSB MA Nordeste 3 

RICARDO BERZOINI M PT SP Sudeste 4 

RICARDO TRIPOLI M PSDB SP Sudeste 2 

ROBERTO BALESTRA M PP GO Centro-Oeste 7 

ROBERTO BRITTO M PP BA Nordeste 2 

ROBERTO SANTIAGO M PV SP Sudeste 2 

RODRIGO DE CASTRO M PSDB MG Sudeste 2 

RODRIGO MAIA M DEM RJ Sudeste 4 

RONALDO CAIADO M DEM GO Centro-Oeste 4 

ROSE DE FREITAS F PMDB ES Sudeste 6 

RUBENS OTONI M PT GO Centro-Oeste 3 

SABINO CASTELO BRANCO M PTB AM Norte 2 

SANDES JÚNIOR M PP GO Centro-Oeste 3 

SANDRA ROSADO F PSB RN Nordeste 3 

SANDRO MABEL M PR GO Centro-Oeste 3 

SARAIVA FELIPE M PMDB MG Sudeste 5 

SARNEY FILHO M PV MA Nordeste 8 

SEBASTIÃO BALA ROCHA M PDT AP Norte 2 

SÉRGIO BRITO M PSC BA Nordeste 2 

SÉRGIO MORAES M PTB RS Sul 2 

SILAS CÂMARA M PSC AM Norte 4 

SILVIO COSTA M PTB PE Nordeste 2 

SIMÃO SESSIM M PP RJ Sudeste 9 

SUELI VIDIGAL F PDT ES Sudeste 2 

TAKAYAMA M PSC PR Sul 3 

VALADARES FILHO M PSB SE Nordeste 2 

VALDEMAR COSTA NETO M PR SP Sudeste 6 

VALTENIR PEREIRA M PSB MT Centro-Oeste 2 

VANDER LOUBET M PT MS Centro-Oeste 3 

VICENTE ARRUDA M PR CE Nordeste 5 

VICENTINHO M PT SP Sudeste 3 

VIEIRA DA CUNHA M PDT RS Sul 2 

VILSON COVATTI M PP RS Sul 2 

WALDIR MARANHÃO M PP MA Nordeste 2 
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Nome Parlamentar Gênero Partido UF Região 

Mandatos 

consecutivos 

até 54ª leg. 

WANDENKOLK GONÇALVES M PSDB PA Norte 2 

WELLINGTON FAGUNDES M PR MT Centro-Oeste 6 

WELLINGTON ROBERTO M PR PB Nordeste 3 

WLADIMIR COSTA M PMDB PA Norte 3 

WOLNEY QUEIROZ M PDT PE Nordeste 4 

ZÉ GERALDO M PT PA Norte 2 

ZÉ VIEIRA M PR MA Nordeste 3 

ZEQUINHA MARINHO M PSC PA Norte 3 

ZONTA M PP SC Sul 3 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM REJANE XAVIER 

 

Coleta de informações acerca da Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados 

 

 

Pergunta 1: 

Faça uma breve explanação sobre a implantação do programa de Gestão Estratégica na 

Câmara. 

 

Pergunta 2: 

Você acredita que todos os setores previstos de participar estão engajados para que o 

programa obtenha êxito? 

 

Pergunta 3: 

Quais as principais dificuldades encontradas para a implantação da GE? 

 

Pergunta 4:  

Quais os principais resultados da Gestão Estratégica na Casa? 

 

Pergunta 5: 

Mudanças políticas causam impacto no processo de implantação/desenvolvimento da Gestão 

Estratégica? Como? 

 

Pergunta 6: 

No dia 02/06/11, um evento promovido na Câmara marca o início do novo Ciclo de 

Planejamento Estratégico da Câmara, envolvendo a Secretaria-Geral da Mesa e as Comissões. 

Como você avalia essa etapa? 

 

Pergunta 7: 

Você conseguiria explicar por que os gabinetes parlamentares foram excluídos do escopo do 

programa de Gestão Estratégica? Qual a sua avaliação sobre essa situação? Existem fatores 

que dificultam o envolvimento dessa área? Existe previsão de avançar no planejamento 

estratégico, a partir do envolvimento dessa área? 

 

Pergunta 8:  

Numa avaliação geral, a atual situação do Planejamento Estratégico é a esperada? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM RENATA 

SABBAT 

 

Coleta de informações acerca da Gestão Estratégica na Secom 

 

Pergunta 1: 

O que motivou o planejamento estratégico? 

 

Pergunta 2: 

Como a Secretaria de Comunicação está situada no contexto da Gestão Estratégica na 

Câmara? Todas as estruturas da Secom estão contempladas no planejamento? 

 

Pergunta 3: 

Quais as diretrizes básicas da Gestão Estratégica na Secom? Quais os objetivos/metas 

previstos no planejamento estratégico realizado pela Secom? 

 

Pergunta 4: 

Você considera que o Planejamento Estratégico Corporativo, elaborado a partir dos 

planejamentos estratégicos setoriais, atende as perspectivas do planejamento estratégico da 

Secom? 

 

Pergunta 5:  

O planejamento estratégico da Secom precisou ser reformulado para acompanhar as 

mudanças da Casa a partir da implantação do Programa de Gestão Estratégica? Se sim, quais? 

 

Pergunta 6: 

Quais os principais resultados já conquistados pela Secom desde o planejamento estratégico? 

 

Pergunta 7: 

Alguma mudança está prevista no planejamento estratégico? Se sim, com qual intuito? 

 

Pergunta 8: 

As mudanças que tivemos no quadro político da Casa nesse ano e também as mudanças 

ocorridas nas áreas administrativas impactaram, de alguma forma, na Secom? 

 

Pergunta 9:  

Como você avalia o trabalho da Secom antes e depois da implantação do programa de Gestão 

Estratégica? 

 

Pergunta 10: 

No dia 02/06/11, um evento promovido na Câmara marca o início do novo Ciclo de 

Planejamento Estratégico da Câmara, envolvendo a Secretaria-Geral da Mesa e as Comissões. 

E na Secom? Algo muda nesse novo Ciclo de forma a atender essas áreas dentro do 

planejamento estratégico? 

 

Pergunta 11: 

Você conseguiria explicar por que os gabinetes parlamentares foram excluídos do escopo do 

programa de Gestão Estratégica? Qual a sua avaliação sobre essa situação? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS GABINETES 

PARLAMENTARES 

 
Gabinete do (a) Deputado (a): ____________________________________________________ 

Assessor: ________________________________________     Sexo: _____ M     _____ F 

Função: __________________________________________________    Idade: ______ anos 

Grau de instrução: __ Ens. Fundamental  __ Ens. Médio   __ Ens. Superior   __ [__ Comp. __ 

Incomp.]  __ Especialização   __ Mestrado   __ Doutorado 

 

Pergunta 1: De um modo geral, como são tratadas as mensagens enviadas no e-mail parlamentar 

(gab. ou dep.)?  

[Verificar o recebimento, a triagem inclusive descarte, distribuição, resposta, registro, 

acompanhamento] 

 

Pergunta 2: Em quem se inicia e finaliza o processo de tratamento das mensagens e quando esse 

processo se dá por encerrado?  

[Verificar atores envolvidos no processo |quem e quantos e a responsabilidade de cada um no 

processo|, a autonomia, o acompanhamento, freqUência de resposta] 

 

Pergunta 3: Um levantamento realizado pela Seapo em 2010 revelou que nem todas as 

mensagens podem ser respondidas, mas que os e-mails encaminhados pelos cidadãos são os que 

demandam maior atenção. Existem critérios para definir se uma mensagem será respondida ou 

não? Se SIM, quais seriam?  

[Verificar fatores que determinam a resposta a um cidadão] 

 

Pergunta 4: Entre os e-mails enviados por cidadãos, poderia apresentar informações quanto ao 

conteúdo?  

 

Conforme previamente selecionado, o entrevistado conhece os produtos do Serviço 0800 voltados para 

gabinetes e os consegue identificar quando do recebimento em caixa postal eletrônica. Diante dessa 

situação, pergunta-se: 

 

Pergunta 5: O gabinete consegue identificar os produtos encaminhados pela Central de 

Comunicação Interativa? Se SIM, saberia definir qual é gerada pelo 0800 e qual é produzida a 

partir do ‘Fale Conosco’?  

 

Pergunta 6: Como é o tratamento dispensado às mensagens encaminhadas pela Central? 

 

Pergunta 7: É feito algum uso dos produtos destinados pela Central de Comunicação Interativa 

ao gabinete? 

Se SIM, qual? | Se NÃO, perguntar: há alguma intenção em se avaliar as informações constantes nos 

produtos do Serviço 0800 enviados aos gabinetes para uso desses produtos pelo gabinete? 

 

Pergunta 8: Quanto ao Relatório Estatístico da Seção de Atendimento à População e 

encaminhado mensalmente ao gabinete, é feito algum uso do mesmo? 

 

Pergunta 9: Como o gabinete avalia os produtos da Central voltados para gabinetes? 

[Verificar o uso das mensagens |0800 e Fale Conosco| e do Relatório] 

 

Pergunta 10: Você já ouviu falar no Programa de Gestão Estratégica da Câmara dos 

Deputados? 

Se SIM: 

a) Conseguiria explicar a importância do mesmo para a Casa?  

b) O gabinete considera importante o envolvimento dos gabinetes nesse planejamento? Se 

SIM, como seria possível esse envolvimento? 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO 1 – Relatório de Ocorrência por Deputado (0800) 

ANEXO 2 – Ocorrência (Fale Conosco) 

ANEXO 3 - Relatório Evolutivo de Atendimento da Central de Comunicação Interativa 

no período de 1998 a 2010 

ANEXO 4 - Roteiro do levantamento censitário realizado pela Seapo. 
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