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RESUMO 

 

 

O trabalho analisa o processo de implantação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados, 

tendo por base a experiência piloto desenvolvida na Diretoria de Recursos Humanos que 

envolveu a elaboração e a implementação do planejamento estratégico. Para tanto, pretende-se 

descrever e explicar, à luz da bibliografia consultada, como foi a vivência naquela Diretoria, 

destacando-se a metodologia aplicada, os ajustes necessários, as  experiências acumuladas e 

as lições aprendidas. A pretensão é extrair dessa dicotomia entre a teoria, consignada na 

literatura, e a prática da execução do plano estratégico, os conhecimentos considerados 

norteadores para experiências similares em órgãos do Poder Legislativo, constituindo-se em 

fonte de aprendizado relevante para projetos incipientes na área de estudo da gestão 

estratégica. Avalia, também, a importância da existência de um sistema de gestão voltado para 

o monitoramento e avaliação das estratégias deliberadas, sob a forma de programas e projetos 

considerados vitais para a organizacão, e direcionados para o alcance de objetivos, metas e de 

padrões de desempenho que sejam capazes de mensurar e avaliar, ao longo da realização do 

plano, o impacto das ações nos resultados desejados para a organização, em termos do 

cumprimento da missão e da visão de futuro. O balanced scorecard – BSC é uma dessas 

ferramentas de gestão que foi utilizada tanto no âmbito setorial quanto no nível corporativo da 

Câmara dos Deputados. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com o decorrer do tempo, e diante de um contexto empresarial cada vez mais 

complexo, interdependente e competitivo, a sociedade passou a questionar, com muita 

frequência, as práticas e os fundamentos de gestão verificados nas organizações públicas. Em 

decorrência desse quadro, mecanismos ligados à gestão estratégica, à gestão de projetos e de 

processos, à gestão de pessoas e à gestão por resultados, envolvendo principalmente as 

funções do planejamento e do controle, passaram a integrar, com maior ênfase, o repertório de 

medidas gerenciais adotado pela administração pública.  

Ademais, a presença de fatores tais como a tecnologia, a comunicação midiática, as 

mudanças provocadas pelas constantes movimentações sociais e a globalização da economia 

tornaram mais intensas e consistentes essas demandas, sendo estas direcionadas não apenas 

para a produção imediata de resultados, mas também para a qualidade da gestão de recursos 

públicos, baseada em princípios tais como probidade, publicidade, ética e economicidade.  

Desde já, cumpre explicitar que não há de se confundir o papel da administração 

pública com aquele exercido pela iniciativa privada e nem constitui objetivo deste trabalho 

propor a adaptação de modelos administrativos empresariais à realidade pública. Contudo, é 

possível incorporar e desenvolver práticas gerenciais sintonizadas com o atual estágio 

profissional da Administração, utilizando-se técnicas que sejam capazes de alinhar ações a 

objetivos, considerados vitais para as organizações públicas, além de permitirem o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho alcançado. 

Aliás, algumas medidas já tornaram clara a intenção de modernizar e profissionalizar a 

gestão pública. O Plano Diretor da Reforma do Estado que iniciou uma mudança cultural em 

torno de um novo modelo (o gerencial) para a administração pública; a inclusão da eficiência, 

por meio da Emenda nº 19/1998, como um dos princípios da administração pública; a 

aprovação do Manual de Auditoria de Natureza Operacional que norteia as auditorias do 

Tribunal de Contas da União (TCU), consignando aspectos ligados à análise da estratégia e da 

gestão organizacional; a criação do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GESPÚBLICA), destinado à excelência da gestão; e a implantação de 

novos modelos de gestão em vários órgãos públicos, como vem ocorrendo na Câmara dos 

Deputados, são exemplos concretos dessa evolução da administração pública. 
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O objetivo é que se estabeleça um sistema de gestão pública que funcione mais 

voltado para as mudanças que ocorrem em torno das organizações, tornando-as mais ágeis e 

proativas em relação às demandas dos cidadãos e mais preocupadas com a busca contínua da 

qualidade, e não apenas concentradas em seus processos internos, fruto de uma visão míope 

de eficiência administrativa herdada do modelo burocrático que ainda vigora no Brasil.  

Essa cultura que impõe uma visão restrita de eficiência na administração pública 

constitui, pois, obstáculo ao propósito de se alcançar um padrão moderno de excelência de 

gestão administrativa, que pressupõe atuação gerencial não somente voltada para a melhoria 

contínua dos processos internos (eficiência), mas também focada em resultados (eficácia) 

considerados estratégicos, de modo a conquistar o reconhecimento da sociedade, por meio de 

uma qualidade contínua na prestação de serviços (efetividade).  

Considerando-se o atual contexto de mudanças, este trabalho parte da premissa que o 

planejamento estratégico é uma técnica administrativa de prospecção que propicia o aumento 

da capacidade de identificar e neutralizar ameaças; de transformar informações em 

oportunidades; de minimizar incertezas, por meio da investigação de cenários; e de atender 

demandas, antecipando-se às necessidades de clientes/usuários, o que torna as organizações 

mais proativas, eficientes, eficazes e efetivas. 

As etapas que envolvem a elaboração, a implantação e a contínua avaliação do 

planejamento estratégico até a sua transformação definitiva em um plano consistente de 

objetivos, metas e ações é um processo coletivo de aprendizagem que, se bem conduzido, 

produz o alinhamento de estratégias com programas, projetos e processos considerados vitais 

para a organização e proporciona o comprometimento das pessoas com os resultados 

desejados.  

Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é compreender o processo de implantação da 

gestão estratégica na Câmara dos Deputados, iniciado em 2004, e alavancado pela experiência 

piloto do planejamento estratégico na Diretoria de Recursos Humanos (DRH), a partir de 

2006.  

Para tanto, pretende-se descrever o processo na DRH e analisar, à luz do referencial 

bibliográfico adotado, a metodologia aplicada, as adaptações feitas e as experiências 

acumuladas durante o primeiro ciclo do planejamento. Ademais, espera-se que as informações 

produzidas possam se constituir em fonte de consulta para a implantação de novos modelos de 

gestão em órgãos do Legislativo. É uma tentativa de aprender com as lições aprendidas, 

realizando-se um exercício de benchmarking. 
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Esse trabalho pretende ainda avaliar as seguintes questões pontuais: quais os fatores 

que restringiram à alta administração a elaboração do referencial estratégico da Câmara dos 

Deputados (definição de missão, visão, valores), em 2004? Quais as razões ou dificuldades 

que determinaram o interregno de quase dois anos entre a criação do referencial estratégico e 

o início do processo de elaboração do planejamento da DRH? Quais os fatores que definiram 

a escolha da metodologia do Balanced Scorecard utilizada na elaboração do planejamento 

estratégico da DRH? Quais as perspectivas consideradas mais relevantes na construção do 

mapa estratégico da DRH? Quais os critérios que nortearam a definição dos objetivos 

estratégicos e respectivos indicadores de desempenho da DRH? 

Em termos de procedimentos metodológicos, o desenvolvimento deste trabalho foi 

precedido do devido levantamento bibliográfico sobre o tema – livros, artigos técnicos, 

publicações periódicas e análise documental – a fim de possibilitar a fundamentação teórica 

necessária sobre o uso da técnica do planejamento estratégico na administração pública. 

Especial atenção foi dispensada à análise da metodologia observada na elaboração do 

planejamento e do sistema de gestão empregado no monitoramento e na avaliação das 

estratégias deliberadas e implementadas.  

Na tentativa de proporcionar uma melhor compreensão dos fatos narrados, a análise 

que se segue foi estruturada em quatro capítulos, sendo o primeiro constituído de uma 

fundamentação conceitual sobre a importância da aplicação de novas técnicas de gestão na 

administração pública; o segundo sobre a etapa considerada mais importante do processo de 

planejamento – a formulação da estratégia; o terceiro está desenvolvido em torno da 

metodologia de elaboração do planejamento estratégico, extraída da literatura e confrontada 

com aquela adotada na Câmara dos Deputados; e, por fim, o quarto capítulo que analisa a 

experiência piloto levada a termo na DRH, as suas práticas, acertos, ajustes e lições 

aprendidas.  
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1.A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS E DO EMPREGO 

DE FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO PÚBLICA 

 

Atualmente, em meio às abruptas transformações de ordem econômica, política, 

tecnológica, social e ecológica que atingem, conjunta e simultaneamente, o chamado mundo 

globalizado dos negócios, impondo às organizações uma nova dinâmica de funcionamento 

caracterizada, principalmente, por uma rápida capacidade de adaptação ao ambiente e um 

pronto atendimento a novas demandas, vem à reflexão as práticas e os  fundamentos de gestão 

atualmente utilizados tanto por grandes conglomerados transnacionais, no ramo empresarial, 

quanto por governos nacionais, no âmbito de suas respectivas administrações públicas. 

 A esse respeito, Robert Kaplan e David Norton (1997), ao fazer uma analogia entre 

um piloto de avião e um executivo de uma corporação moderna, concluem que, assim como é 

extremamente complexo para um executivo conduzir uma organização sem um conjunto 

adequado de informações e de indicadores sobre as variáveis mercadológicas que impactam 

no desempenho da organização, de igual maneira complicada também o é para quem, por 

mais experiente que possa ser, pilota uma aeronave de última geração, contando com um 

painel de bordo com apenas um único instrumento de vôo em funcionamento. É um vôo às 

cegas sujeito a muitas turbulências. 

Por esse motivo, mecanismos ligados às ferramentas e às técnicas de gestão estratégica 

e de gestão por resultados, envolvendo, primordialmente, as funções administrativas do 

planejamento e do controle, passaram a integrar o elenco de medidas gerenciais 

indispensáveis às organizações contemporâneas, sejam estas públicas ou privadas, provendo-

as das condições informacionais necessárias para assegurar não apenas a sua sobrevivência, 

mas também o seu crescimento e o seu desenvolvimento em torno desse ambiente complexo e 

altamente competitivo.  

Na Administração Pública, em particular, para que se estabeleça essa cultura voltada 

para a gestão estratégica é essencial que se reformulem as atuais práticas gerenciais oriundas 

de um modelo organizacional predominantemente burocrático; de estruturas funcionais 

rígidas e excessivamente verticalizadas; de processos de tomada de decisões marcados pela 

improvisação e pela reação, e não pela proatividade; e onde os padrões de qualidade de 

desempenho, quando existentes, estão quase sempre restritos ao acompanhamento 

desordenado e descoordenado de rotinas internas em detrimento de objetivos, de ações e de 

resultados considerados estratégicos.  
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Portanto, configura-se necessária a substituição de tais práticas por um sistema de 

gestão mais abrangente, no qual, nas palavras de Djalma de Oliveira (2010), o planejamento 

resultante dos planos elaborados nos níveis estratégico, tático e operacional da organização 

funcione de forma interdependente, integrada e cíclica, definindo-se objetivos, estratégias, 

metas, programas, projetos e ações, além de padrões e medidas que possam aferir os graus de 

transparência (accountability), de produtividade (eficiência), de qualidade (eficácia) e de 

impacto dos resultados (efetividade) no desenvolvimento de políticas públicas e na prestação 

de serviços aos cidadãos.  

Dentro dessa nova perspectiva gerencial, um sistema de monitoramento e de avaliação 

de resultados organizacionais, à luz da definição de objetivos, estratégias e de indicadores, 

passa a se constituir, então, em ferramenta administrativa de fundamental importância para o 

funcionamento desse sistema abrangente de planejamento e gestão que, por sua vez, deve, 

segundo Idalberto Chiavenato (2006), envolver e interligar as seguintes ações de caráter 

prospectivo e introspectivo: 

 análise do ambiente em que a organização se insere (macroambiente) e aquele 

em que efetivamente atua (tarefa);  

 formulação do referencial estratégico (missão, visão, valores) que deve nortear, 

sob a tutela de um plano formal, as ações e atitudes (estratégias) 

organizacionais diante das oportunidades e das ameaças identificadas no 

ambiente, tendo em vista os macro-objetivos almejados e as potencialidades da 

organização (pontos fortes e fracos);   

 criação de dispositivos de controle que, além de medirem o desenvolvimento 

da organização, em termos da melhoria de seus processos internos (eficiência), 

também sejam capazes de avaliar, junto a seus clientes ou usuários e à luz dos 

objetivos, o sucesso ou insucesso da estratégia adotada;   

 aferição do grau de satisfação com os resultados (eficácia) de médio e de longo 

prazo produzidos para a sociedade ou para o público-alvo almejado, no sentido 

de avaliar o efeito final do  programa, projeto ou da atividade desenvolvidos ao 

longo do tempo (efetividade). 

A propósito, transcreve-se, a seguir, o conceito adotado pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) para definir um sistema de planejamento e gestão: 

Um sistema de planejamento e gestão deve fundamentar-se em princípios 

que objetivem a identificação e a prevenção de problemas e o alcance da 

visão de longo prazo como estratégia para o desenvolvimento da 



18 

 

 

 

organização. (...) Inclui análise de ambiente, formulação da estratégia 

organizacional e implementação, avaliação e controle da estratégia traçada. 

BRASIL. Guia de Referência do Sistema de Planejamento e Gestão do 

Tribunal de Contas da União. (TCU, 2008, p.8). 

 

Segundo Bresser Pereira (2006), algumas reformas administrativas já foram 

implementadas no Brasil com o propósito de aprimorar o modelo de gestão de suas 

organizações públicas. Na década de 30, a Reforma Burocrática, com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP; nos anos 60, a Reforma 

Desenvolvimentista, com a edição do Decreto-Lei nº 200, de 1967, complementada pelo então 

Ministro Hélio Beltrão com o Programa Nacional de Desburocratização (PRND – Decreto nº 

83.740/1979) e que culminaria com a Reforma Gerencial, estabelecida pelo Plano Diretor da 

Reforma do Estado, em1995. 

Para o autor, o Plano Diretor alicerçou-se sobre dois pilares: a promoção da 

governabilidade, envolvendo principalmente os aspectos político e econômico, e o aumento 

qualitativo da governança que objetiva a transição do modelo burocrático atual, autoreferente 

e focado nos processos internos, para um sistema administrativo gerencial mais eficiente no 

uso de recursos públicos, descentralizado (empowerment), orientado para o cidadão-usuário e 

voltado para a obtenção de resultados efetivos. 

 Contudo, quer tenham sido efetuadas no sentido de modificar a configuração de suas 

estruturas organizacionais, quer tenham objetivado a criação de novos órgãos ou de novas 

rotinas de trabalho ou, ainda, de novos planos de cargos e carreiras, as reformas 

administrativas não se mostraram suficientemente capazes de alterar a cultura de destrato para 

com a coisa pública e de descaso com as práticas administrativas voltadas para a excelência 

da gestão, no âmbito do serviço público. 

No entanto, Pereira (2006) afirma que a Reforma Gerencial está em curso, pois as 

dimensões que ela engloba – institucional-legal, cultural e co-gestão – passam, ainda, por um 

processo de transição e de adequação que envolve, além de alterações na Constitutição 

Federal e em algumas leis e regulamentos, que tratam da administração pública, a completa 

extinção da cultura burocrática e neopatrimonialista representadas, respectivamente, pela 

manutenção do status quo da alta burocracia, que se tornou um fim em si mesma, e pelo uso 

fisiológico da máquina pública, em nome de um falacioso funcionamento de governos de 

coalizão.  

No que tange ao aspecto gerencial, realmente a assertiva de Pereira (2006) procede, 

porquanto se tem identificado um esforço contínuo e progressivo no sentido da melhoria 
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qualitativa da gestão em alguns órgãos públicos. O Programa GesPública que será detalhado 

no tópico a seguir e o Programa de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados que inspirou 

o título e o desenvolvimento deste trabalho constituem-se bons exemplos desse progresso no 

trato da gestão pública. 

 

1.1 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA 
 

Segundo o professor Paulo Daniel (2007, p.31), o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), representa “uma trajetória de quinze anos de 

construção da estratégia de mudança da gestão pública brasileira”, resultado do 

aprimoramento de uma série de outras medidas que abrangem a criação do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), em 1990; do Programa da Qualidade e 

Participação na Administração Pública (QPAP), em 1995; do Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ), na categoria Administração Pública, em 1996; do 1º Instrumento de Avaliação da 

Gestão na Administração Pública, em 1997; do Prêmio Qualidade do Governo Federal 

(PQGF), em 1998; do Programa Nacional de Desburocratização, ressurgido pelo Decreto nº 

3.335, de 11/01/2000; e, por fim, do Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP), no 

ano 2000. 

Não por acaso, porquanto se trata da fusão dos dois últimos programas – o da 

Qualidade no Serviço Público e o Nacional de Desburocratização – o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão instituiu, por intermédio do Decreto n. 5.378, de 23 de 

fevereiro de 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GESPÚBLICA) que busca a transformação de práticas gerenciais rumo à excelência 

administrativa, focada em resultados, aplicável à Administração Pública, em todos os Poderes 

e esferas de governo, e cuja finalidade é a seguinte: 

contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados e 

para o aumento da competitividade do país, mediante melhoria contínua da 

gestão, no rumo da excelência. Instrumento para Avaliação da Gestão 

Pública – IAGP 250 e 500 pontos (BRASIL,www.gespublica.gov.br, 

acesso em 21 de janeiro de 2011). 

 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) adotado pelo GESPÚBLICA – 

representação gráfica constante da figura 1 -  constitui exemplo desse modelo amplo de 

planejamento e gestão administrativa a que já se referiu este capítulo  e serve como o 

principal parâmetro de avaliação para aferição do grau e dos níveis de desenvolvimento 
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gerencial (250, 500 e 1000 pontos) em que se encontram os órgãos e as entidades públicas que 

aderirem ao Sistema de Avaliação Continuada da Gestão Pública contemplado pelo Programa. 

Para tanto, as organizações públicas participantes desse Sistema de Avaliação devem se 

utilizar dos Instrumentos de Avaliação da Gestão Pública (IAGP), dentro de uma concepção 

de autoavaliação cíclica e continuada; de um planejamento constante de ações ou de 

estratégias voltadas para a melhoria dos processos considerados como fatores críticos de 

sucesso; e de um aprendizado e crescimento organizacional que, não por acaso, também, 

constituem-se nos presupostos norteadores da metodologia do Balanced Scorecard, defendida 

por Kaplan e Norton (1997) na condição de uma importante ferramenta de gestão e não 

apenas de um sistema de controle, como será vista mais adiante. 

 

Figura 1 - representação gráfica do Modelo de Excelência em Gestão Pública adotado pelo Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) (Fonte: Brasil, 2011. Instrumento para 

Avaliação da Gestão Pública – 250 pontos, disponível em www.gespublica.gov.br/ferramentas) 

 

Lima (2007, p.91) explicita que o MEGP “é a representação de um sistema de gestão 

constituído de sete elementos integrados e interatuantes que concorrem para a construção de 

órgãos públicos de alto desempenho”. Esses elementos estão dispostos graficamente na figura 

1, em quatro retângulos interligados e inter-relacionados – planejamento (estratégias), 

gestão (de pessoas e de processos), controle (resultados) e retroalimentação – que 

constituem o arcabouço administrativo indispensável para que as organizações públicas 
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possam alinhar-se ao denominado estado da arte da excelência em gestão, representado pelo 

atual estágio técnico das boas práticas administrativas adotadas mundialmente. 

Em sua análise sobre as característas contemporâneas da excelência em gestão 

incorporadas pelo MEGP, Lima (2007) aduz e conclui o seguinte: 

 

a gestão pública brasileira pode ter as mesmas características que definem a 

gestão de excelência do setor privado contemporâneo e que, pelo mesmo 

motivo, a qualidade e o desempenho do sistema de gestão preconizados pelo 

GESPÚBLICA são comparáveis universalmente. (Lima, 2007, p.58) 

 

Logo, se o objetivo é a melhoria continuada dos processos organizacionais, na busca 

por resultados mais efetivos, torna-se indispensável o funcionamento de sistemas interligados 

de planejamento, gestão e controle que, como propõe o modelo mostrado na figura 1(vide 

retângulos tracejados), assegurem, em sintonia com a sociedade, ganhos de produtividade e de 

qualidade aos serviços públicos. Somente assim, os resultados produzidos poderão ser 

monitorados pelas organizações e avaliados, também, pelos órgãos de controle. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) já aprovara, por intermédio da 

Portaria nº 144-GP, de 10/07/2000, o Manual de Auditoria de Natureza Operacional que, 

segundo James Giacomoni (2007, p.349), possui o propósito de avaliar “a ação governamental 

quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia”, considerando, por exemplo, os 

seguintes pontos:  

1 – Análise da estratégia organizacional 

 o cumprimento da missão definida em lei; 

 a adequação dos objetivos estratégicos às prioridades de governo; 

 a identificação dos principais produtos, indicadores de desempenho e metas 

organizacionais;  

 a identificação dos pontos fortes e fracos da organização, e das 

oportunidades     e ameaças ao desenvolvimento organizacional;  

 a existência de superposição e duplicação de funções 
 
2 – Análise da gestão 

 

 a adequação da estrutura organizacional aos objetivos do órgão ou 

entidade; 

 a existência de sistemas de controle adequados, destinados a monitorar, 

com base em indicadores de desempenho válidos e confiáveis, aspectos 

ligados à economicidade, à eficiência e à eficácia;  

  o uso adequado dos recursos humanos, instalações e equipamentos 

voltados para a produção e prestação de bens e serviços na proporção, 

qualidade e prazos requeridos;  

 a extensão do cumprimento de metas previstas pela administração ou 

legislação pertinente (Giacomoni, 2007, p. 349). 
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Ou seja, mesmo analisando-se essas funções separadamente, para fins acadêmicos, 

como é o objetivo deste trabalho em relação ao planejamento, é impraticável para o 

administrador público trabalhar, rotineiramente, quaisquer delas isoladamente, conforme 

ilustra a figura 2 esquematizada por Chiavenato (2006, p.408). 

 

 

 

Figura 2 - Interdependência das ações do Sistema de Planejamento e Gestão. Fonte: Chiavenato (2006, p.408). 

 

Portanto, conclui-se que um sistema de planejamento e gestão administrativa, 

abrangendo as funções técnicas do planejamento, da organização, da gestão e do controle, 

resulta de um conjunto de ações que são interdependentes e que estão estreitamente 

interligadas umas às outras, influenciando-se cíclica e mutuamente, na construção do processo 

administrativo.  
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2. A ESTRATÉGIA 

2.1 Definições e Conceitos 

 

Consoante dicionário de Aurélio B de Holanda - Novo Aurélio Século XXI, a palavra 

estratégia deriva do grego strategía, e significa, literalmente,  

 

1. Arte militar de planejar e executar movimentos e operações (...), visando a 

alcançar ou manter posições (...) favoráveis a futuras ações táticas sobre 

determinados objetivos. (...) 3. Arte de aplicar os meios disponíveis com 

vista à consecução de objetivos específicos.  

 

Alguns autores afirmam que a palavra deriva do grego strategos, que significa 

estritamente a palavra general ou general superior, ou, ainda, generalíssimo, conferindo à 

estratégia o significado literal de “a arte do general”. Em termos militares, Von Bülow apud 

Oliveira (2010, p.181) explica “que a estratégia é a ciência dos movimentos guerreiros fora do 

campo de visão do general”. 

Para Oliveira (2010, p.185), o conceito de estratégia está correlacionado a forma ou “a 

arte” pela qual uma organização, em plena sintonia com o ambiente em que atua, utiliza e 

canaliza seus recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos para “alcançar, 

preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora, as metas, os desafios e os objetivos 

estabelecidos”, representando a fase mais importante do planejamento. 

Marcos Camargos e Alexandre Dias (2003, p.28), citando Steiner e Miner (1981) e 

Meirelles (1995), afirmam que o significado inicial para o vocábulo era “arte do geral”, 

evoluindo, posteriormente, para “arte do general” em referência à capacidade deste “conduzir 

um exército por um caminho”. Esclarecem, ainda, de acordo com Mintzberg e Quinn (1991), 

com base em Evered (1983), o seguinte: 

 

(...) na época de Péricles (450 a.C), o termo passou a significar habilidades 

gerenciais (administrativa, liderança, oratória, poder). Mais tarde, no tempo 

de Alexandre (330 a.C), adquiria o significado de habilidades empregadas 

para vencer um oponente e criar um sistema unificado de governança global. 

(Camargos e Dias, 2003, p.28). 

 

Camargos e Dias (2003, p. 28) concluem afirmando que “não existe um conceito 

único, definitivo de estratégia. O vocábulo teve vários significados, diferentes em sua 

amplitude e complexidade, no decorrer do desenvolvimento da Administração Estratégica.” 
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Já para Mintzberg, Ahldtrand e Lampel (2010, p.24) a palavra “requer uma série de 

definições”, porém adotam o que denominam de “Cinco P’s” para definir a estratégia como 

um plano (Plan); um padrão (Pattern); uma posição (Position); uma perspectiva (Perspective) 

ou um pretexto, no sentido de um truque ou de uma artimanha (Ploy),  associando tais 

situações a concepções advindas de “escolas do pensamento” que surgiram em momentos 

diversos da evolução da Administração, enquanto ciência, influenciando a formação do 

conceito sobre estratégia, inclusive como uma nova disciplina, a partir do processo de sua 

formulação, a saber:  

 Escolas prescritivas (do Design, do Planejamento e do Posicionamento);  

 Escolas descritivas (Empreendedora, Cognitiva, de Aprendizado, do Poder, 

Cultural e Ambiental); e 

 Escola integrativa (de Configuração). 

Sintetizando esses vários conceitos, Kaplan e Norton (1997, p.69) fazem uma 

instigação a seus leitores para uma reflexão sobre o tema asseverando que “A essência da 

estratégia não é apenas escolher o que fazer; ela exige também que se escolha o que não 

fazer.” Ou seja, quando os recursos são escassos e o potencial organizacional (pontos fortes) 

insuficiente, nem sempre é viável deliberar todas as estratégias pretendidas, sendo necessário 

escolher, dentre estas últimas, as possíveis de serem implementadas, talvez, não as mais 

profícuas, em termos de resultado final. 

 

2.2 Classificação e Tipos de Estratégia  

 

Para fins acadêmicos a estratégia pode ser classificada de diversas formas, no entanto, 

para este trabalho será adotada aquela que, de acordo com Oliveira (2010), diz respeito à 

amplitude, a saber: 

 Macroestratégias – correspondem às grandes ações que devem ser colocadas 

em prática, tendo em vista o alcance da visão de futuro e o cumprimento da 

missão institucional, levando-se em consideração o diagnóstico estratégico 

realizado pela própria organização (recursos disponíveis; pontos fortes e 

fracos, identificados na estrutura interna; e oportunidades e ameaças, presentes 

no ambiente externo); 

 Estratégias funcionais – correspondem às ações que são desenvolvidas pelas 

áreas funcionais, situadas no nível intermediário ou tático da organização, e 
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que normalmente estão alinhadas às macroestratégias organizacionais ou a 

objetivos específicos da própria área funcional; 

 Microestratégias ou subestratégias – correspondem aos procedimentos de 

atuação operacional (nível de execução), encontrando-se normalmente 

associados a uma meta ou a uma ação específica (tarefa) de uma área 

funcional. 

Quanto à tipologia ou finalidade a desempenhar, a estratégia deliberada para 

implementação deve ter um objetivo preestabelecido compatível com a situação da 

organização que, de acordo com Oliveira (2010, p.188), pode “estar voltada à sobrevivência, 

manutenção, crescimento ou desenvolvimento” (grifo nosso) da própria empresa, o que, em 

conformidade com a postura mais ou menos agressiva (da empresa) em relação ao mercado, 

vai definir o tipo de estratégica que será adotado.  

Cabe aqui, mais uma vez, a reflexão sobre a essência da estratégia de Kaplan e Norton 

(1997) entre o que pode e o que deve ser feito, quando se considera o tipo de iniciativa 

estratégica a ser adotado, os recursos organizacionais disponíveis e os objetivos a serem 

alcançados. 

2.3  O uso da Estratégia como Técnica Administrativa 

 

Para Oliveira (2010, p.185), “estratégia é definida como um caminho (...) ou ação 

formulada e adequada para alcançar (...) as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos”, 

sendo desenvolvida por intermédio da coleta e do tratamento de informações, voltada para 

uma determinada linha de ação pragmática e inovadora, que envolve recursos da organização, 

no sentido de diferenciá-la da concorrência. 

Enquanto metodologia, em função de sua continuada aplicação e, também, por seu 

natural aprimoramento como um processo contínuo e repetivo, a estratégia transformou-se 

numa área de estudo autônoma e especializada da Administração – a Administração 

Estratégica, reconhecida por autores como Henry Mintzerg, Igor Ansoff, Michael Porter, 

Peter Drucker, Richard Whittington, e passível de ser aplicada a qualquer tipo de organização. 

A formulação da estratégia constitui a etapa nobre da construção do planejamento 

estratégico que, por sua vez, possui uma sequência metodológica que para Lorange e Vancil 

apud Oliveira (2010, p.42) não pode ser “universal (...), porque as empresas diferem em 

tamanho, em tipos de operações, em forma de organização, em filosofia e estilo 
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administrativo”, donde se conclui que a metodologia precisa ser adequada à realidade 

conjuntural de cada organização, seja ela pública ou privada. 

Ressalte-se que, das atribuições constitucionais classificadas como privativas (CF, 

1988, art. 51.), cabe à Câmara dos Deputados “dispor sobre sua organização e 

funcionamento” e, por extensão, decidir sobre técnicas, ferramentas e metodologias utilizadas 

na gestão de seu processo administrativo interno, observadas, entre outras, as nuances 

provenientes das relações de poder, cultura organizacional, estilos de liderança, tipo de 

estrutura, processo decisório, sistemas de informações e capital humano. 

Em pesquisa realizada, Cássia Regina Rodrigues (2002) conclui, com base na análise 

de dados extraídos de questionários aplicados a chefes de seção e de serviço da Casa, que os 

fatores poder e cultura organizacional foram aqueles que contribuíram mais fortemente para 

a imagem de organização burocrática da Câmara dos Deputados, constatando, ainda, que: 

 

a percepção funcional é a de que a Câmara dos Deputados apresenta uma 

estrutura administrativa centralizadora (...) então é necessário rever as 

estruturas de poder e orientar a cultura organizacional positivamente para a 

implantação de uma gestão mais democrática. (Rodrigues, 2002, p.120) 

 

Como a própria autora reconhece, o processo de mudança de cultura que envolve uma 

instituição “criada durante o Império brasileiro, entre os anos de 1808 e 1821” (2002, p.14), 

há quase duzentos anos, portanto, não é simples, tampouco aceito sem resistências e nem 

assimilado rapidamente pela burocracia já instalada e legitimada, sob a forma de uma 

estrutura funcional verticalizada e rígida. Trata-se, pois, de um enorme desafio a ser 

enfrentado pela direção da Casa. 

Nesse sentido, Cássia Regina e Maria Raquel Melo (2009) subscrevem artigo 

ressaltando o seguinte: 

 

a adoção de um novo modelo de gestão significa para a Câmara dos 

Deputados, acima de tudo, uma mudança da cultura organizacional que 

envolve a quebra de fortes paradigmas já cristalizados na instituição. (...) 

Trata-se de uma casa legislativa, cujo rodízio de direção é freqüente (...) 

onde as atividades sofrem fortes influências das articulações político-

partidárias. (Melo e Botelho, 2009, p.4) 

 

Dentro desse diapasão e na condição de estratégias funcionais adotadas, a Câmara dos 

Deputados vem, paulatinamente, experienciando esse processo de transformação e de 

adequação de sua estrutura organizacional a esse novo modelo de gestão profissional mais 

sintonizado com as mudanças ambientais, orientado por estratégias e administrado por 
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intermédio de programas, projetos, metas e ações, todos devidamente alinhados com os reais 

objetivos da organização.  

Os próximos capítulos serão dedicados ao detalhamento da implantação da gestão 

estratégica na Câmara dos Deputados, analisando-se a iniciação do processo de planejamento 

estratégico no nível institucional que  orientou a experiência piloto na Diretoria de Recursos 

Humanos (DRH) que, por seu turno, desenvolveu e disseminou o método no nível tático da 

Casa. 
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3. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGIO  

3.1 A Evolução  da técnica como instrumento da Gestão Estratégica 

 

Em princípio, faz-se necessário definir o que vem a ser um processo formal de 

planejamento estratégico. Peter Drucker apud Chiavenato (2003, p.39) aduz o seguinte:  

 

planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o 

maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que 

envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à 

execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e 

sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as 

expectativas alimentadas.  
 

É necessário ressaltar que o foco desse processo vem mudando com a própria 

evolução da Administração, acarretando adaptações de metodologias e a introdução de novos 

conceitos e de novas ferramentas, principalmente, nas fases de implementação e de avaliação 

(controle) do plano estratégico, com ênfase para as estratégias deliberadas (planejadas) e para 

aquelas denominadas emergentes que surgem como uma adequação imposta pelas mudanças 

de ambiente, de cenário ou pelo aproveitamento de oportunidades valiosas para a organização. 

Mauro Giacobbo (1997, p.75), em artigo de sua autoria, identifica pelo menos três 

abordagens distintas – “o planejamento financeiro de curto prazo, o planejamento de longo 

prazo baseado em tendências e o planejamento estratégico como uma resposta às mudanças 

ambientais” – que marcaram o núcleo estratégico do processo de elaboração do planejamento, 

ao longo das últimas cinco décadas, e que, não por acaso, também, refletem a influência do 

pensamento das escolas administrativas, citadas no capítulo anterior. 

Nos anos 50, o planejamento era de curto prazo, voltado para a provisão de recursos 

financeiros, focado no controle da execução anual do orçamento. O modelo empregado era o 

da administração por objetivos e o planejamento era um legado militar advindo da Segunda 

Grande Guerra, restrito às empresas privadas, e estrategicamente concentrado nas mãos do 

executivo principal que possuía “a arte ou visão do geral ou do general” (Camargos e Dias, 

2003, p.28), característica típica da Escola do Design. 

Nos anos 60, a atenção voltava-se para o planejamento de longo prazo, que procurava 

projetar o futuro com base nas tendências amplas e na combinação de produtos ou serviços 

passados (Giacobbo, 1997). No âmbito público, o planejamento focava o processo de 

elaboração e controle da execução dos orçamentos, fruto de uma visão restrita e de curto 
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prazo da aplicação do planejamento ao aspecto financeiro e à eficiência burocrática 

normativa. Essa tese é defendida pelos professores José Teixeira Machado Filho e Paulo 

Daniel Lima, por ocasião das publicações da Lei nº 4.320, de 23/03/1964, e do Decreto-lei nº 

200, de 25/02/1967, a saber: 

A Lei 4.320, (...) conjugou duas técnicas. O orçamento, entretanto, evolui 

para aliar-se ao planejamento, surgindo o orçamento-programa como 

especialização, devendo, na prática, operar como elo entre os sistemas de 

planejamento e de finanças. Com isto torna-se possível a operacionalização 

dos planos, porque os monetariza, (...) o orçamento deverá assegurar 

informações sobre políticas e programas para possibilitar o controle 

gerencial. (Machado, 2003, p.11). 

Em relação ao controle, a Reforma de 1967 repete o modelo vigente até 

então e o reforça. O controle é nitidamente voltado para o processo. 

Continuam em alta a prestação de contas, e o desempenho da 

responsabilidade legal e regulamentar. (Lima, 2007, p.24) (grifo do autor). 

 

A partir dos anos 70, a técnica da formulação de estratégias por etapas e a definição de 

cenários passam a dominar a metodologia do planejamento adotada pelas organizações. O 

foco do controle agora era resultado de uma conjugação de análises que não se limitavam 

apenas às variáveis políticas, econômicas, sociais, etc, capazes de provocar alterações no 

ambiente externo das organizações (oportunidades e ameaças), mas englobavam também as 

que influenciavam o ambiente interno – infraestrutura, pessoal, clima organizacional (pontos 

fortes e pontos fracos). Era o auge da Escola de Planejamento (Mintzberg, 2010). 

Os anos 80 foram marcados pelas grandes crises econômicas e fiscais provocadas pelo 

petróleo, a partir de meados da década de 70, e, também, pelas rápidas transformações de 

cenários. Nessa situação, as análises de tendências mostraram-se ineficazes quanto à 

capacidade de, em tempo hábil e em meio às instabilidades de mercado, antecipar-se às 

mudanças.  

Na esfera pública, segundo Fernando Abrúcio (1997) e Bresser (2006), o papel do 

Estado e o modelo de funcionamento da estrutura pública, que tinham por finalidade 

assegurar o desenvolvimento econômico (visão Keynesiana de intervenção estatal) e o bem-

estar social (perspectiva do Welfare State), começaram a ser fortemente combatidos pelos 

republicanos, nos Estados Unidos de Ronald Reagan, e pelos conservadores, na Grã-Bretanha 

de Margaret Thatcher. Surge, então, a concepção de Estado Mínimo, de ideologia neoliberal, 

calcada na eficiência da iniciativa privada (managerialism baseado em contratos de gestão por 

resultados) e não-intervenção na Economia (liberalismo econômico).  

O viés das estratégias passa a ser então o econômico, como, por exemplo,  no modelo 

de análise competitiva de Michael Porter (Escola de Posicionamento) e a inovação, a 
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flexibilidade e a capacidade de adaptação passam a ser a tônica do planejamento estratégico 

(Escolas Cultural e de Aprendizado) onde a estratégia é resultado de um processo interno à 

organização, formulada de maneira proativa, emergente e coletiva (Mintzberg, 2010). 

 Dentro desse novo contexto, aparece o conceito de gestão estratégica como um 

processo contínuo e cíclico de tomada de decisões, integrado aos fatores ambientais que 

influenciam o desempenho organizacional e norteado por estratégias deliberadas pelo 

planejamento estratégico, em sintonia com as potencialidades internas da própria organização 

(Oliveira, 2010). 

Nos anos 90, após a derrubada do Muro de Berlim, com o surgimento de uma nova 

ordem econômica mundial – a globalização – e com o advento da internet e de novas 

tecnologias de comunicação surgem novos desafios e novas mudanças para os sistemas de 

gestão das organizações. Inicia-se a Era da Informação e do Conhecimento, e o planejamento 

estratégico é incorporado à gestão estratégica como elemento indispensável ao 

desenvolvimento e à operacionalização das ações estratégicas, dando origem a uma nova 

disciplina no campo da ciência da Administração – a Administração Estratégica (Mintzberg, 

2010). 

No Brasil, a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, altera a redação do art. 37 da 

Constituição Federal (CF) e introduz o conceito lato sensu de eficiência ao rol de princípios 

da administração pública. O Plano Diretor da Reforma do Estado inicia a transição do modelo 

burocrático, focado nos processos internos, para o gerencial mais voltado para a melhoria da 

governança  e para a qualidade dos serviços prestados ao cidadão (gestão de excelência 

profissional, com base em resultados), o que certamente motivou a criação do Programa 

GESPÚBLICA, em 2005, como já visto no capítulo 1.  

O Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU, que prevê a auditagem de 

procedimentos ligados à análise da estratégia e da gestão organizacional na esfera federal, nas 

dimensões da economicidade, eficiência, eficácia e da efetividade, e o Programa de Gestão 

Estratégica da Câmara dos Deputados surgem desse contexto de mudanças na gestão pública 

e, também, são resultados de um novo olhar sobre a necessidade de um salto qualitativo na 

governança corporativa da chamada “res pública.” 

A propósito, no Acórdão nº 1603/2008, aprovado pelo Plenário do TCU, que 

recomendou a adoção da técnica, o Ministro Guilherme Palmeira, relata que: 

Dentro deste cenário de instabilidade, o planejamento tem se tornado cada 

vez mais importante e vital (...). Com uma visão de futuro estabelecida, as 

organizações poderão se adaptar às constantes mudanças (...) e agilizar seu 
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processo de tomada de decisões. (HTTP://contas.tcu.gov/portaltextual, 

acesso em 18/05/2011). 

 

3.2 Planejamento Estratégico na Câmara dos Deputados: uma reflexão 

entre teoria e prática 

 

3.2.1 A construção do referencial estratégico da Câmara dos Deputados – 

missão, visão, valores e objetivos estratégicos 

 

A criação do referencial estratégico por parte da alta direção da Casa, em 2004, que 

definiu a missão, a visão de futuro, os valores, além dos macro-objetivos, e que permitiu, mais 

tarde, a elaboração do planejamento, a montagem do mapa estratégico corporativo e dos 

mapas estratégicos setoriais de suas Secretarias e Diretorias, incluindo-se os Centros de 

Informática e de Documentação, constituíram-se em iniciativas concretas que continuam  

impulsionando a transição do modelo de gestão na Câmara dos Deputados e a mudança da 

cultura organizacional até então estabelecida (macroestratégias implícitas). 

O referencial orientou a definição de outras macroestratégias, materializadas em ações 

envolvendo as áreas de Comunicação Social, no sentido de fortalecer a imagem institucional 

da Câmara (macro-objetivo: aperfeiçoar os meios de prestação de conta, melhorando a 

disseminação de informações e a comunicação social); de Recursos Humanos (macro-

objetivo: reformular a gestão de RH, promovendo o desenvolvimento de pessoas e difundindo 

o pensamento estratégico); e de Tecnologia da Informação (macro-objetivo: incentivar o 

compartilhamento de experiências, a inovação e o aperfeiçoamento de processos, por meio da 

gestão da informação e do conhecimento). 

Dentro dessa perspectiva, o processo de planejamento estratégico da DRH, que será 

detalhado no capítulo 4, foi iniciado em 2006 e teve como ponto de partida, em razão da 

condição de unidade organizacional da Câmara dos Deputados, o próprio referencial 

estratégico aprovado pela alta direção da Casa – visão, missão e valores – e visa contribuir, 

por meio do desenvolvimento de estratégias funcionais, com a concretização dos macro-

objeivos institucionais preestabelecidos. 

O processo contou com o patrocínio do Diretor de RH e foi organizado a partir da 

decisão de contratar um consultor externo, que atuaria como um facilitador na aplicação da 

metodologia BSC, com o objetivo de bem conduzir as discussões e os trabalhos empreendidos 

em torno da criação e implantação do plano estratégico da área. Para esse fim, foi formada 
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uma equipe de desenvolvimento oriunda dos quadros da Diretoria que ficou responsável pela 

disseminação da técnica, operacionalização de cada etapa de construção do plano e 

consolidação dos respectivos resultados (Boletim da Estratégia nº 2, da Câmara dos 

Deputados). 

Para Oliveira (2010), o planejamento estratégico assim como a estratégia é uma 

técnica fruto de um processo permanente e iterativo de análises, avaliações e de decisões, 

constituído de etapas que visam explorar, de forma interativa com o ambiente, o uso de 

recursos em prol dos objetivos organizacionais, conseguindo, em tempo hábil, minimizar 

ameaças e maximizar, por meio do desenvolvimento das potencialidades identificadas na 

própria organização, o aproveitamento das oportunidades detectadas no segmento onde atua. 

Essas etapas ou fases estão detalhadas a seguir. 

3.2.2 Diagnóstico Estratégico: componentes 

 

Segundo Oliveira (2010, p.43), o diagnóstico estratégico, também conhecido como 

auditoria de posição ou análise situacional, representa a fase do planejamento onde são 

coletados e analisados “todos os aspectos inerentes à realidade externa e interna da empresa”.  

Para ser abrangente, o diagnóstico deve ser produto de um levantamento de 

informações relevantes, realizado junto às pessoas representativas da organização (a gestão 

que transforma informação em conhecimento), ou resultado de pesquisas fidedignas 

(consultorias ou benchmarking’s) que, com base em dados atuais, projetam cenários e 

tendências favoráveis (aproveitamento de oportunidades) à alocação de recursos e ao 

direcionamento de ações proativas da organização (processo de tomada de decisões 

estratégicas voltado para os resultados pretendidos).  

O diagnóstico envolve ainda a definição da visão de futuro; a identificação dos valores 

ou princípios organizacionais; e as análises de ambiente externo e interno, em termos de 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos que impactam sobre as atividades da 

organização – matriz SWOT (acrônimo do inglês para strengths, weaknesses, opportunities e 

threats – forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), utilizada pela cúpula diretiva da 

Câmara, em 2004, na iniciação do processo de implantação do planejamento, e baseada na 

experiência e na percepção pessoal de cada dirigente para a definição do referencial 

estratégico. Ainda de acordo com Oliveira (2010), esta fase deve responder a duas perguntas 

básicas: como se está? Aonde se quer (se pode) chegar? 
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Identificação da visão  

A visão, também denominada de visão de futuro ou de sucesso, representa o grande 

delineamento em torno do qual o planejamento estratégico deve ser construído e executado, 

estabelecendo uma filosofia ou uma imagem que orienta e mostra aonde a organização quer 

chegar. É o grande objetivo organizacional a perseguir. É o status que se almeja atingir em um 

futuro próximo ou distante, envolvendo, portanto, questões emocionais – o que se deseja 

fazer, e questões racionais – o que deve ou pode ser feito (Oliveira, 2010). 

A expectativa de futuro que compôs o referencial estratégico da Câmara dos 

Deputados – Visão, Missão, Valores – e que orientou o processo de construção do 

planejamento estratégico da DRH é a seguinte: 

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. 

(HTTP://www2.camara.gov.br/transparencia/gestao, acesso em 18/05/2011). 

 

A DRH demonstrou-se pragmática ao adotar, como principal estratégia de 

planejamento, a construção e implementação de um modelo piloto de gestão para a área, 

tendo como ponto de partida o referencial estratégico da Câmara dos Deputados que se 

encontrava aprovado pela alta direção, desde dezembro/2004, mas que continuava paralisado, 

sem chegar a produzir as ações necessárias “em razão da ausência de patrocínio da Mesa 

Diretora” (Melo e Botelho, 2009, p.8).  

Essa constatação explica a defasagem temporal havida entre a definição do referencial 

pelo nível estratégico, em 2004, e o início do desdobramento das ações pelo nível 

intermediário da organização, em 2006.  

Identificação de valores ou princípios 

É o conjunto de princípios e crenças que a organização internaliza, respeita, dissemina 

e que faz valer em todas as suas principais decisões. Segundo Oliveira (2010), os valores 

devem ter um forte apelo ético, pois servem como fonte de orientação e de inspiração para 

todos os colaboradores, direcionando a qualidade do desempenho individual e do esforço 

sinérgico coletivo para a busca da visão de futuro e para o cumprimento da missão 

organizacional.   

Na condição de unidade organizacional que compõe a estrutura da Câmara dos 

Deputados, a DRH, assim como todas as demais áreas funcionais, deve observar na definição 

e na execução de seu plano estratégico os mesmos valores e princípios da organização, quais 

sejam: comprometimento, profissionalismo e responsabilidade; ética e transparência; 
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cooperação, integração e solidariedade; eficiência, eficácia e efetividade 

(HTTP://www2.camara.gov.br/transparencia/gestao, acesso em 18/05/2011). 

Análise de ambiente: externa e interna à organização 

Esse conceito, adveniente da teoria geral de sistemas, considera ambiente o conjunto 

de fatores (clientes, fornecedores, concorrentes, governo, etc.), que, mesmo não pertencendo 

ao sistema, influencia e também é influenciado pelo sistema-núcleo considerado como objeto 

de estudo – uma empresa, por exemplo, funcionando como um sistema aberto (Chiavenato, 

2006).  

Por analogia, e por se constituir em um subsistema inserido no sistema-núcleo 

“Câmara dos Deputados”, a DRH tem como fatores externos (clientes, fornecedores, 

legislação, etc.) as demais unidades organizacionais, os respectivos servidores e  deputados 

que compõem, junto com a própria Diretoria, toda a estrutura funcional da instituição, além da 

evidente interface com a sociedade em razão da natureza de suas atribuições (seleção por 

meio de concursos). O que é externo à DRH, aparece como fator interno à Câmara. 

É a capacidade de perceber esses fatores e analisar o grau de influência proporcionado 

ou recebido pela organização que faz o processo de planejamento estratégico estabelecer a 

diferenciação entre ambiente externo direto (imediato ou tarefa) e indireto (mediato ou 

macroambiente). No primeiro caso, a organização possui algum controle – monitora e avalia – 

os reflexos dessas variáveis sobre os negócios (clientes, concorrentes, fornecedores, 

tecnologia), já não conseguindo fazer o mesmo no segundo caso (governo, legislação, 

economia, meio-ambiente, etc.), embora não seja esta uma situação estanque que não possa 

ser modificada.  

Dessas análises externas são extraídas informações que se apresentam sob a forma de 

oportunidades, ou seja, como a melhor maneira de a empresa usufruir de seus recursos para 

desenvolver linhas de ação (estratégias) voltadas para alcançar os objetivos pretendidos. Por 

outro lado, também, são identificadas as ameaças como situações a serem eliminadas, 

contornadas ou minimizadas, a fim de que não se constituam em obstáculos a uma atuação 

mais profícua por parte da organização. 

Exemplificando, o rodízio de direção frequente (eleição da Mesa Diretora a cada dois 

anos) e as fortes influências das articulações político-partidárias sobre as questões técnico-

administrativas anunciadas, no capítulo 2, por Melo e Botelho (2009, p.4), podem ser 

interpretadas como ameaças que impedem ou interrompem a continuidade de várias ações em 

curso ou que impõe a necessidade de administrar conflitos entre os servidores efetivos, da 
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carreira legislativa, e os não efetivos, livre providos. Por outro lado, tais situações podem 

também ser vistas como oportunidades para iniciar novos empreendimentos tal qual 

aconteceu com o planejamento estratégico na DRH, a partir de 2006. 

À análise externa são acrescidas as informações que a organização possui sobre a 

disponibilidade quantitativa e qualitativa de recursos – humanos, tecnológicos e financeiros – 

e sobre os demais fatores que repercutem positiva (pontos fortes) ou negativamente (pontos 

fracos) no funcionamento da estrutura organizacional, tais como: instalações físicas; 

equipamentos; estoques; capacitação, habilidades e atitudes das pessoas; processos 

produtivos; sistemas de controle e de avaliação, etc. 

Embora paradoxal, os conceitos de pontos fortes e fracos, advindos da análise interna, 

também são tratados relativamente quando se analisa a situação da organização como o 

sistema e a DRH como subsistema deste. Por exemplo, os recursos financeiros e 

orçamentários podem ser apontados como um ponto forte da Câmara dos Deputados, no 

entanto, podem não contemplar as necessidades específicas de investimento ou de custeio de 

um determinado programa. De igual forma, acontece em relação aos pontos fracos: o clima 

organizacional pode ser visto como um problema a resolver na organização, mas pode ser 

considerado muito bom no âmbito específico de uma unidade administrativa. 

Identificação de vantagens competitivas  

A análise conjunta das variáveis contempladas pelo diagnóstico estratégico, em termos 

da definição do que enfrentar como desafio (visão), daquilo a observar como princípio (valor) 

e, por fim, do que fazer da análise que confronta oportunidades versus ameaças, e pontos 

fortes versus pontos fracos (matriz SWOT), é o que vai permitir à organização a descoberta de 

suas vantagens competitivas, as quais se caracterizam pela qualidade intrínseca de produtos 

ou por uma atuação organizacional diferenciada na prestação de serviços (Oliveira, 2010).  

Na iniciativa privada é comum explorar os segmentos de mercado nos quais a empresa 

é mais competitiva. Já na atividade pública, de acordo com Marco Carvalho (2000), a 

diferença básica é que o direcionamento de resultados tem que estar voltado para a 

coletividade. Logo, como justificar uma atuação segmentada do Poder Público  perante a 

sociedade em um Estado democrático de direito?  

Na realidade, no serviço público é possível se ter um conceito de vantagem 

comparativa entre órgãos públicos com funções similares, quando se considera a qualidade 

dos resultados produzidos ou quando se confronta os modelos administrativos empregados no 

funcionamento da máquina pública, em termos de eficiência, eficácia e efetividade. 
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Aliás, sobre democracia Montesquieu apud Henrique (2009, p. 8) observou que “em 

nenhum outro regime a probidade é tão importante quanto na democracia”. A reputação dos 

atores políticos e a confiança nas instituições constituem-se, pois, o alicerce que embasa a 

qualidade, a estabilidade e, acima de tudo, a legitimidade do regime democrático. É um 

sistema que se fundamenta na participação dos representados (exercício da cidadania), mas 

que exige confiança nos representantes.  

Portanto, o aumento da confiabilidade e, por conseguinte, a melhoria da imagem do 

Poder Legislativo seriam as grandes vantagens comparativas (competitivas) que deveriam ser 

perseguidas e exploradas pela Câmara dos Deputados. 

 

3.2.3 Alinhamento Organizacional – alinhamento das ações à estratégia 

 

Concluída a fase do diagnóstico estratégico que envolveu as etapas de definição dos 

desafios, de análises ambientais externa e interna e de identificação de vantagens 

competitivas, tem início a fase de alinhamento estratégico que visa mobilizar e unir 

sinergicamente os esforços da força de trabalho e os recursos organizacionais em torno de 

objetivos comuns, manuseando-os de maneira a convergirem para uma mesma direção. É, na 

opinião de Oliveira (2010, p.110), a fase “orientadora e delimitadora da ação empresarial.” 

Para fins didáticos, Oliveira (2010) inclui no alinhamento organizacional a definição 

da missão; a delimitação ampla ou restrita dos propósitos ou dos negócios atuais e potenciais 

da organização; a estruturação e o debate em cima de cenários realistas, pessimistas e 

otimistas; e o estabelecimento de uma postura estratégica para a organização. O autor afirma 

ainda que, se esta fase é identificada pela orientação da organização, a missão é a bússola que 

a guiará.  

Estabelecimento da missão 

Para Oliveira (2010, p.50), a missão é o “motivo central da existência da empresa” e 

deve considerar as expectativas de seus clientes internos e externos, inclusive a de seus 

acionistas, dentro de uma visão mais empresarial. Ainda de acordo com o autor, a missão 

deve responder a algumas perguntas básicas: Qual a razão de ser da empresa? Qual a natureza 

de seu negócio (atual e futura)? Quais mercados e clientes atender? Quais as vantagens 

competitivas da empresa? Onde se deve atuar? 

A partir desta etapa, e após definição da missão e dos macro-objetivos, a Câmara dos 

Deputados não desenvolveu, como já visto anteriormente, entre 2004 e 2006, nenhuma ação 
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concreta que fosse colocada em prática pela alta direção da Casa, no sentido da continuidade 

ou do desdobramento do planejamento estratégico institucional. Coube à DRH, 

individualmente, a partir de então, o desenvolvimento da proposta de planejamento específico 

para a Diretoria.  

Como já foi dito, a DRH orientou o seu planejamento adotando como parâmetro o 

referencial estratégico já aprovado pela instituição que, por sua vez e em se tratando da 

definição de missão, resolveu delimitá-la à área de suporte aos parlamentares, restringindo-a 

ao apoio técnico-administrativo e legislativo. Na realidade, a falta de apoio explícito da Mesa 

não permitiu uma amplitude maior à missão, a saber: 

Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo 

para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. 

(http://www2.camara.gov.br/transparência/gestao, acesso em 18/05/2011). 

Dessa forma, estabeleceu-se um propósito (négocio) mais restrito de atuação da  

Câmara dos Deputados, mais voltado para a eficiência dos processos internos e mais focado 

no público interno, o que, em certa medida, contraria a teoria que aponta para horizontes de 

atuação e para negócios mais amplos. No entanto, essa  restrição não invalida a missão como 

o fator de identificação da organização  que deve ser seguido por toda a estrutura funcional, 

incluída nela a DRH (Oliveira, 2010).  

Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais  

Dentro do contexto delimitado pela missão (horizontes mais amplos ou restritos), os 

propósitos estão relacionados à seleção de áreas de atuação – negócios atuais e futuros – ou à 

escolha de segmentos potenciais de mercado ou, ainda, à incrementação da exploração de 

setores já operados pela organização. A escolha deve ser sempre norteada pelas vantagens 

competitivas que a empresa sabe possuir.  Por esse motivo, a missão deve possibilitar, por 

intermédio da descrição, uma maior amplitude às linhas de ação empresarial, permitindo 

assim uma maior flexibilidade aos negócios. 

Na Câmara dos Deputados, esses propósitos não se encontram detalhados de forma 

explícita, o que, considerando-se a condição de ente público, é perfeitamente aceitável. No 

entanto, analisando-se os macro-objetivos preestabelecidos, constata-se a existência de 

propósitos atuais e potenciais implícitos no mapa estratégico corporativo (anexo D), 

consolidado a partir de 2009, que contempla tais propósitos sob a forma das estratégias a 

seguir, correlacionadas aos macro-objetivos citados na p.36.  

 melhorar a imagem institucional por meio da prestação de contas 

(accountability), atuando junto à sociedade com a disseminação de 
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informações (serviços de comunicação: portal, TV, rádio e agência de 

notícias); e 

 mudar a cultura organizacional, atuando junto ao público interno no sentido de 

quebrar paradigmas, reduzir resistências e aumentar a eficiência, por meio do 

emprego de um novo modelo de gestão gerenciado por projetos, avaliado por 

resultados e baseado na melhoria de processos, da logística, do 

compartilhamento de informações e da disseminação do conhecimento. 

Mais adiante, programas e projetos corporativos seriam definidos e priorizados com o 

propósito principal de garantir o alinhamento da estrutura organizacional com a visão e a 

missão institucionais. Afinal, estes são os instrumentos capazes de assegurar o cumprimento 

de objetivos, metas e desafios considerados estratégicos para a Câmara dos Deputados. À 

DRH, em particular, coube o desenvolvimento e o gerenciamento dos projetos estruturantes 

nas áreas da Gestão de Competências e da Educação Continuada. 

3.2.4 Instrumentos Prescritivos e Quantitativos  

 

Essa etapa envolve a explicitação do que vai ser feito pela organização e o 

detalhamento dos recursos, principalmente os de natureza financeira e orçamentária, 

necessários à operacionalização do planejamento estratégico (programas, projetos e planos de 

ação). 

Estabelecimento de objetivos, desafios e metas  

Os objetivos, em última análise, constituem-se nos fins para os quais são direcionados 

todos os esforços da organização. Devem, portanto, contemplar, de igual maneira, anseios de 

clientes e desafios enfrentados por colaboradores. Já as metas traduzem quantitativamente os 

desafios em ações e orientam o processo decisório organizacional, com base no desempenho 

apresentado (resultados versus padrões).  A propósito, os macro-objetivos institucionais 

estabelecidos pelo alto escalão da Casa, em 2004, foram os seguintes: 

 Aperfeiçoar os meios de prestação de contas, disseminação de 

informações e comunicação da Câmara dos Deputados com os cidadãos, 

contribuindo para a consolidação da imagem institucional perante a 

sociedade; 

 Difundir o Pensamento estratégico e aperfeiçoar os instrumentos de 

gestão, assegurando qualidade, continuidade e efetividade às ações de 

suporte técnico-administrativo à atividade parlamentar; 

 Promover o desenvolvimento de pessoas e a aprendizagem 

organizacional, incentivar a colaboração e o compartilhamento de 

experiências, estimular processos contínuos de inovação e 

aperfeiçoamento, especialmente por meio da gestão do conhecimento.  
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(HTTP://www2.camara.gov.br/transparencia/gestao, acesso em 

18/05/2011). 

 Estabelecimento de estratégias e políticas 

Já conceituada no capítulo 2, a estratégia envolve uma série de decisões que, segundo 

Oliveira (2010, p.123), são resultantes das “relações – positivas ou negativas – entre 

oportunidades e ameças, e pontos forte e fracos”, materializada pela matriz SWOT, que 

determinam a atuação da organização. As estratégias têm como diretriz o referencial 

estratégico e como força motriz a opção de escolha por uma postura mais voltada para a 

sobrevivência, para a manutenção, para o crescimento ou para o desenvolvimento da 

organização. 

Ainda de acordo com o autor, a postura estratégica de sobrevivência deve acontecer 

por meio de ações voltadas para a redução de custos (pessoal, estoques, substituição de 

compras de equipamentos por leasing, aumento da produtividade), pelo desinvestimento ou 

até pela liquidação do negócio; a de manutenção é marcada pelo reforço de investimentos nos 

segmentos onde a organização sabe possuir vantagens competitivas ou na expansão de 

produtos ou serviços nos quais é especialista ou líder de mercado; a de crescimento é 

caracterizada pela inovação, pela internacionalização de mercados, pelas associações ou 

parcerias (joint venture’s) ou pelas expansões de mercado; a de desenvolvimento é resultado 

da conquista de novos segmentos, do desenvolvimento de novos produtos ou serviços, da 

fusão com outras empresas ou da diversificação de negócios. 

Em se tratando de serviço público, conforme já visto, a vantagem competitiva é, na 

verdade, comparativa e, no caso particular da DRH, a estratégia presente de forma subliminar 

no seu planejamento estratégico era liderar, a partir do sucesso da experiência piloto, o 

processo de implantação da gestão estratégica na Câmara dos Deputados e, com isso, obter, 

legitimamente, uma vantagem gerencial comparativa. Explicitamente, a estratégia seria 

contribuir para a efetividade das ações de suporte à atividade parlamentar (missão 

institucional), por meio da valorização, da capacitação e do desenvolvimento de pessoas.   

 A oportunidade surgiu no âmbito do nível tático (interno à Câmara e externo à 

Diretoria de Recursos Humanos) e foi proporcionada pelo início, em 2007, de uma nova 

legislatura e de uma nova Mesa Diretora; pelo vácuo de dois anos (2005-06) de indefinição 

administrativa da Mesa e pela inação proativa do corpo gerencial que compõe o nível 

intermediário da organização. Por analogia, poder-se-ia dizer que foi uma estratégia marcada 

pela inovação e voltada para o crescimento da DRH, em particular, e da Câmara, por 

extensão, como se pretende mostrar mais adiante. 
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3.2.5 Controle e Avaliação de Resultados – o sistema de acompanhamento 

 

 

Há dois aspectos de um sistema de acompanhamento e avaliação de resultados 

organizacionais que, embora se complementem, são distintos na concepção e, 

consequentemente, na operacionalidade, a saber: 

 o sistema de acompanhamento ou monitoramento da estratégia diz respeito 

à implementação das ações consideradas prioritárias, as quais são qualificadas 

a partir da definição de objetivos específicos ou estratégicos e da quantificação 

de metas, que devem ser monitorados ou acompanhados, em uma perspectiva 

de curto e de médio prazo. É a avaliação do efeito imediato (aspectos 

relacionados à eficiência ou à eficácia); 

 o sistema de avaliação da gestão está mais associado à percepção dos rumos 

para os quais a organização está sendo conduzida, tendo em vista a coerência 

com a sua missão institucional, com a consecução de seus macrobjetivos e com 

o alcance de sua visão de futuro, sob uma perspectiva de longo prazo. É avaliar 

o impacto ou efeito mediato da gestão (aspectos ligados à efetividade). 

William Deming apud Batista (2008, p.2) já afirmara que “não se gerencia o que não 

se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso 

no que não se gerencia”. Logo, o sistema de controle e de avaliação de resultados deve ser 

baseado no planejamento estratégico que define o que vai ser feito e norteado pelo referencial 

estratégico: missão, visão, valores e macrobjetivos que representa o alinhamento 

organizacional.  

Esse sistema deverá ser capaz de verificar e demonstrar o quanto a organização 

aproximou-se ou distanciou-se dos resultados almejados (objetivos estratégicos), sendo 

incluído, nesse processo de controle, o monitoramento de ações e de metas ligadas não apenas 

à eficiência, mas também à eficácia e à efetividade das atividades, programas e projetos que 

vão sendo desenvolvidos e executados pela organização.  

Um sistema de acompanhamento e de avaliação de resultados é um instrumento de 

gestão da função controle e deve ser entendido como um processo onde informações são 

tratadas e fornecidas de maneira periódica, sistemática e permanente, com o intuito de integrar 

a atuação das várias unidades de trabalho de uma organização em torno de objetivos comuns, 

comparando-se os resultados alcançados e os padrões estabelecidos na fase de planejamento. 

No caso da DRH, o BSC foi essa ferramenta de gestão. 
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Nesse sentido, transcreve-se a citação do professor Stephen Paul Robbins: 

(...), o simples fato de que um planejamento tenha sido feito e de que tenha 

sido construída uma estrutura organizacional para permitir que sejam 

atingidos os objetivos formulados no planejamento e que as funções de 

liderança sejam desempenhadas não significa que as finalidades da 

organização tenham sido de fato atingidas. O mau desempenho de qualquer 

função administrativa aumenta a importância dos ajustes a serem feitos, seja 

nos meios para atingir os objetivos,  seja nos próprios objetivos. Avaliação é 

o elo final na cadeia funcional da administração – a verificação das 

atividades para assegurar-se de que elas estão ocorrendo conforme o 

planejado e a tomada das ações necessárias para corrigir os desvios nos 

casos em que são significativos.  Robbins (1981, p.451). 

 

3.2.5.1 Indicadores de desempenho 

 

O indicador de desempenho ou de resultados organizacionais será tratado como uma 

variável de mensuração que compara um aspecto do desempenho de determinado evento com 

uma meta ou com um padrão preestabelecido, podendo estar relacionado a aspectos de 

produtividade, capacidade, qualidade, economia, custo, tempo, eficiência, eficácia ou 

efetividade. 

No Guia de Referência do Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas da 

União (BRASIL, 2008), indicadores de desempenho ou de resultados organizacionais são 

conceituados como: 

medidas utilizadas para avaliar o resultado dos processos e o nível de 

alcance das metas estabelecidas. São essenciais ao planejamento e ao 

controle dos processos da instituição. Ao planejamento, por possibilitar o 

estabelecimento de metas quantificadas e o seu desdobramento na 

organização. Ao controle, por possibilitar a análise crítica do desempenho da 

instituição, subsidiar o processo decisório e permitir o replanejamento. 

BRASIL. Guia de Referência do Sistema de Planejamento e Gestão do 

Tribunal de Contas da União. (2008, p.54). 

 

Para o professor Fábio Ferreira Batista (2008, p. 20-36), os indicadores podem ser 

classificados em duas categorias: indicadores de processo ou inputs (conjunto de atividades 

realizadas de forma sistemática e permanente) e indicadores de projeto (empreendimento 

inovador, temporário, delimitado no tempo e não repetitivo). 
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3.2.5.1.1 Indicadores de Processo ou Inputs 

 

São aqueles voltados para o monitoramento ou acompanhamento dos processos 

organizacionais, contemplando uma visão imediata de controle. Procura avaliar, identificar e 

reforçar procedimentos que estão em sintonia com os objetivos estratégicos da organização 

(objetivos predefinidos prioritariamente), ajustar ou, ainda, corrigir as situações de desvio 

identificadas, adotando, concomitantemente à sua execução, ações de melhoria desses 

processos. Medem a eficiência e a eficácia dos processos e subsidiam a elaboração de 

relatórios de diagnóstico que devem ser concisos e de periodicidade curta ou de ocorrência 

simultânea aos acontecimentos, de modo a permitir a intervenção corretiva imediata, na 

hipótese da ocorrência de desvios. 

Existem três tipos de indicadores de processo: indicadores de qualidade ou de eficácia; 

indicadores de produtividade ou de eficiência; e indicadores de capacidade. 

Indicadores de Qualidade ou de Eficácia 

Esse tipo de indicador representa a visão que o cliente ou usuário externo possui do 

produto ou do serviço oferecido pela organização ou, ainda, a capacidade que um fornecedor 

possui de, por meio de um determinado processo, atender os requisitos exigidos pelo seu 

cliente ou usuário interno.  

Ou seja, esse tipo de indicador foca e evidencia uma visão externa da forma pela qual 

as características dos produtos são percebidas ou qual o nível de satisfação da clientela com 

esses resultados, produtos ou serviços. O grau de satisfação do cliente deve ser sempre aferido 

mediante pesquisa de opinião séria e baseada em uma amostra representativa do universo 

pesquisado. Normalmente, são apresentados sob a forma de um número ou de um percentual. 

Esses indicadores, para fins didáticos, podem ser definidos ou subdivididos em duas 

categorias: de qualidade e de não-qualidade. Os primeiros enfatizam aquilo que foi efetuado 

corretamente ou dentro dos padrões preestabelecidos ou desejados. Por outro lado e em 

sentido contrário, os da não-qualidade ressaltam os aspectos negativos, tais como: o que não 

foi executado; o que foi executado incorretamente ou com defeitos; o total de erros 

cometidos; o montante de desperdício ou de prejuízo causado. Podem ser aplicados a toda a 

organização, a determinada área ou, ainda, a um processo específico. 

Exemplo de indicador de qualidade:  

                   Total de peças perfeitas / Total de peças produzidas X 100 (%)    

Exemplo de indicador de não-qualidade:      
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                   Total de peças defeituosas / Total de peças produzidas X 100 (%). 

Indicadores de Produtividade ou de Eficiência 

Esse tipo de indicador representa uma visão interna do processo, ou seja, a maneira 

pela qual os insumos são utilizados e o esforço, incluindo os custos, são empregados na 

geração de produtos ou de serviços e que representam os resultados do processo analisado.  

Nesse caso, evidenciam-se os meios e métodos que são utilizados, numa visão voltada 

mais para dentro da organização e dos processos, a fim de se verificar o que pode ser 

melhorado (aumentar a produtividade ou o benefício auferido), mantendo-se ou até 

reduzindo-se os custos envolvidos na produção (minimizar a relação custo / benefício).  

Normalmente, esses indicadores são apresentados sob a forma de um índice que é um 

número decorrente de uma relação ou de uma fórmula matemática, envolvendo grandezas de 

unidades diferentes. Ex: receita em R$ (reais) por cliente ou custo em R$ (reais) por servidor. 

Exemplo de indicador de produtividade: 

               Total de peças produzidas / Total de recursos utilizados (n. de peças/R$). 

Indicadores de Capacidade 

Esse tipo de indicador, como a própria denominação já diz, é utilizado para aferir a 

capacidade de um processo em produzir resultados durante determinado lapso temporal. Com 

estes indicadores, busca-se dimensionar o limite do esforço que pode ser exigido de um 

processo (produtividade máxima). São apresentados sob a forma de índices e calculados a 

partir de resultados obtidos em relação ao tempo demandado para a sua produção. 

Exemplos de indicadores de capacidade: 

               Nº de peças produzidas / hora 

               Nº de atendimentos / mês 

               Nº de projetos aprovados / legislatura. 

3.2.5.1.2 Indicadores de Projeto 

 

São aqueles voltados para o acompanhamento ou a avaliação da execução de projetos, 

sob uma perspectiva de longo prazo, para a aferição do impacto de seus efeitos. Estes 

indicadores procuram, de uma maneira mais abrangente, avaliar o conjunto de ações que 

envolvem a execução de um determinado projeto, analisando os seus efeitos mediatos diante 

de um resultado almejado mais de longo prazo. Medem a efetividade ou o impacto de projetos 

e subsidiam a elaboração de relatórios analíticos e de tendências, com maior nível de 

detalhamento, em intervalos maiores de periodicidade. 
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Existem dois tipos de indicadores de projeto: indicadores de efetividade ou de impacto 

ou outcome’s; e indicadores de atividade ou output’s 

Indicadores de Efetividade, de Impacto ou Outcome 

Esse tipo de indicador visa aferir os resultados de médio e de longo prazo esperados 

para o desenvolvimento e execução de um projeto. Ou seja, procura medir o efeito mediato 

advindo da implementação de um projeto específico ou avaliar o impacto causado pelo 

conjunto de ações que compõe vários programas, determinando, dessa maneira, o seu grau de 

efetividade global. É mais aplicado como parâmetro na definição de políticas públicas ou de 

ações governamentais conjuntas. 

Normalmente esses indicadores são apresentados sob a forma de índices compostos 

por parâmetros distintos, mas correlacionados entre si numa relação do tipo “SE-ENTÃO”. 

Muitos seguem padrões de efetividade definidos e reconhecidos por organismos 

internacionais para avaliar o efeito ou o impacto de projetos e de programas de Governo sobre 

a sociedade. 

Exemplos de indicadores de efetividade ou de impacto: 

            Nº comparativo de crianças de 0 a 5 anos vacinadas a cada 1000, nos últimos quatro 

anos. 

            Nº comparativo de crianças em idade escolar matriculadas a cada 100, no último ano 

em relação aos anos anteriores. 

            Nº comparativo de casos de pólio após implementação do programa de vacinação para 

a erradicação da doença. 

Indicadores de Atividades ou Outputs 

Esse tipo de indicador está mais voltado para aferir os resultados passíveis de serem 

obtidos no curto prazo, ainda durante o período de execução dos projetos ou programas 

governamentais. Ou seja, procura medir o efeito imediato advindo da implementação de 

ações diretamente envolvidas com a execução do projeto ou do programa, determinando, 

dessa maneira, os graus de eficiência e de eficácia do desenvolvimento das atividades que 

constituem as etapas que compõe o todo, dentro de uma visão de composição de resultados 

que vão sendo encadeados das partes (do micro) para o geral (macro). 

Exemplos de indicadores de atividades ou output’s:   

Nº ou % de crianças vacinadas ao final de cada campanha de vacinação do programa 

voltado para a erradicação da pólio. 
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Nº ou % de crianças matriculadas no 1º ciclo do ensino fundamental, no primeiro ano 

do programa “lugar de criança é na escola”. 

Nº de adultos alfabetizados ou treinados, a cada ano, pelo programa “primeiro 

emprego”. 

3.2.5.2 Atributos dos Indicadores de Desempenho 

 

Os atributos dos indicadores de desempenho referem-se a determinadas características 

que estes devem possuir, a fim de que possam produzir informações úteis ao aprimoramento 

do sistema de acompanhamento e de avaliação de resultados para o qual foram construídos e, 

por extensão, subsidiar, também, os responsáveis pelo processo de tomada de decisões. 

Segundo o professor Fábio Batista (2008, p.37), constituem atributos dos indicadores de 

qualidade: 

 adaptabilidade ou flexibilidade – é a capacidade de o indicador 

adequar-se às mudanças ocorridas tanto no ambiente interno 

(comportamento de colaboradores, novas normas de serviço ou 

alteração nos processos de trabalho)  quanto no ambiente externo da 

organização (novas exigências ou necessidades de clientes ou de 

fornecedores; nova legislação do governo, etc). No caso de 

inadequação, os indicadores devem ser eliminados ou substituídos por 

outros mais úteis; 

 representatividade – significa a capacidade de o indicador 

retratar, no momento certo (timing), as etapas consideradas mais 

importantes ou críticas para o processo que está sendo avaliado. Em 

outras palavras, o que se deseja é que apenas os dados relevantes ao 

processo sejam coletados em tempo hábil e da forma correta, 

confiáveis e com um custo aceitável; 

 simplicidade – é evidenciada quando o indicador pode e deve ser 

compreendido de forma homogênea tanto por aqueles que 

operacionalizam a sua coleta quanto por aqueles que analisam os seus 

resultados; 

 rastreabilidade – é caracterizada pela possibilidade de 

identificar-se facilmente no indicador a origem dos dados que o 

geraram, bem como os seus registros e sua manutenção, propiciando a 

devida comparação histórica de seu processo de construção, de 

desenvolvimento, no transcorrer do tempo, e de seu funcionamento 

atual;  

 disponibilidade ou oportunidade – é representada pela facilidade 

de coleta dos dados necessários, de modo que se encontre sempre 

disponível e atualizado em tempo hábil (oportunidade de se corrigir 

distorções e de se evitar maiores danos), para a pessoa certa e sem 

apresentar distorções de interpretação (informação correta e 

compreensível), a fim de subsidiar, de maneira fidedigna, o processo 

decisório; 
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 economia – o importante aqui é que os benefícios produzidos 

pelos indicadores sejam maiores do que os custos despendidos com o 

seu processo de construção ou de pesquisa, coleta, aferição e de 

análise. O objetivo é minimizar a relação custo / benefício, reduzindo-

se os recursos empregados (pessoas, equipamentos, tempo de 

operação) na obtenção e na operacionalização do indicador; 

 praticidade – esse atributo diz respeito à funcionalidade do 

indicador quando submetido à sua rotina de operacionalização no dia-

a-dia, demonstrando que realmente atende aos propósitos de medição 

para os quais foi criado e que serve como instrumento para subsidiar o 

processo decisório;  

 estabilidade – é caracterizada pela capacidade de o indicador 

permanecer produzindo as informações esperadas, durante 

determinado período de tempo, permitindo-se, a partir da comparação 

de dados sequenciais, a formação de um processo histórico de 

avaliação; 

 orientação ou disposição estratégica – é fundamental que os 

indicadores sejam direcionados para o acompanhamento das 

atividades que traduzam os fatores críticos ou estratégicos da 

organização, por intermédio da aferição de seus resultados 

considerados essenciais; 

 habilidade de ressaltar a exceção – é a capacidade de o indicador 

evitar o excesso de informações, mantendo o foco apenas naquelas 

situações de desvio que estejam realmente fora dos limites de 

tolerância dos padrões ou dos objetivos preestabelecidos pela 

organização. Batista (2008, p.37). 

 

3.2.5.3 Estabelecimento de padrões de medida e de avaliação  
 

O indicador para se tornar útil à organização precisa ser comparado a modelos ou a 

padrões de desempenho de referência (benchmarking), pois, somente assim, será capaz de 

mensurar se um determinado processo ou projeto organizacional atingiu a performance 

esperada. Segundo Chiavenato (2006, p. 448), os tipos de padrão mais utilizados são os 

seguintes: padrões de quantidade, qualidade, tempo e de custo. 

 

3.3  O BSC como ferramenta de gestão estratégica 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o BSC é um modelo de gestão que também 

funciona como um sistema de comunicação, informação e aprendizado para toda a 

organização, centrado em torno das estratégias deliberadas e voltado para a sua 

implementação. O BSC possibilita que visão e missão institucionais sejam traduzidas, 
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desdobradas e alinhadas em um conjunto integrado de objetivos, metas e indicadores, 

devidamente articulados e organizados segundo quatro perspectivas distintas: financeira, 

clientes, processos internos, e aprendizado e crescimento. 

Aliás, ressalte-se que o BSC foi desenvolvido primeiramente como um sistema de 

medição com indicadores que mensuravam, dentro de ambientes estáveis, ativos tangíveis, 

com ênfase para o desempenho financeiro e contábil de organizações industriais, estruturadas 

tradicionalmente por funções e focadas na produção de bens de consumo e de capitais.  

No entanto, a utilização continuada aliada ao aumento da complexidade das variáveis 

ambientais e ao acirramento da competitividade entre os vários segmentos de mercado 

fizeram com que se transformasse, a partir dos anos 90, em importante ferramenta de gestão 

estratégica para as organizações informacionais que trabalham com bens intangíveis, pois 

permite “avaliar até que ponto as unidades de negócios geram valor para os clientes atuais e 

futuros.” (Kaplan e Norton, 1997, p. 8). 

 

 3.3.1 A construção de mapas estratégicos: perspectivas  

 

É por intermédio dos mapas estratégicos que o BSC revela a sua capacidade de 

comunicar a estratégia e de informar aos colaboradores a parcela de contribuição das ações 

empreendidas no âmbito das respectivas unidades organizacionais, as quais, em conjunto, 

asseguram o sucesso das estratégias deliberadas (planejadas) que, por sua vez, viabilizam a 

concretização imediata (resultados de médio e de curto prazo) de objetivos específicos e a 

consecução mediata (resultados de longo prazo) da missão e da visão. 

Os mapas estratégicos são construídos segundo perspectivas superpostas que 

representam os fatores considerados essenciais para o negócio da organização. As 

perspectivas seguem uma lógica de causa-e-efeito, no sentido da base para o topo do mapa, e 

são fundamentadas em hipóteses (objetivos estratégicos) independentes, se percebidas isolada 

e horizontalmente, porém interdependentes quando analisadas conjuntamente (temas 

estratégicos), formando estratégias únicas que permeiam as perspectivas e que possibilitam o 

cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro da organização.  

Os objetivos estratégicos devem ser orientados pelos seguintes pressupostos:   

 Base do mapa – quais competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e 

que infraestrutura a organização necessita para melhorar a sua atuação?  
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 1º nível do mapa – que melhorias precisam ser introduzidas nos processos 

organizacionais para atender as demandas dos grupos de interesse 

(stakeholders)? 

 2º nível do mapa – o atendimento às demandas do público-alvo (clientes) está 

produzindo os resultados (financeiros e não financeiros) almejados pela 

organização? 

 Topo do mapa – os resultados alcançados pela organização estão dentro dos 

padrões de desempenho e de rentabilidade exigidos pelos acionistas ou sócios 

proprietários da organização? 

O mapa corporativo da Câmara dos Deputados foi adequado à realidade pública no 

que diz respeito à perspectiva financeira e foi desenhado com a seguinte configuração: 

pessoas e tecnologia (base); processos internos (1º nível); público-alvo (2º nível) e papel 

institucional (topo), seguindo, inclusive, o modelo-padrão de montagem dos mapas setoriais, 

no nível intermediário, a partir de um método denominado de “Estratégia Corporativa 

Deduzida”. (Melo e Botelho, 2009, p.9) 

3.4  O processo de alinhamento da gestão estratégica na Câmara dos 

Deputados, a partir da consolidação do BSC corporativo  

 

Seguindo a mesma metodologia experienciada pela DRH, a Câmara dos Deputados, ao 

vincular as atividades de suas unidades administrativas à implementação de programas e de 

projetos estruturantes, buscou alinhar os objetivos estratégicos consignados no mapa 

corporativo a um plano de ações que envolvesse toda a estrutura organizacional, numa 

demonstração de mudança da cultura burocrática estabelecida para um novo modelo de gestão 

norteado por estratégias, gerido por processos e projetos, e avaliado pelos resultados 

alcançados. 

Nessa linha de pensamento estratégico, a Câmara não apenas criou um portifólio com 

dez programas e projetos corporativos, mas também assegurou, por meio da aprovação do Ato 

da Mesa nº 56, de 08/12/2009, e da Portaria nº 233, de 28/12/2009, a continuidade do 

processo de gestão estratégica na Casa, definindo, formalmente, o modelo e a estrutura 

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

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

resultados desejados.” (Art. 2º, do Ato da Mesa nº 56/2009). 
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Essas normas sinalizam, citando Melo e Botelho (2009, p.14), para um modelo de 

governança corporativa que se caracteriza por um “gerenciamento despolitizado” da 

administração pública, cabendo ao Diretor Geral, por delegação, a coordenação das ações 

pertinenetes à gestão estratégica da Câmara dos Deputados (Art. 3º, do Ato da Mesa nº 

56/2009). Vale ressaltar que o cargo de Diretor Geral é privativo de servidor do quadro 

efetivo, o que, em certa medida, garante a não interrupção do processo. 

A estrutura criada pela Portaria nº 233/2009 abrange o Comitê de Gestão Estratégica; 

07 Comitês Setoriais de Gestão; o Escritório Corporativo de Gestão Estratégica e 07 

Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica e também define, por meio de reuniões periódicas 

denominadas de Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs), a dinâmica de funcionamento 

entre essas instâncias de tomada de decisões e de suporte técnico, o que garante o 

comprometimento, o monitoramento e a avaliação da gestão por todos os gestores, tanto no 

nível institucional quanto no setorial.  
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4. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS COMO EXPERIÊNCIA 

PILOTO E FATOR MULTIPLICADOR DO MODELO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 

Embora a definição do referencial estratégico, em 2004, tenha sido importante para o 

desencadeamento do processo de planejamento estratégico na Câmara dos Deputados, a 

aprendizagem resultante das experiências vivenciadas pela DRH, a partir de 2006, foi 

fundamental para a disseminação interna do processo de gestão estratégica.  Afinal, “aprender 

não é possível sem agir” (Mintzberg, 2010, p.194). 

Fazendo uso da metodologia do Balanced Scorecard-BSC, a DRH construiu, em 2006, 

o mapa estratégico setorial; definiu os objetivos estratégicos da área e os respectivos 

indicadores de desempenho; e estabeleceu para cada perspectiva do BSC – institucional, 

público-alvo, processos internos e pessoas e tecnologias – as metas, ações e os projetos (plano 

de ações) atrelados à consecução de tais objetivos. 

A consolidação dos primeiros resultados e a padronização da metodologia do BSC 

permitiram, entre 2007/2008, a construção dos mapas estratégicos setoriais nas demais 

Diretorias e Secretarias, no nível tático, e, em 2009, a consolidação do mapa corporativo da 

Câmara dos Deputados, no nível institucional, utilizando-se de um “método próprio, 

desenvolvido com base nas lições aprendidas e denominado internamente de Estratégia 

Corporativa Deduzida” (Melo e Botelho, 2009, p.9). 

Esse método de dedução ainda seria complementado e concluído, em 2010, com a 

incorporação ao mapa corporativo dos objetivos estratégicos de duas outras unidades 

administrativas, situadas no nível operacional da organização e que trabalham como 

prestadoras de informação – o Centro de Documentação e Informação (CEDI) e o Centro de 

Informática (CENIN) – determinando a presença dos três níveis organizacionais (estratégico, 

intermediário e operacional) na construção do mapa estratégico institucional.  

Por essa razão, diz-se que a dinâmica de implementação da gestão estratégica na 

Câmara dos Deputados, diferentemente daquela observada na DRH (estilo top-down), 

ocorreu, ainda que de forma incidental, do nível intermediário (middle) para o nível 

estratégico (up) e, por fim, para o nível operacional (down) – middle-up-down (Melo e 

Botelho, 2009, p.12). 
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4.1 O desenvolvimento do planejamento na DRH 

 

Como ainda não contava com o efetivo apoio da cúpula diretiva para levar adiante a 

iniciativa, a área de RH,  respaldada na decisão e no patrocínio de seu Diretor, optou por 

transformar a etapa de elaboração do planejamento estratégico em um processo construtivo de 

aprendizagem. Constituiu grupos oriundos do primeiro escalão de sua estrutura e de seu 

quadro de pessoal efetivo – equipes de diretores, de líderes e formadores de opinião e de 

desenvolvimento – e contou com a participação de consultoria externa que atuou como um 

coaching na capacitação teórica do método aplicado, na orientação das etapas a realizar, no 

controle de prazos a cumprir e na validação dos trabalhos executados pela equipe de 

desenvolvimento, formada pelo corpo de Assessores da Diretoria.  

A utilização de consultor externo é amparada pela teoria que recomenda a junção deste 

a um ou mais especialistas internos da organização como uma maneira de somar vantagens de 

uns e de outros ao processo de elaboração do planejamento estratégico. Nas palavras de 

Oliveira (2010, p.285), essa parceria leva “à melhor constituição da equipe de trabalho para o 

desenvolvimento do planejamento estratégico”, porquanto propicia “uma situação sinérgica 

de suas vantagens específicas.” 

No que tange à aprendizagem, a DRH deciciu seguir a teoria denominada 

“compreensão retrospectiva”, defendida por Karl Weick apud Mintzberg (2010, p.194) e 

validada pela Escola de Aprendizado, na qual se acredita que o conhecimento “emerge da 

interpretação e atualização constantes de nossa experiência passada”, ou seja, surge de 

experiências já vivenciadas e de erros já cometidos (aprender, fazendo e refazendo). No 

entanto, ao restringir a participação a grupos representativos (top-down) em favor da 

praticidade dos trabalhos e da agilidade dos resultados, pode-se ter negligenciado a premissa 

de que “em geral é o sistema coletivo que aprende” (Mintzberg, 2010, p.202). 

4.2  A escolha do modelo de gestão estratégica adotado na DRH: 

comparativo entre o BSC, GPD e PES 

 

Conforme já demonstrado no capítulo 1, o sistema de planejamento e gestão, 

formulado a partir de análises ambientais externas e internas à organização, da definição de 

estratégias, do preestabelecimento de objetivos, metas, indicadores, etc, pressupõe a 

coexistência do plano estratégico com um sistema de gestão capaz de assegurar que as 
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estratégias deliberadas (planejadas) sejam efetivamente implementadas, monitoradas e 

avaliadas (resultados esperados versus resultados alcançados).  

A DRH decidiu optar pelo BSC porque desejava trabalhar, segundo o Diretor Fábio 

Pereira, com uma visão de futuro calcada na gestão por estratégias, gerenciada por meio de 

projetos, do mapeamento e da modelagem de processos, e da avaliação dos resultados 

efetivamente alcançados onde “Os desafios que temos são colocados como objetivos que 

queremos alcançar, e os problemas que surgirem no caminho serão naturalmente resolvidos.” 

(Boletim da Estratégia nº 2 – Instrumento eletrônico de comunicação interna da Câmara). 

Os modelos de gestão denominados de GPD e PES se encontram mais focados na 

melhoria da realidade presente, representada pelas mudanças promovidas em simples rotinas 

de trabalho ou em processos organizacionais mais complexos, dentro de uma concepção 

baseada no desdobramento ou na explicitação do problema a ser solucionado (Falconi, 1996). 

Cita-se, como exemplo, a aplicação continuada do ciclo PDCA na melhoria de processos.  

Ou seja, objetivos estratégicos são desdobrados em objetivos tático-operacionais e 

metas de longo prazo são transformadas em metas de curto prazo como uma forma de 

aumentar a eficiência em um movimento de melhoria de “baixo para cima” ou do “micro para 

o macro” ou, ainda, voltada para solucionar individualmente os problemas de menor 

complexidade para se atingir os resultados finais almejados (a eficácia como conseqüência da 

melhoria da eficiência). 

4.3 Diagnóstico Estratégico 

 

Tendo iniciado e vencido as duas primeiras etapas gerais – a de decisão pelo uso da 

técnica e da organização de como se daria o processo de desenvolvimento do planejamento 

estratégico – a DRH ingressou na fase caracterizada pelo levantamento de informações 

preliminares, consideradas indispensáveis à formulação do plano estratégico. O primeiro 

passo foi o diagnóstico da situação. 

Para esse mister, o grupo de servidores, que formava a Equipe de Desenvolvimento, 

elaborou roteiro de entrevistas (anexo A), consolidou 375 respostas obtidas e as organizou por 

assunto temático. Este trabalho que, a partir da matriz de imapcto, culminou com a construção 

do BSC setorial e com a definição da priorização dos projetos da DRH (anexo B), envolveu 

todos os Diretores de Departamento e de Coordenação e mais dois formadores de opinião 

interna, selecionados pelas respectivas chefias (estilo top-down), com o intuito de levantar os 

objetivos específicos da área, além de propiciar a identificação de pontos fortes e fracos. 
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4.4 Instrumentos Prescritivos e Quantitativos: objetivos, desafios e metas 

 

Na condição de área responsável pelo desenvolvimento das políticas voltadas para a 

gestão de pessoas, a DRH estabeleceu objetivos específicos que se coadunam com sua missão 

institucional e retratam a importância e a preocupação dispensadas aos servidores da Casa, 

escolhidos, ao lado dos deputados, como clientes preferenciais internos da Diretoria (ver BSC 

DRH, anexo nº 3). Destacam-se, a seguir, alguns desses objetivos constantes do mapa setorial 

que foram desdobrados em projetos e metas no plano de ações da área:  

 promover a valorização e o reconhecimento dos servidores, e o bem-estar e a 

qualidade de vida no trabalho (perspectiva papel institucional);  

 garantir a excelência no atendimento aos servidores e dependentes, e 

proporcionar atendimento diferenciado aos deputados (perspectiva público-

alvo);  

 desenvolver cultura da educação continuada; promover a saúde integral, por 

meio de ações de saúde preventiva e laboral  e garantir a adequada seleção e 

alocação de pessoas (perspectiva processos internos);  

 garantir infraestrutura física, tecnológica e logística adequada; e desenvolver 

habilidades de relacionamento nos servidores (perspectiva pessoas e 

tecnologia).  

Por outro lado, também alinhada aos macro-objetivos da instituição (vide subitem 

3.2.4) e ao referencial traçado pela Câmara, em 2004, a DRH contemplou, de igual maneira 

no mapa setorial, objetivos estratégicos que apresentam estreita ligação com a missão 

institucional da Casa. Não por acaso, alguns deles influenciariam, mais tarde, a composição 

do mapa estratégico corporativo, a saber: 

 garantir as competências requeridas ao cumprimento da missão da Câmara 

(viabilizar a efetividade das ações de suporte à atividade parlamentar, 

capacitando e desenvolvendo pessoas); 

 contribuir para o desenvolvimento da cidadania e interagir com a sociedade na 

promoção de práticas legislativas (contribuir para o exercício da cidadania e 

fortalecimento da democracia e do Legislativo); 

 desenvolver visão sistêmica e cultura de comprometimento com os resultados 

estratégicos, atuando junto ao público interno (instruir pessoas para mudar a 

cultura organizacional, quebrando resistências e mudando paradigmas); 
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 garantir a agilidade e modernização aos processos de trabalho (aumentar e 

modernizar a gestão de processos de trabalho); 

 desenvolver cultura da educação continuada (motivar as pessoas para assegurar 

a participação e o comprometimento ao novo modelo de gestão); 

 contribuir para a integração e disseminação do conhecimento entre áreas 

(estabelecer uma nova cultura organizacional por meio da disseminação da 

informação e do conhecimento). 

Além desses, outros objetivos foram definidos, sendo devidamente consignados no 

mapa estratégico e descritos em cada uma das já mencionadas quatro perspectivas do BSC 

setorial.  De igual maneira foram vinculados aos respectivos indicadores de desempenho, 

desdobrados em projetos e metas anuais, e comparados a padrões de desempenho. Após a 

conclusão do primeiro ciclo de gestão de quatro anos (2007-2010), devem ser novamente 

reavaliados, convalidados ou, conforme o caso, revisados à luz das estratégias pretendidas, o 

que deve começar a ocorrer a partir deste ano de 2011. 

4.5 Estabelecimento de padrões de medida e de avaliação na DRH 

 

Os indicadores adotados pela DRH estão voltados para a aferição de seus objetivos 

considerados estratégicos, segundo as quatro perspectivas elencadas no BSC setorial – papel 

institucional, público-alvo, processos internos e pessoas e tecnologia – e podem ser tipificados 

na condição de indicadores de eficácia, pois focam a medição quantitativa e qualitativa 

(padrões de avaliação imediata ou de curto prazo) de projetos e de processos considerados 

vitais para a consecução de tais objetivos, como se pode constatar nos exemplos a seguir, 

extraídos do Relatório Anual da DRH, elaborado em dezembro/2010: 

 

% anual que identifica a relação entre as competências mapeadas (modelo de gestão 

por competências) na Casa e aquelas apresentadas (já existentes) pelos servidores lotados nas 

unidades organizacionais, com o objetivo de identificar e suprir as lacunas de competências 

institucionais requeridas pela Câmara dos Deputados para o bom desenvolvimento de suas 

atribuições constitucionais (papel institucional). 

Nº anual de participantes em eventos de disseminação do saber legislativo, medido 

acumulativamente a cada trimestre, com o objetivo de interagir com a sociedade na promoção 

de práticas legislativas (público-alvo). 
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Nº anual de alunos formados em cursos de Pós-graduação patrocinados pela Câmara, 

medido acumulativamente a cada semestre, com o objetivo de promover a pesquisa e a 

sistematização de conhecimentos inerentes às funções do Legislativo que se constituem nas 

atividades finalísticas da Câmara dos Deputados (processos internos). 

% anual de servidores da área de DRH capacitados em programas destinados a 

promover o desenvolvimento em visão sistêmica, medido acumulativamente a cada trimestre, 

com o objetivo de fomentar, nos profissionais que atuam nos processos de gestão de pessoas, 

um amplo conhecimento das atividades finalísticas da Câmara dos Deputados (pessoas e 

tecnolologia). 

4.5.1 Aferição dos desempenhos apresentados: comparação do realizado 

com o resultado esperado (padrões de medida versus padrões de avaliação) 

 

Ainda com base nos dados extraídos do último relatório elaborado pela DRH, conclui-

se que a aferição sistemática de desempenho ainda não é feita na maioria dos processos de 

medição (51% do total). Entre os indicadores monitorados, cinco superaram a meta (22% do 

total); dois atingiram a meta (9% do total) e quatro atingiram parcialmente a meta 

estabelecida (18% do total), o que sinaliza um desempenho global apenas razoável da DRH 

para esse primeiro ciclo de gestão (2006-2010) do planejamento estratégico. 

É certo que, a partir da nova legislatura que ora se inicia, quando as demais áreas 

gerenciais da Câmara dos Deputados também estarão encerrando os respectivos ciclos de 

gestão de seus planejamentos estratégicos, haja uma melhor condição para ajustar e 

operacionalizar todos os indicadores de desempenho da DRH. Em alguns casos, os 

instrumentos de pesquisa serão reformulados e padronizados; em outros, a revisão se dará nos 

padrões de medida que possam se encontrar super ou subestimados; noutros a periodicidade 

de aferição poderá ser modificada, por questões de disponibilidade, de economicidade ou de 

praticidade (ver subitem 3.2.5.2).  
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4.6 O estabelecimento de projetos e de planos de ação na DRH 

 

O conceito extraído do Project Management Body of Knowledge (Guia PMBOK, 

2004) é que o projeto envolve um “esforço não repetitivo, temporário e progressivo 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” Como o projeto produz 

um resultado único, por vezes é necessário desenvolver vários projetos correlacionados a um 

determinado objetivo estratégico, criando-se um programa específico para se obter o resultado 

desejado. O conjunto de projetos e programas de uma organização forma aquilo que se 

denomina de portifólio. 

A DRH criou um portifólio, elencando treze projetos, a fim de garantir, por intermédio 

de ações específicas e concretas, a execução das estratégias contidas no plano estratégico. Os 

projetos representaram o conjunto de iniciativas estratégicas para a obtenção dos resultados 

desejados no futuro, demonstrando clarividência de propósitos e consciência dos esforços que 

deveriam ser despendidos pela área.  

O processo de seleção adotado (matriz de impacto) considerou, com base na 

pontuação - de zero a três – atribuída pelos integrantes do grupo de Diretores, os projetos que 

exerciam um maior grau de influência, ou seja, aqueles que reuniam um maior somatório de 

pontos sobre os objetivos estratégicos consignados no BSC setorial (ver matriz de impacto -  

anexo B). 

Mediante o grau de influência exercido, os projetos foram vinculados aos objetivos e 

estes às respectivas metas anuais, estabelecendo-se uma linha de coerência com o plano 

traçado, mesmo que este não tenha sido executado na sua plenitude, tendo em vista as 

dificuldades de infraestrutura física e tecnológica enfrentadas pela DRH para o encerramento 

de alguns projetos. Tais dificuldades se repetiriam no nível institucional, por ocasião da 

execução dos programas e dos projetos estruturantes, numa prova inconteste da complexidade 

dos desafios a serem superados, em todos os níveis da organização. 

Esse plano de ação foi alinhado ao referencial estratégico da Câmara e à missão 

institucional da área de RH e está representado sob a forma dos seguintes projetos: 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento; educação continuada; escola cidadã; 

estruturação de programa de qualidade de vida; gestão por competência; interação 

institucional; inventário de necessidades; plano de comunicação da estratégia; pós-graduação 

e educação a distância institucionais; programa de automação e integração da gestão de RH; 
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segurança da informação de RH; sistematização dos processos de trabalho da área de RH; e 

desenvolvimento de visão sistêmica. 

Registre-se que, dada a relevância dessas iniciativas, os projetos pertinentes à 

educação continuada e à gestão por competência foram incorporados ao plano de ações 

institucional da Câmara dos Deputados e guindados à condição de projetos estruturantes 

devido a sua importância estratégica para a organização. 

4.6.1 A gestão de projetos na DRH: a definição e o acompanhamento de 
indicadores de projeto 

 

A metodologia adotada pela DRH tanto na elaboração quanto no gerenciamento de 

projetos, voltados para o alinhamento das ações empreendidas no âmbito da Diretoria, vem 

sendo aquela definida pelo Project Management Institute (PMI) e detalhada no guia PMBOK. 

Assim como aconteceu com a definição de objetivos, metas e indicadores, os projetos 

também foram descritos e validados em reuniões sistemáticas realizadas com o Diretor da 

área e os Diretores Coordenadores de Departamento (top-down), com o intuito de promover o 

alinhamento e o comprometimento necessários entre o que se desejava alcançar e o que 

efetivamente seria realizado por todas as unidades organizacionais da DRH.  

No entanto, o sucesso da gestão de projetos é condicionado por um conjunto de fatores 

e envolve, inclusive, a forma como a organização é estruturada para tal finalidade. A cultura 

administrativa centralizadora que prevalece na Câmara dos Deputados como herança do 

modelo burocrático (Rodrigues, 2002), citada  no capítulo 2, valoriza fortemente a estrutura 

funcional que é incompatível com o desenho mais horizontal das estruturas matriciais, 

empregadas nos modelos de gestão por projetos.  

Na DRH,  essa realidade fez com que o desenvolvimento de projetos passasse a 

concorrer com a execução dos procedimentos de rotina, determinando um compartilhamento 

desigual entre o tempo dedicado aos projetos e aquele dispensado às atividades gerenciais 

ordinárias, que também se refletiria na priorização e na destinação  de recursos – humanos e 

materiais – para as respectivas equipes de projeto. 

Mesmo quando formalizou, em 2009, a criação de uma estrutura voltada para mudar o 

modelo de gestão (vide subitem 3.3), a Câmara subordinou os comitês e os escritórios de 

gestão aos gerentes funcionais, configurando uma estrutura matricial fraca que retira dos 

gerentes de projeto a autoridade e a autonomia necessárias ao bom desenvolvimento de cada 

empreendimento. 
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Já com relação aos indicadores de desempenho, o acompanhamento da execução foi 

construído em cima do plano de entregas de cada projeto, transformando os respectivos 

prazos de entrega de produtos (marcos de entrega) nos padrões de medida que seriam usados 

para aferir o desempenho dos projetos. Ou seja, dentre os fatores críticos presentes na gestão 

de projetos – o escopo, a utilização de recursos e o tempo – o prazo (indicador de atividade ou 

outputs), utilizado como padrão de medida, foi a variável considerada mais relevante para a 

avaliação (vide subitens 3.2.5.1.2 e 3.2.5.3).  

4.7 Reuniões de análise estratégica: caminho crítico, avaliação de 

resultados, decisões para a correção de rumos 

 

As Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAEs eram lideradas pelo Diretor de 

Recursos Humanos e envolviam, sistematicamente, todo primeiro escalão da área de RH, 

formando uma espécie de comitê responsável pelo gerenciamento dos processos e 

desenvolvimento dos projetos considerados estratégicos, o que assegurava o 

comprometimento de todas as chefias com o cumprimento de metas e objetivos.  

As RAEs se constituiram em instrumento eficaz e produtivo de monitoramento, 

análise, avaliação e de revisão de estratégias. Por intermédio da discussão com os gestores 

responsáveis, que envolvia todas as dificuldades e problemas que impediam a concretização 

de metas e de objetivos, era possível encontrar, coletivamente, as soluções ou os ajustes 

necessários sem perder o foco nas estratégias deliberadas. As RAEs tornaram-se fonte de 

aprendizado coletivo valioso para a DRH, além de possibilitar diante do grupo a 

responsabilização e o comprometimento das equipes com os resultados acordados. 

As avaliações eram resultado da confrontação entre a medição de indicadores e os 

padrões preestabelecidos para cada meta, projeto e objetivo, e contribuíam para a 

identificação dos chamados caminhos críticos no BSC setorial, ao se considerarem as relações 

de causa-e-efeito de cada objetivo estratégico, situado em cada perspectiva do BSC, além de 

orientar o processo de tomada de decisão em torno das ações corretivas que poderiam ser 

adotadas. 

4.8 As lições aprendidas no primeiro ciclo de gestão 

 

Oliveira (2010, p.6) ressalta que “O processo de planejamento é muito mais 

importante que seu resultado final”.  Por se tratar de um processo interativo, sequenciado e 

cíclico que permite questionamentos, reflexões e discussões sobre o que fazer, por que fazer, 
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como fazer e quando fazer, a construção coletiva do plano estratégico leva os colaboradores 

participantes a uma profunda compreensão dos propósitos da organização. Esse aprendizado 

continuado conduz, em todos os níveis administrativos, à disseminação do pensamento 

estratégico e ao comprometimento das pessoas com a gestão e com a execução das iniciativas 

implementadas, dando origem a uma nova cultura organizacional. 

4.8.1 A disseminação da experiência piloto da DRH 

 

Em que pese a ausência de patrocínio institucional, esta experiência da DRH foi 

decisiva para alavancar a gestão estratégica na Câmara dos Deputados. A padronização da 

metodologia do BSC para a construção de mapas estratégicos, orientados para a solução dos 

principais problemas organizacionais; o plano de ações voltado para metas e objetivos, 

desenvolvido por meio da gestão de processos e de projetos; e a avaliação baseada em 

indicadores de desempenho foram as marcas registradas desse processo de irradiação da 

técnica para as demais áreas do nível intermediário, depois para o nível estratégico e deste 

para o restante da Casa (vide subitem 3.3). 

A propósito, ao encaminhar este trabalho para o seu final, a Secretaria-Geral da Mesa, 

órgão representativo da área política da Câmara dos Deputados, inaugurava o próprio 

processo de gestão estratégica, assumindo, a partir deste momento, postura idêntica àquela 

que já vem sendo adotada no âmbito das áreas administrativa e legislativa, em relação ao 

planejamento estratégico e ao novo modelo de governança corporativa. 

 

4.8.2 Patrocínio da alta administração ao planejamento estratégico  

 

Assim como é importante o comprometimento dos níveis intermediário e operacional 

com o desenvolvimento de um plano, o envolvimento do primeiro escalão com o processo de 

planejamento estratégico é indispensável. Nas palavras de Oliveira (2010, p.298) quando isso 

não ocorre “o planejamento estratégico perde a sua credibilidade.” 

O início do processo, em 2006, como se viu, foi marcado pela ausência de patrocínio 

por parte da Mesa Diretora e por um fraco envolvimento da Diretoria Geral, representada pela 

não participação da Assessoria de Projetos Especais, à época APROJ, nas fases de definição 

da metodologia, construção do mapa setorial e de elaboração do plano de ação (projetos, 

metas, padrões e indicadores) que ficaram na dependência da atuação decisiva do Diretor de 
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RH e de suas equipes de colaboradores. Entretanto, é importante frisar que a iniciativa da 

implantação do planejamento na Câmara dos Deputados, marcada, em 2004, pela construção 

do referencial estratégico, foi, à época, patrocinada pela Diretoria-Geral e contou com a 

presença de todo o primeiro escalão administrativo da Casa, incluindo-se o Diretor de RH. 

Efetivamente o apoio veio em 2007, por intermédio da Portaria-DG nº 79, de 

22/06/2007, com a aprovação formal da aplicação do método BSC, empregado pela DRH, que 

passaria, a partir de então, também ser utilizado na construção e na consolidação dos mapas 

estratégicos setoriais das demais Diretorias e Secretarias, entre 2007/08, e do próprio mapa 

corporativo da Câmara dos Deputados, em 2009. Com o engajamento da Diretoria-Geral, a 

Assessoria de Projetos Especiais seria transformada em Assessoria de Projetos e Gestão – 

APROGE, com a competência precípua de contribuir para a continuidade do processo de 

gestão estratégica na Casa. 

4.8.3 Resistências culturais ao planejamento estratégico 

 

Perguntado sobre as dificuldades encontradas no processo de implantação desse novo 

modelo de gestão, o Diretor de RH, em entrevista concedida ao Boletim da Estratégia (2010, 

nº 2), elegeu a “resistência” das pessoas – cultura organizacional baseada na desconfiança e 

na aversão a mudanças – como o principal fator do não envolvimento e do não 

comprometimento com o processo de planejamento estratégico. 

Oliveira (2010, p. 290) elenca alguns dos motivos de resistência das pessoas ao 

planejamento estratégico: sentimento de perda (poder, status, relacionamentos); a falta de 

confiança no agente responsável pelas mudanças; suposta ou efetiva falta de conhecimento 

para operar as mudanças, entre outras causas, que podem e devem ser eliminadas ou 

minimizadas pelo treinamento antecipado; pela comunicação adequada; pela participação 

efetiva das pessoas afetadas; pelo oferecimento de benefícios, etc. 

4.8.4 Falha no plano de comunicação interna 

 

O Plano de Gestão Estratégica de Recursos Humanos foi lançado em dezembro de 

2006, ocasião na qual foi apresentado o Mapa Estratégico Setorial da área, em evento que 

contou com a presença do Diretor-Geral, do Diretor de RH e dos servidores. A reunião, além 

de proporcionar um contato direto com os servidores, reservou a estes um momento de 

participação individual para comentários e perguntas sobre as implicações do novo modelo de 
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gestão. Nas duas semanas anteriores ao evento, teasers foram enviados aos servidores da 

DRH – técnica de marketing usada para chamar a atenção para uma acampanha publicitária – 

com o intuito de despertar-lhes a curiosidade e de prepará-los para o Plano que seria 

apresentado. 

Em seguida foram preparadas oficinas práticas para que os servidores tivessem a 

oportunidade de discutir a operacionalização dos objetivos estratégicos e conhecer a 

metodologia do BSC empregada na elaboração do mapa estratégico da DRH, com o propósito 

de se conseguir o comprometimento dos colaboradores com a execução das iniciativas 

estratégicas adotadas (projetos e processos) e com o alcance das metas preestabelecidas.   

No entanto, os resultados do indicador “índice de comprometimento com a estratégia” 

mostram que as ações de comunicação adotadas, no âmbito da DRH, ainda não foram 

suficientes. A experiência demonstrou que uma atuação mais efetiva das chefias imediatas se 

faz necessária para que os sevidores da base operacional desenvolvam o sentimento de 

“pertencimento” ao modelo proposto e se percebam integrados ao processo. 

4.8.5 Indicadores com foco em projetos de médio e de longo prazo ou 

indicadores não representativos 

 

Conforme mencionado no subitem 4.4.1, a maioria dos indicadores (51%) não foi 

objeto de medição. Provavelmente, isso se deve ao dimensionamento superestimado dos 

projetos, logo no início do processo de definição, e, também, às mudanças constantes dos 

respectivos escopos (abrangência do conteúdo do projeto) ao longo do tempo. Ademais, o 

ciclo estratégico definido para quatro anos (2007 a 2010) pode ter induzido a elaboração de 

cronogramas de execução com prazos mais dilatados, tornando-os, por conseguinte, 

incompatíveis com a natureza política da Casa. Daí a importância do patrocínio e do 

envolvimento da Mesa Diretora durante o processo. 

Uma organização com as características de funcionamento da Câmara dos Deputados 

exige resultados de curto prazo. Portanto, os projetos e respectivos indicadores escolhidos 

para compor o plano de ações da DRH deveriam ser adequados, pelo menos em parte, ao 

período de um mandato da Mesa Diretora (renovado a cada dois anos) como uma forma 

concreta de divulgar e de associar os resultados àqueles gestores e, também, de assegurar o 

apoio necessário à continuidade dos demais projetos de médio e de longo prazo. 
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4.8.6 O número excessivo de projetos e de objetivos estratégicos  

 

Na literatura, não há consenso sobre o dimensionamento de programas, projetos ou de 

objetivos estratégicos, porém, das lições experenciadas pela DRH, depreende-se que os 

resultados produzidos pelo planejamento estratégico deveriam ser adequados aos períodos de 

mandato tanto da Mesa Diretora quanto da própria legislatura. Ademais, um número 

excessivo de objetivos contribui para a inobservância de atributos básicos dos indicadores de 

desempenho (vide subitem 3.2.5.2), de modo que estes possam ser considerados úteis ao 

processo de acompanhamento e de avaliação, por parte dos gestores responsáveis. 
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CONCLUSÕES 

 

É certo afirmar que, na atualidade, a globalização econômica, a tecnologia, a atuação 

das redes de comunicação social, a velocidade e a simultaneidade das informações, as 

pressões sociais por melhorias na qualidade de vida são fatores determinantes de uma nova 

ordem sócio-econômica e de uma nova dinâmica empresarial. A rápida capacidade de se 

adaptar às mudanças e de responder às demandas da sociedade tem sido as marcas das 

organizações de sucesso, tanto no campo de atuação restrito à iniciativa privada, quanto no 

âmbito coletivo das administrações prestadoras de serviço público. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado que iniciou a implantação do modelo gerencial 

na administração pública; a Emenda nº 19/1998 que incluiu a eficiência como um dos 

princípios da administração pública; a aprovação, por parte do Tribunal de Contas da União, 

do Manual de Auditoria de Natureza Operacional que avalia a gestão governamental e do 

Acórdão nº 1603/2008 que recomenda a aplicação da técnica do planejamento estratégico; a 

criação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, destinado à excelência 

da gestão pública são iniciativas que vem se sucedendo no sentido de modernizar, agilizar e 

profissionalizar o funcionamento da administração pública. 

Diante dessa realidade, a Câmara dos Deputados, por meio da implantação de um 

novo modelo de gestão, tem experienciado e cumprido algumas etapas de transformação e de 

adequação da governança corporativa a esse novo ambiente marcado por mudanças 

constantes.  

A primeira etapa foi a aprovação do referencial estratégico da Casa que definiu a 

missão, a visão de futuro, os valores e os macro-objetivos institucionais. Depois, a experiência 

piloto de implementação do planejamento estratégico na Diretoria de Recursos Humanos que 

permitiu a construção dos mapas estratégicos setoriais nas demais Secretarias e Diretorias, 

incluindo-se os Centros de Informática e de Documentação, e, por fim, a montagem do mapa 

estratégico corporativo, acompanhada da criação da estrutura responsável pela governança 

corporativa da gestão estratégica na Câmara dos Deputados. 

A definição do referencial estratégico, em 2004, foi restrita ao primeiro escalão 

administrativo da Casa, atendendo a uma concepção top-down de se elaborar a iniciação do 

processo de planejamento estratégico que é reconhecida e validada pela literatura. A 

construção do referencial foi baseada em torno das análises de oportunidades, ameaças, 

pontos fortes e fracos (matriz SWOT), e delimitada à área de suporte à atividade parlamentar.  
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Os macro-objetivos preestabelecidos naquela ocasião definiram algumas 

macroestratégias importantes: fortalecer a imagem institucional junto à sociedade; difundir o 

pensamento estratégico, de modo a mudar a cultura organizacional estabelecida; desenvolver 

a gestão de pessoas, aperfeiçoando processos e incentivando o compartilhamento de 

informações, por meio da gestão do conhecimento. 

Decorridos dois anos da realização da primeira etapa, a ausência de ações efetivas 

pertinentes ao patrocínio e ao comprometimento da Mesa Diretora fez com que o processo de 

disseminação do planejamento estratégico somente fosse desencadeado a partir de 2006, e em 

caráter experimental. A falta de patrocínio  daquele colegiado explica a defasagem 

significativa ocorrida entre as fases de concepção e de desdobramento do referencial 

estratégico e traduz, em certa medida, o porquê da delimitação da amplitude da missão 

institucional da Casa à área administrativa. 

A Diretoria de Recursos Humanos, tendo por base o referencial já aprovado pela alta 

direção da Casa e utilizando-se da metodologia do Balanced Scorecard-BSC, construiu o 

mapa estratégico setorial; definiu os objetivos estratégicos; os indicadores de medida e 

respectivos padrões de desempenho; e desenvolveu um plano de ação coerente com a missão 

da área de RH e, ao mesmo tempo, alinhado com os macro-objeticos institucionais. 

A propósito, ressaltando as qualidades do BSC como modelo gerencial, o Guia de 

Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas da União apresenta a seguinte conclusão: 

Os maiores diferenciais apresentados pelo BSC em relação a outras 

metodologias de gerenciamento são a estruturação de objetivos estratégicos e 

seus respectivos indicadores (...) e a construção do relacionamento entre 

esses objetivos por intermédio de relações de causa-e-efeito. BRASIL. Guia 

de Referência do Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas 

da União (2008, p.15). 
 

Das boas lições colocadas em prática, destaca-se a padronização da metodologia do 

Balanced Scorecard (BSC), utilizada pela DRH, por intermédio da Portaria DG nº 79, de 

22/06/2007, que possibilitou, nas demais Diretorias e Secretarias do nível intermediário, a 

construção dos respectivos mapas estratégicos setoriais e do próprio mapa corporativo da 

Câmara dos Deputados. Esse método desenvolvido internamente na Casa foi denominado de 

“Estratégia Corporativa Deduzida” e transformou-se no principal fator de disseminação 

interna do novo modelo de gestão. 

No âmbito da DRH, o legado deixado pelas lições aprendidas aponta para a 

importância do papel exercido pela consultoria externa, amparada e recomendada pelos 

administrativistas especializados em gestão, na capacitação e no desenvolvimento da base 
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teórica que permitiu a aplicação do método BSC, controlando prazos e validando as tarefas 

realizadas. Ressalte-se, também, a importância do patrocínio e da partipação do Diretor de RH 

no desenvolvimento do processo, atuando na condição de líder, como detentor do poder 

formal, e de consultor interno, como conhecedor da realidade organizacional, incluindo-se os 

aspectos informais. 

De igual maneira importante para o sucesso da implementação do planejamento 

estratégico foi o processo de aprendizagem dos colaboradores responsáveis pela 

operacionalização dos trabalhos, com ênfase para a equipe de desenvolvimento, que se deu 

dentro de uma concepção denominada pelos teóricos como “compreensão retrospectiva”. Esse 

processo parte da premissa que o conhecimento surge das experiências já vivenciadas e é 

resultado dos erros e acertos já cometidos; aprender fazendo e, se for caso, refazendo. 

Ainda com relação as lições aprendidas durante o primeiro ciclo de gestão, ressalte-se 

algumas dificuldades enfrentadas pela DRH, ao longo do processo de elaboração e 

implementação do plano estratégico, e que ainda não foram superadas:  

 a resistência a mudanças proveniente de uma cultura organizacional 

burocrática centralizadora, contando com estruturas de poder já cristalizadas;  

 o rodízio periódico da direção da Casa, com a eleição da Mesa Diretora, a cada 

dois anos, o que impede ou interrompe a continuidade de programas e de 

projetos importantes para a consecução dos objetivos estratégicos 

preestabelecidos;  

 as fortes influências das articulções político-partidárias sobre as questões 

técnico-administrativas, contribuindo para a desmotivação e a não adesão das 

pessoas ao novo modelo de gestão estratégica;  

 a estrutura organizacional funcional verticalizada em contraposição ao 

funcionamento de um modelo matricial e mais horizontal que favoreça à gestão 

por projetos; 

 a subordinação hierárquica de gerentes de programas e de projetos aos gerentes 

da estrutura funcional, retirando daqueles a autoridade e a autonomia 

necessárias ao desenvolvimento de cada empreendimento, além da 

disponibidade de tempo e de recursos que precisam ser compartilhados com as 

atividades de rotina.   

É correto, pois, se afirmar que, ao longo desse percurso de quase cinco anos, a DRH e 

a própria Câmara dos Deputados desenvolveram e aprimoraram o processo de aprendizagem 
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organizacional, resultado do enfrentamento de resistências internas, do acúmulo de 

experiências e do registro de lições (informações gerando conhecimento), conseguindo extrair 

dessas situações conhecimentos que dizem respeito às peculiaridades do funcionamento de 

uma Casa Legislativa e de sua cultura organizacional diante de um quadro de mudanças 

provocado pela implementação de um novo modelo de gestão.  
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Entrevistado: 

Cargo: 

1. Na sua opinião, qual é o papel da área de recursos humanos? 

2. Aponte até 5 grandes desafios para a área de RH cumprir adequadamente esse papel 

organizacional. 

3. No seu entendimento, como a área de RH deverá ser vista/percebida no futuro pela Câmara 

dos Deputados? 

4. Qual é o público/cliente da área de RH? Quais são as principais expectativas desse(s) 

público(s) em relação ao papel de RH? 

5. Para atender essas expectativas, em quais funções a área de RH deve garantir a excelência? 

6. Quais os desafios em educação, formação, treinamento e desenvolvimento para a Câmara 

dos Deputados? 

7. Cite 3 principais processos internos de trabalho da área de RH que precisam ser 

aprimorados. 

8. Quais são os principais desafios para a área de saúde? 

9. Quais as competências/habilidades comuns para a Câmara dos Deputados a serem 

desenvolvidas pela área de RH? 

10. Quais as necessidades futuras de informações gerenciais para a área de RH? 

11. Quais as necessidades futuras de informática para a área de RH? 

12. Quais os desafios em parcerias internas e externas para área de RH? 

13. Qual a contribuição da área de RH para aprimorar a comunicação interna e externa? 

14. Quais as habilidades/competências desejadas para os servidores da área de RH? 

15. Quais as restrições orçamentárias-financeiras para área de RH e como superá-las? 
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ANEXO B – MATRIZ DE IMPACTO

Matriz de Impacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Perspectivas 

Objetivos Estratégicos \ Projetos 
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Somatório 

dos 

Impactos 

Número 

de 

Iniciativas 

por 

Objetivo 

Papel Institucional 

Contribuir para o desenvolvimento da 

Cidadania 
0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 3 

Integrar e disseminar o conhecimento entre 

áreas 
1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 8 6 

Garantir as competências requeridas ao 

cumprimento da Missão da Câmara 
0 1 3 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 14 8 

Promover o bem-estar dos parlamentares, 

servidores e seus dependentes 
2 0 1 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 10 6 

Promover a valorização e o reconhecimento 

dos servidores 
1 0 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 13 8 

Público-alvo 

Interagir com a sociedade na promoção de 

práticas legislativas 
2 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9 5 

Proporcionar atendimento diferenciado aos 

Deputados 
2 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 12 10 

Garantir a excelência no atendimento aos 

servidores 
3 1 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 14 10 

Processos 
Internos

 

Promover a produção e disseminação do 

Saber Legislativo 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 6 4 

Desenvolver cultura de educação continuada 
0 0 3 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 11 6 

Aprimorar a gestão e a disseminação de 

informações com segurança e confiabilidade 
0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 3 2 13 7 

Promover a Saúde Integral, ampliando o 

alcance das ações de saúde preventiva e 

laboral 
1 1 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0 1 12 9 

Garantir a adequada seleção e alocação de 

pessoas 
1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 10 7 

Desenvolver parcerias com instituições e 

centros de conhecimento 
1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7 6 

Aprimorar a interação entre os órgãos de RH 

e da Câmara 
2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 12 7 

Garantir agilidade e modernização nos 

processos de trabalho 
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1 3 13 9 

Identificar as necessidades atuais e futuras do 

Público-alvo 
2 2 1 0 0 2 1 3 1 0 1 0 1 14 9 
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Matriz de Impacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Perspectivas 

Objetivos Estratégicos \ Projetos 
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Somatório 

dos 

Impactos 

Número 

de 

Iniciativas 

por 

Objetivo 

Pessoas e Tecnologia 

Desenvolver visão sistêmica e habilidades de 

relacionamento nos servidores da área de R 

3  

3 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 14 8 

Capacitar e estimular servidores da área de 

RH no uso de recursos de informática 
0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 7 5 

Desenvolver cultura de comprometimento 

com os resultados estratégicos 
1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 8 6 

Garantir infra-estrutura física, tecnológica e 

logística adequadas 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 6 3 

 Somatório dos Impactos 22 16 20 9 8 18 16 27 29 12 22 6 14  

Número de Iniciativas por Projeto 13 12 14 4 3 13 12 15 21 7 14 4 10 
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ANEXO C – MAPA ESTRATÉGICO DA DIRETORIA DE RECURSOS 

HUMANOS  
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ANEXO D – MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   
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