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Resumo 

 

O presente trabalho aborda a questão da liderança na esfera do serviço público, especificamente no 

âmbito de uma realidade encontrada no Poder Legislativo, que são os serviços de assessoramento 

institucional aos parlamentares. O objeto da pesquisa realizada foi a Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados, onde foram estudadas a percepção dos Coordenadores e seus substitutos 

quanto à importância de competências e papeis de liderança, de acordo com o modelo proposto por 

Robert E. Quinn. A partir da análise dos dados coletados, verificou-se uma tendência para a 

valorização do desenvolvimento dos recursos humanos, da descentralização na gestão e do papel de 

Mentor. 
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Consultoria Legislativa; Liderança; Gestão de Pares; Quadro de Valores Competitivos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Já se passaram mais de dois séculos e meio desde que, no ano de 1748, Montesquieu 

concebeu a Teoria da Separação dos Poderes; nesse intervalo de tempo, o modelo 

amadureceu, passou por evoluções e aperfeiçoamentos, e hoje é adotado por democracias no 

mundo todo. 

Mas a preocupação com a gestão pública, tal como a entendemos hoje, só veio a surgir 

muito depois. Num ensaio publicado em 1887, considerado um dos marcos iniciais nos 

estudos da administração pública, Woodrow Wilson comenta sobre as razões: 

Ninguém escreveu sistemáticamente sôbre a Administração como um ramo 

da ciência do Govêrno até que o presente século tivesse amadurecido e 

começado a desabrochar as suas flores características do conhecimento 

sistemático. Até os nossos dias todos os autores de Política, que agora lemos, 

pensaram, discutiram e dogmatizaram sòmente a respeito da constituição do 

Govêrno; sôbre a natureza do Estado, a essência e a origem da soberania, 

poder popular e prerrogativa real; sôbre o sentido imanente do Govêrno e os 

mais altos objetivos fixados ao Govêrno pela natureza humana, e os 

propósitos dos homens. (...) A questão era sempre: quem deve fazer a lei e o 

que deve ser essa lei? A outra questão – como a lei deve ser administrada 

sàbiamente, com equidade e rapidez e sem atrito – era posta de lado como 

um “detalhe prático” que os amanuenses poderiam tratar depois que os 

doutores tivessem concordado sôbre os princípios (2005, p.350 ). 

A administração pública tem sido tratada como objeto de estudos específicos, 

diferenciados dos estudos da administração privada, em virtude de suas características 

próprias. Porém, dentro da administração pública podemos identificar também características 

que diferenciam as gestões no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. No presente trabalho, 

o objeto analisado é característico do Poder Legislativo: os serviços de assessoramento 

institucionais. No âmbito da Câmara dos Deputados, o órgão que presta esse serviço é a 

Consultoria Legislativa. 

Os serviços de assessoramento institucionais existem em diversas Casas Legislativas 

das esferas Federal, Estadual e Municipal no Brasil, e também em vários outros países. Em 

geral, têm como característica serem formados por um corpo técnico de especialistas, do 

quadro permanente da Casa, que prestam serviços aos parlamentares, independentemente de 

sua afiliação partidária. 
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Essas estruturas têm um importante papel na dinâmica das casas legislativas, na 

medida em que facilitam aos parlamentares uma participação efetiva na apresentação de 

propostas, nas discussões, votações e outras etapas do processo legiferante, apoiando os 

parlamentares menos experientes ou que necessitem de assessoria técnica especializada. 

A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados conta com 199 vagas de 

consultores, distribuídas em 21 áreas de conhecimento, variando de 4 a 19 vagas em cada. As 

áreas contam com um Coordenador, que sempre é um consultor da própria área, que é 

incumbido de gerenciar os trabalhos encaminhados à área, distribuindo-os entre os colegas, 

acompanhando os prazos de execução e revisando os trabalhos prontos, dentre outras 

atribuições. Ocorre que, hierarquicamente, não existe uma distinção entre o Coordenador e os 

demais consultores da área. 

Nessa situação peculiar em termos de gestão de pessoas, qual seria, para o 

Coordenador, a melhor maneira de liderar sua equipe de Consultores? Na verdade, todo líder 

de equipe gostaria de saber a resposta a essa questão. Flexibilidade ou controle? Valorização 

dos recursos humanos ou atingimento de metas? Essas e outras dicotomias podem colocar-se 

como escolhas excludentes para o gestor. 

Robert E. Quinn, no entanto, propõe um outro ângulo de visão dessas questões. De 

acordo com o Modelo de Valores Competitivos (Competing Values Model), criado por 

Quinn, diferentes enfoques de gestão surgidos ao longo do século XX podem e devem 

conviver dentro de uma organização, pois as constantes mudanças exigem adaptação. “As 

estratégias que são eficazes em uma situação não o são necessariamente em outra. Pior, as 

estratégias que foram eficazes ontem podem não o ser na mesma situação hoje” (2004, p. 15). 

Por esse motivo, ao desempenhar suas atribuições, o líder deve ser capaz de transitar 

em um conjunto de oito papeis, e, para o bom desempenho de cada um deles, é necessário o 

domínio de três competências, totalizando 24 competências. 

O que se propõe nesta monografia é analisar, no âmbito da Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados, quais dessas competências são consideradas mais importantes pelos 

Coordenadores das Áreas, e identificar características da gestão das Áreas de Consultoria do 

órgão. 
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1.1 Razões para se estudar as estruturas de assessoramento institucional no 

Legislativo 

As estruturas de assessoramento institucional são uma realidade no Poder Legislativo 

no Brasil e em diversos outros países. Em nosso país, o Senado e a Câmara dos Deputados 

têm suas Consultorias Legislativas há décadas, contando também com consultorias 

específicas para a área de orçamento. Nos últimos anos, temos visto a criação de estruturas 

similares em diversas Casas Legislativas das esferas estadual e municipal; esse é um 

fenômeno típico do serviço público, e especificamente do Poder Legislativo. 

Assim, trata-se de um objeto de estudo de interesse para a gestão pública do 

Legislativo pelos seguintes pontos: 

 é um fenômenos típico desse ramo do Poder; 

 é uma estrutura de grande importância para a realização da atividade fim do 

Legislativo e para o fortalecimento da Democracia; 

 o fenômeno tem se difundido em nosso país. 

Além dos aspectos citados acima, existe outro ponto que merece atenção. Em geral, 

essas estruturas são dirigidas por um consultor legislativo (ou cargo equivalente, dependendo 

da nomenclatura adotada), que terá como missão coordenar uma equipe composta por seus 

pares, ou seja, colegas que ocupam um mesmo cargo, ao qual, em geral, se chega por meio de 

concurso público específico. 

Essa gestão de pares se torna mais complexa quando a estrutura é composta por um 

grande número de consultores, como é o caso das Consultorias Legislativas da Câmara dos 

Deputados e do Senado. No caso da Câmara dos Deputados, uma medida gerencial adotada 

foi nomear um Coordenador para cada área de conhecimento em que se dividem os 

Consultores. Mas novamente surge a questão da gestão de pares, e agora mais 

acentuadamente: o Coordenador, ao contrário do Diretor do órgão, não tem, formalmente, um 

grau hierárquico superior ao dos membros de sua equipe. 

Os aspectos relativos à organização da Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados e as questões relacionadas à liderança e gestão de pares serão abordados mais 

detalhadamente à frente, porém fizemos essa rápida descrição para ilustrar as razões que nos 

levam a estudar o fenômeno da liderança no assessoramento institucional. 

O foco do estudo proposto e seus objetivos serão tratados a seguir. 
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1. 2 Objetivos  

O objeto de estudo deste trabalho será a Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados. Os objetivos do estudo são: 

 Objetivo Geral: Estudar o fenômeno da gestão de pessoas e da liderança na 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

 Objetivo específico: 

o Avaliar, a partir do modelo apresentado pelo Quadro de Valores 

Competitivos proposto por Quinn et al., que nível de importância os 

Coordenadores de Área e seus substitutos atribuem aos diferentes 

papeis gerenciais para o desempenho das atribuições de seu cargo;  

o Identificar características da gestão de pessoas exercido pelos 

Coordenadores na Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 

de acordo com as classificações propostas por Quinn et al.. 
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2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

2.1 O Poder Legislativo no Brasil  

Durante a visita que fez ao Brasil no mês de março de 2011, o Presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama, enalteceu a democracia e o desenvolvimento brasileiros, colocando o 

país como um exemplo para outras nações. Especial destaque foi dado à estabilidade 

brasileira, que coloca o país em uma situação privilegiada como parceiro comercial 

(OBAMA, 2011a; 2011b). 

Essa estabilidade no campo econômico tem suas raízes mais profundas na estabilidade 

das instituições democráticas fundamentais de nossa sociedade, que passaram por um 

processo de regeneração a partir da transição democrática ocorrida nos anos 80. 

Nesse processo, um papel essencial é desempenhado pelo Poder Legislativo: o 

Congresso Nacional, que juntamente com as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras 

de Vereadores chegou a ficar fechado por quase um ano durante a década de 1960, recuperou 

paulatinamente sua importância e sua autonomia. Certamente, ainda muitas críticas podem ser 

feitas hoje à atuação do Senado, da Câmara dos Deputados e dos parlamentares das duas 

Casas, mas, apesar de suas imperfeições, o Poder Legislativo brasileiro é uma instituição 

essencial para a estabilidade e o desenvolvimento do país. 

A Câmara dos Deputados é a casa dos representantes do povo; sua história “começa a 

ser escrita na Província do Rio de Janeiro em 17 de abril de 1823, quando da abertura da 

Primeira Sessão Preparatória da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do 

Brasil” (BRASIL, 2008). No entanto, a primeira sessão preparatória da Câmara dos 

Deputados vem a ocorrer somente em 29 de abril de 1826, e a sessão de abertura da primeira 

legislatura da Assembleia Geral Legislativa (reunião conjunta da Câmara dos Deputados e da 

então chamada Câmara dos Senadores), no dia 6 de maio (BRASIL, 2007). 

 Muitos anos já se passaram desde a instalação da Câmara dos Deputados em nosso 

país, e hoje serviços e estruturas existentes na Casa são referência na América Latina e no 

mundo. Vamos tratar, a seguir, dos serviços de Assessoramento Institucional no Poder 

Legislativo, de grande importância para apoiar os Parlamentares no exercício de seu mandato, 

e em seguida falaremos sobre como esses serviços são prestados na Câmara dos Deputados 

brasileira.
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2.2 O Assessoramento Institucional no Legislativo  

A Câmara dos Deputados espelha a sociedade brasileira: seus Deputados vêm de 

diversos estratos sociais, têm cultura e educação diversas, e foram escolhidos para representar 

os diferentes interesses de seus eleitores. 

Mas entre o ser eleito e o atuar com efetividade vai uma grande distância. Como fazer 

para que fatores como educação formal, experiência profissional e legislativa, formação 

cultural e estrutura partidária não criem um abismo entre Deputados mais e menos 

favorecidos? Pois todos devem ter oportunidades iguais para, representando seus eleitores, 

apresentar ideias, defender princípios e colocar opiniões. 

Uma palavra pode definir o cerne dessa questão: conhecimento. A atuação de qualquer 

parlamentar depende do conhecimento em diversos campos: processo legislativo; regimento 

interno da Casa onde atua; direito, em suas diversas subdivisões (constitucional, municipal, 

tributário, comercial, etc.); saberes técnicos em diversas áreas, como meio-ambiente, 

telecomunicações, transportes, saúde, previdência, agropecuária, etc. Isso porque o 

parlamentar necessita saber como atuar de acordo com os procedimentos que regem o 

processo legiferante e ainda manifestar sua posição sobre temas diversos que lhe serão 

submetidos ao longo de seu mandato. Hoje sua atuação é acompanhada muito de perto, pois a 

tecnologia permite que seus atos e votos sejam conhecidos e divulgados quase que 

imediatamente, não apenas pela mídia institucionalizada, mas também por qualquer cidadão 

que se interesse em fazê-lo. Isso tem colaborado para que exista uma opinião crítica e 

consciente por parte da sociedade, e principalmente por parte dos eleitores, quanto aos 

parlamentares. São reflexos da sociedade do conhecimento sobre o Poder Legislativo. Daí a 

crescente necessidade para o parlamentar de contar com um assessoramento de qualidade para 

o desempenho de seu mandato. Esse entendimento é compartilhado pelo CRS, o 

Congressional Research Service, ou Serviço de Pesquisa do Congresso Norte-Americano: 

“Com as questões de políticas públicas tornando-se mais complexas, e o debate político 

tornando-se mais polêmico, a necessidade de uma análise ampla e criteriosa tornou-se vital” 

(EUA, 2010; tradução livre do autor).  

Guardadas as diferenças, esse é um quadro comum às casas legislativas das diversas 

esferas de governo, no Brasil e no exterior, daí a necessidade dos serviços de assessoramento 

ao Parlamentar, que serão abordados no próximo tópico. 
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2.3 Dados históricos sobre o surgimento do Assessoramento Institucional no 

Poder Legislativo  

Dissemos que o apoio em termos de conhecimento e orientações técnicos é hoje de 

grande importância para o parlamentar. Porém, desde o final do século XIX podemos 

identificar iniciativas no sentido de prover os membros de casas legislativas com análises, 

relatórios e informações necessárias para o desempenho de seu mandato. Samuel Rothstein, 

em seu artigo “The origins of legislative reference services in the United States”, narra as 

primeiras ações no sentido de prover aos parlamentares dos Estados Unidos serviços de 

assessoramento que contribuíssem para o processo legiferante (ROTHSTEIN, 1990). 

Rothstein relaciona o surgimento desses serviços à evolução da maneira como os 

bibliotecários daquele país encaravam seu próprio trabalho. Certamente já existia antes a 

preocupação em oferecer aos parlamentares uma fonte de informação segura para o exercício 

do mandato: a biblioteca do Congresso daquele país foi instituída no ano de 1800, com o 

intuito de disponibilizar “livros que porventura sejam necessários para o uso do Congresso” 

(EUA, 2010b, tradução livre do autor). 

Mas entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX houve uma 

tomada de consciência por parte dos bibliotecários quanto à importância de seu trabalho e 

suas possibilidades. Em 1876 foi criada a “American Library Association” (Associação das 

Bibliotecas Americanas), e no mesmo ano foi lançado um periódico específico para os 

profissionais da classe. Dez anos mais tarde, criou-se a primeira escola para profissionais da 

área. Rothstein indica que a popularização das bibliotecas públicas a partir de 1850 trouxe 

novos horizontes aos bibliotecários, que passaram a ver novo sentido em sua profissão; 

Rothstein cita um texto de Melvil Dewey, bibliotecário proeminente dos EUA: 

O velho bibliotecário escolar era um carcereiro que guardava seus livros, 

frequentemente de serem lidos... O bibliotecário moderno é ativo, não 

passivo. Ele fica tão satisfeito em receber um leitor quanto um mercador 

honesto, um cliente. Ele amplia seu próprio ofício e reconhece, em sua 

profissão, uma oportunidade de ser útil aos demais, não menos do que em 

outra qualquer (1990, p. 403, tradução livre do autor). 

O próprio Dewey, como diretor da Biblioteca Estadual de Nova Iorque, criou, em 

1890, o que foi provavelmente a primeira “seção de referência legislativa” da história. 

Citando um texto de John Boynton Kaiser, de 1914, Rothstein explica que a iniciativa de 
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Dewey se deveu ao que se chamava na época de “o problema da legislação inteligente” (“the 

problem of intelligent legislation”). Em resumo, a questão se centrava nas críticas que 

cidadãos e mesmo legisladores faziam ao processo legislativo, no âmbito estadual e federal: 

alguns legisladores tinham pouca experiência legislativa e careciam de educação formal; além 

disso, para lidar com problemas de crescente complexidade técnica e social, frequentemente 

contavam apenas com informações oriundas de lobistas e de grupos de interesse. Para prover 

esses legisladores com informações imparciais e acuradas, era necessário estabelecer um novo 

serviço, nos moldes da seção de referência legislativa proposta por Dewey (ROTHSTEIN, 

1990). 

Outra figura de destaque na história da criação dos serviços de assessoramento 

institucional aos parlamentares é Charles McCarthy. Contratado em 1901 para trabalhar como 

catalogador de documentos na biblioteca do legislativo estadual de Wisconsin, McCarthy 

estava imbuído de ideias relativas à modernização dos processos governamentais de então, e 

em especial do movimento chamado “Wisconsin Idea”, que percebia a grande contribuição 

que a universidade poderia dar ao estado, por meio da aplicação do conhecimento por ela 

gerado. Ele começa a atuar de maneira dinâmica em tarefas de apoio aos parlamentares, 

avaliando a atualidade e a veracidade das informações a serem disponibilizadas, redigindo 

relatórios e pesquisas de legislação comparada. McCarthy procurou também estabelecer uma 

estrutura de apoio especializada, contratando advogados que pudessem dar uma assessoria 

imparcial aos parlamentares. Por muitos meios, buscava a informação necessária: entrava em 

contato com os detentores da informação por meio de cartas, telegramas ou mesmo 

pessoalmente, ainda que para isso fosse necessário viajar até eles. Os métodos de McCarthy 

provocaram desconfiança por parte de alguns parlamentares, que chegaram a acusá-lo de 

tentar influenciar indevidamente o processo legislativo, porém o reconhecimento ao seu 

trabalho acabou prevalecendo, e no ano de 1913 já eram ao menos 32 outros estados do EUA 

a adotarem modelo similar (ROTHSTEIN, 1990; KEANE, 2002). 

Em 1914, essa experiência, que vinha amadurecendo e dando bons frutos em casas 

legislativas estaduais dos Estados Unidos, foi aplicada também em âmbito federal: criou-se 

um novo departamento dentro da Biblioteca do Congresso norte-americano, estabelecendo o 

Serviço de Referência Legislativo (Legislative Reference Service). No ano de 1970, por meio 

do Legislative Reorganization Act, esse serviço foi renomeado para Serviço de Pesquisa do 

Congresso (Congressional Research Service ou CRS), e suas atribuições formais foram 

atualizadas. O CRS atua em apoio ao processo legislativo em ambas as casas legislativas 
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federais dos Estados Unidos, Senado e Câmara dos Deputados, por meio de pesquisas e 

análises tempestivas, objetivas, tecnicamente embasadas e confidenciais. O CRS age também 

por meio da elaboração de relatórios sobre os grandes temas políticos, minutas de projetos de 

lei e estudos; atendimento a consultas dos parlamentares; análise de impactos das políticas 

propostas (EUA, 2010b). Veremos, a seguir, algumas informações sobre a experiência 

brasileira no assessoramento parlamentar institucional. 

 

2.4 O Assessoramento Institucional no Legislativo do Brasil 

No âmbito do Legislativo Brasileiro, o serviço de assessoramento legislativo mais 

antigo de que temos notícia é o do Senado Federal, que foi instituído em 1955 com o nome 

inicial de Assessoria Legislativa. Hoje o serviço é organizado “em mais de trinta áreas 

temáticas”, e conta com um corpo de 175 consultores (BRASIL, [20--]b). O caso da Câmara 

dos Deputados será tratado mais adiante. 

Diversas outras casas legislativas têm adotado o serviço de assessoramento 

institucional, algumas delas com modelo semelhante ao da Câmara dos Deputados e do 

Senado, e outras com adaptações que variam conforme as características de cada Casa. 

Citamos os seguintes exemplos: 

 Consultoria Legislativa, Orçamento, Fiscalização e Controle Externo da 

Superintendência Legislativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 

 Consultoria Temática da Assembleia de Minas Gerais; 

 Assessoramento Temático da Assembleia Legislativa de Goiás; 

 Consultoria Técnica de Economia e Orçamento, da Câmara dos Vereadores de 

São Paulo; 

A difusão do assessoramento institucional tem tido outros desdobramentos, como a 

criação de associações de consultores legislativos; citamos três casos: 

 Alesfe - Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal; 

 Aslegis - Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados; 

 Anacol - Associação Nacional de Consultores Legislativos. 
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2.5 O Assessoramento Institucional na Câmara dos Deputados 

Para atender às necessidades de assessoramento aos parlamentares, a solução adotada 

pela Câmara dos Deputados foi a criação da Consultoria Legislativa. “A Consultoria 

Legislativa é órgão institucional de assessoramento da Câmara dos Deputados. É composta de 

uma equipe multidisciplinar de especialistas, cuja função é subsidiar os Deputados em todas 

as fases do processo legislativo. Seus trabalhos são confidenciais e apartidários e em sua 

maioria exclusivos, e obedecem a critérios de pertinência, objetividade e isenção técnica. 

Assim, dispõe da possibilidade de analisar situações e formular propostas, realizar estudos 

aprofundados e justificar alternativas de ação, fundamentando tecnicamente a atuação do 

Parlamentar”. (BRASIL, [20--]a). A Consultoria Legislativa tem previsão no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, no art. 275: 

Art.. 275. O sistema de consultoria e assessoramento institucional unificado 

da Câmara dos Deputados compreende, além do Conselho de Altos Estudos 

e Avaliação Tecnológica, a Consultaria Legislativa, com seus integrantes e 

respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico-legislativo e 

parlamentar á Mesa, às Comissões, às Lideranças, aos Deputados e à 

Administração da Casa, com o apoio dos sistemas de documentação e 

informação, de informática e processamento de dados (BRASIL, 2011). 

 

A origem da Consultoria Legislativa remonta a 1971. Naquele ano, a Mesa da Câmara 

publicou a Resolução nº 20, que dispunha sobre a organização administrativa da Casa; em seu 

Artigo nº 97, Parágrafo Único, item 4, a Resolução criava a Seção de Assessoria Parlamentar, 

na Divisão de Estudos Legislativos do Centro de Documentação e Informação, e ainda a 

Assessoria Técnica Especializada, no Departamento de Comissões. A instalação oficial da 

Seção de Assessoria Parlamentar ocorre apenas em 18 de maio de 1972, sendo que a 

indicação dos dez primeiros servidores que exerceriam funções de Assessores Parlamentares 

ocorre por meio de ofício datado de 22 de maio de 1972. “Assessor Parlamentar” foi o 

primeiro nome atribuído ao que hoje conhecemos como Consultor Legislativo na Casa. 

Dentre os dez indicados, havia três bibliotecárias (BRASIL, 1997). 

No ano de 1973 ocorre a fusão da Seção de Assessoria Parlamentar e da Assessoria 

Técnica Especializada, por meio da Resolução nº 52, criando a Assessoria Legislativa. Havia 

a previsão de que a seleção dos agora chamados Assessores Legislativos poderia ser feita por 

seleção interna, o que foi alterado pela Resolução nº 32 de 1976, que estabelece o concurso 

público como única forma de preenchimento das vagas. Quanto à divisão dos Assessores em 
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áreas de especialização, esta ocorre apenas em 1985, quando, por meio da Resolução nº 34, 

são criadas 12 áreas (hoje são 21) (BRASIL, 1997). 

O número de Consultores também sofreu grande evolução com o passar do tempo: se 

em 1972 houve a nomeação de apenas dez, em 1977 o primeiro concurso público permitiu a 

nomeação de 41 consultores. Novo concurso, realizado em 1990, resultou na nomeação de 

outros 63 e, em virtude do aumento de vagas ocorrido por conta da Resolução nº 48, de 1993, 

mais aprovados no mesmo concurso foram nomeados, chegando-se, à época, ao número de 

188 consultores. A nomenclatura utilizada nesse período falava de Assessores e Consultores; 

hoje, os termos são equivalentes a Consultores e Coordenadores de Área, respectivamente. 

Em verdade, não há diferença de cargos ou funções, mas apenas de tarefas realizadas, pois o 

Coordenador de Área é um Consultor que fica encarregado de coordenar os trabalhos de sua 

área, que, em linhas gerais, envolve a distribuição entre seus colegas das demandas 

encaminhadas à sua área, e a revisão dos trabalhos realizados antes da expedição. Há casos de 

áreas onde o Coordenador concentra-se apenas nessas tarefas principais, porém em outras o 

Coordenador também participa da elaboração dos trabalhos, como os outros colegas. 

Passados cerca de quarenta anos dos primórdios da Consultoria Legislativa, hoje são 

199 cargos de Consultores Legislativos, servidores efetivos contratados por concurso 

específico, e organizados em 21 áreas de conhecimento. 

A Consultoria Legislativa da Câmara tem sido referência em assessoramento 

parlamentar institucional no Brasil e no mundo. No ano de 2010, em virtude dos contatos 

mantidos pela Câmara dos Deputados com os parlamentos dos Países da Comunidade de 

Língua Portuguesa, a Consultoria Legislativa enviou dois Consultores para ministrarem um 

curso sobre assessoramento institucional aos parlamentos de Cabo Verde e Angola (PIRES, 

2010; MENCK, 2010). São também frequentes as visitas de representantes de outras Casas 

Legislativas brasileiras e estrangeiras à Consultoria da Câmara (RODRIGUES, 2011). 

Whitehead e Santiso, em um estudo desenvolvido para a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico, destacam que o assessoramento institucional realizado pela 

Consultoria Legislativa da Câmara alcança nível similar ao desenvolvido na Inglaterra, na 

França e nos Estados Unidos (2006, p. 20). Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

reconhece as Consultorias Legislativas existentes no Congresso brasileiro como fator-chave 

para a qualidade técnica de nossa legislação, contribuindo também para o debate político 

dentro do parlamento e com o Poder Executivo (2007, p. 120). 
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Como toda área do serviço público, esse órgão se submete às leis e normas gerais que 

regem o funcionalismo público federal no Brasil. A seguir, vamos tratar de algumas 

características da administração pública e do serviço público brasileiro, correlacionando esses 

aspectos com a liderança e a gestão de pessoas. Essas reflexões permitirão entender melhor a 

pesquisa de que trata este trabalho. 

 

2.6 A Administração Pública e o Estado 

 Os conceitos aplicados ao termo “Estado” variam bastante, conforme a concepção ou a 

época histórica de que se trata: falamos de cidade-Estado, Estado absolutista, Estado liberal, 

Estado totalitário, Estado de bem-estar social, Estado democrático de direito; enfim, existe um 

sem-número de teorias e classificações mediante as quais podemos abordar o “Estado”. 

No entanto, seja qual for modelo de Estado em questão, sempre haverá uma estrutura 

de administração pública a seu serviço, uma vez que esta é a responsável por concretizar as 

ações do Estado. No final do século XIX, Woodrow Wilson dizia: “A idéia do Estado e o 

decorrente ideal de seus deveres estão passando por transformações dignas de nota; e “a idéia 

do Estado é a consciência da Administração”. Vendo-se cada dia novas coisas que o Estado 

deve fazer, cabe-nos ver em seguida claramente como deve êle fazê-las” (2005, p. 352). 

Assim como se deu com os conceitos de Estado, os conceitos de Administração Pública 

também evoluíram. 

Já dissemos anteriormente, na introdução a este trabalho, que a preocupação com o 

estudo sistemático e aprofundado da Administração Pública tem impulso apenas a partir do 

século XIX. Wilson considera que a crescente complexidade do Estado exige que sua 

administração seja feita com critério: “O objeto do estudo administrativo é salvar os métodos 

executivos da confusão e do alto prêço da experiência empírica, alicerçando-os 

profundamente em sólidos princípios” (2005, p. 358). 

Interessante notar que, já naquela época, Wilson reconhece a importância de uma 

Administração Pública profissional, que não fique à mercê das vontades dos políticos: 

“Embora a política determine as tarefas para a administração, não se deve tolerar que ela 

maneje as suas repartições” (2005, p. 358). 

A literatura identifica, a partir do século XIX, três momentos da Administração 

Pública: a Patrimonialista, a Burocrática e a Gerencial. O Brasil é um Estado relativamente 
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jovem, porém ao longo de nossa história é possível identificar esses três momentos. 

Trataremos sobre esse tema a seguir. 

 

2.7 Três formas de Administração Pública: Patrimonialista, Burocrática e 

Gerencial 

 Bresser Pereira identifica na Administração Pública em geral uma evolução que parte 

do patrimonialismo, passando para a administração burocrática e chegando à administração 

gerencial (PEREIRA, 1997). No Brasil, também podemos identificar essas etapas. 

A administração patrimonialista é aquela em que “o individuo age ‘privatizando a 

coisa publica’, não distinguindo a separação necessária entre a esfera individual e a 

pertencente a toda uma coletividade” (SILVEIRA, 2006, p. 19). A administração pública 

burocrática surge como uma forma de reação ao patrimonialismo e à corrupção na 

administração pública, e tem como princípios “a profissionalização, a idéia de carreira, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal” 

(BRASIL, 1995, p. 15). Começa a ser adotada em países europeus no século XIX, nos 

Estados Unidos no início do século XX e no Brasil na década de 1930. Já a administração 

pública gerencial surge como uma resposta ao crescimento da complexidade do Estado e da 

própria sociedade. Seu foco está na eficiência com relação ao uso dos recursos, na prestação 

de serviços de qualidade aos cidadãos e na geração de uma visão gerencial dentro das 

instituições públicas (PEREIRA, 1997; BRASIL, 1995). 

Em 1967, com o Decreto-Lei nº 200, houve uma primeira reforma administrativa em 

direção a uma gestão pública de caráter gerencial; os avanços obtidos, porém, em grande parte 

sofreram retrocessos quando do processo de redemocratização no país, na década de 1980. A 

partir de 1995, com Luiz Carlos Bresser-Pereira à frente do Ministério da Administração e 

Reforma do Estado, retomam-se os esforços para levar o Brasil a uma administração 

gerencial. No entanto, neste momento, nosso país ainda encontra-se como que num meio-

termo entre a administração burocrática e a gerencial: existem diversos esforços no sentido de 

capacitar e profissionalizar os servidores públicos, além de iniciativas para modernizar as 

estruturas e práticas gerenciais; essas, porém, coexistem com características da administração 

burocrática, como a rigidez da legislação referente aos recursos humanos (BRASIL, 1995). 
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2.8 Gestão de Pessoas na Administração Pública 

2.8.1 Liderança: uma característica necessária ao gestor 

O trabalho de um gestor tem por objetivo fazer com que a instituição alcance seus fins, 

seja ela pública ou privada; assim, é uma preocupação comum entre os gestores o 

aperfeiçoamento de seus produtos, serviços e processos. Mas a gestão de qualquer 

organização passa necessariamente pela gestão de pessoas, e essa complexa tarefa envolve 

atividades como comunicação, atribuição de responsabilidades, estabelecimento de metas, 

coordenação de tarefas e grupos, resolução de conflitos, estímulo ao desenvolvimento dos 

subordinados e muitas outras. Essas tarefas podem se mostrar complexas, porém são 

essenciais; Stephen Covey afirma que “precisamos aprender que programas e sistemas são 

vitais, contudo são pessoas que os desenvolvem.” (1996, p.162). 

Vivemos num mundo em que os cidadãos estão cada vez mais conscientes de seus 

direitos, e, em contrapartida, tornam-se mais exigentes com as instituições que lhes fornecem 

produtos ou prestam serviços. O conceito de qualidade, sob a perspectiva da indústria, era, até 

meados do século XX, um diferencial junto aos consumidores. No entanto, essa noção hoje já 

é ultrapassada: a qualidade passou a ser um requisito básico, e os consumidores já não 

admitem produtos defeituosos, antes pelo contrário: existem órgãos e regulamentos, como os 

Procons e o Código de Defesa do Consumidor, que tratam especificamente de questões 

relativas à qualidade de produtos e serviços. 

A cultura de respeito ao consumidor, que leva, por parte das empresas, à preocupação 

em oferecer produtos e serviços de qualidade, seja para manter seus consumidores, seja para 

evitar ações na justiça, está levando cada vez mais à conscientização por parte dos cidadãos 

quanto aos seus direitos, não apenas nas relações comerciais, mas também nas relações com 

as instituições governamentais. 

Em todos os setores – empresarial, governamental, saúde, social ou sem fins 

lucrativos – o mercado está exigindo que as organizações se transformem. 

Elas devem ser capazes de produzir bens e serviços e empregá-los de 

maneira rápida, amigável e flexível, e de forma consistente para atender às 

necessidades de clientes internos e externos. Isto requer uma força de 

trabalho que possa não apenas oferecer toda sua criatividade e talento, mas 

também que seja facilitada, estimulada e recompensada por essas 

contribuições (COVEY, 1996, p.160). 
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Efetivamente, essa nova realidade exige que o gestor atue cada vez mais como um 

líder de seus subordinados, e menos como um gerente taylorista. E essa preocupação tem tido 

consequências práticas: em um estudo publicado em 2002, Donald Hall analisou nove 

instituições dedicadas ao desenvolvimento gerencial no setor público, de diferentes 

localidades (Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Finlândia, Hong Kong, Reino Unido, 

Malásia e Cingapura), e apontou como objetivo presente em todas elas o fomento à formação 

de boas lideranças (HALL, 2002). 

Assim como em outros campos de conhecimento, os estudos sobre gestão de pessoas 

evoluíram muito ao longo século XX, e continuam progredindo. No entanto, em sua grande 

maioria, a ótica sob a qual são desenvolvidos é a da iniciativa privada, e essa característica 

mantém-se nos instrumentos e ferramentas oriundos desses estudos. Esse fato pode levar a 

resultados insatisfatórios. “A experiência mostrou que certas idéias e métodos do setor 

privado não tiveram os resultados esperados no setor público, entraram em choque com 

bloqueios de ordem administrativa ou com resistências políticas ou corporativas” (FUDGE, 

1998, p. 132).  

 

2.8.2 – Setor Público e Setor Privado: ambientes com características próprias 

Com vistas a implantar uma administração pública gerencial, foram adotados em 

diversos países, e também no Brasil, métodos e práticas criados originalmente para as 

empresas privadas; nem sempre, porém, os resultados são satisfatórios. “As estratégias, 

métodos e técnicas adaptados ao setor privado não podem ser transpostos tais quais ao setor 

público; os métodos e técnicas próprios a um campo não podem ser aplicados em outro. O 

que é uma solução num campo pode colocar um problema em outro” (FUDGE, 1998, p. 133). 

Quais as razões para isso? Basicamente, as diferenças entre os dois ambientes. 

Compilando vários autores, Hooijberg e Choi (2001) citam uma lista de características que 

diferem o setor público da iniciativa privada: 

 Os objetivos do setor privado são menos ambíguos do que os do setor público 

porque podem ser avaliados em termos de resultados econômicos e porque as 

lideranças do setor público devem perseguir múltiplos objetivos 

simultaneamente; 

 Existe maior rotatividade entre os líderes do setor público do que nas 

organizações privadas, não apenas por causa do tempo dos mandatos, mas 
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também porque contratempos administrativos frequentemente levam à 

demissão voluntária por parte dos servidores  

 Os servidores públicos gozam de uma estabilidade muito maior por causa de 

extensos recursos no caso de processos administrativos 

 As organizações públicas, comparadas com as de fins lucrativos, tendem a 

focar-se mais na antiguidade em seus sistemas de remuneração 

Além disso, “as organizações públicas têm menor flexibilidade em seus sistemas de 

remuneração; devem ater-se à legislação de pessoal específica do serviço público; têm 

descrições de cargos mais especializadas e rígidas; suas relações hierárquicas são mais 

estritas; têm maiores obrigações de prestação de contas, mais regras, mais regulamentos, mais 

restrições, laços mais fracos entre as lideranças políticas e as lideranças dos servidores de 

carreira, e ausência de sistemas de premiação e incentivos”. (HOOIJBERG; CHOI, 2001; 

tradução livre e adaptação do autor). 

Ainda que o ponto de partida não tenha sido a realidade brasileira, a situação descrita 

por esses autores, em que pesem algumas diferenças, aplica-se também ao nosso serviço 

público.  

Esses fatos ilustram diferenças relevantes que influenciam o trabalho dos gestores de 

pessoas na iniciativa privada e no serviço público. "Esses diferentes ambientes afetam, nós 

argumentamos, a discricionaridade (discretion) conferida aos líderes nesses setores, o que por 

sua vez afeta a maneira que eles lideram" (HOOIJBERG; CHOI, 2001, p. 404; tradução livre 

do autor). 

No texto acima, o termo “discretion” foi traduzido como “discricionaridade”, porém 

convém explicar melhor o sentido que tem em seu contexto original: trata-se da possibilidade 

de tomar decisões responsáveis, dentro de determinados limites. Está relacionado, portanto, 

ao poder conferido a esses gestores, a esses líderes. Convém, portanto, fazermos uma breve 

reflexão relacionada ao poder. 

French e Raven (2001) propõem uma classificação de cinco tipos de poder: 
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Tabela 1 - Tipos de poder, segundo French e Raven. Elaborada pelo autor. 

 

Importante notar que vários desses tipos de poder, ou mesmo todos, podem ocorrer 

simultaneamente em uma determinada situação. Na realidade, a análise que os autores fazem 

dessas cinco classes é muito mais complexa do que as breves ideias apontadas no quadro; os 

aspectos que abordamos aqui são apenas para ilustrar uma situação concreta, qual seja, a do 

gestor de pessoas no serviço público, que será abordada no próximo tópico. Certamente a 

discussão poderia ser bem mais aprofundada em outro contexto. 

Numa função gerencial típica, o gestor tem o poder de aplicar recompensas e 

punições, de acordo com o sistema vigente na instituição. Na empresas privadas essa 

característica é patente, e em casos extremos a demissão pode ser aplicada com relativa 

facilidade. Por outro lado, um líder “tem menor poder discricionário se (a) as 

responsabilidades do trabalho estão claramente especificadas por escrito; (b) os deveres, a 

autoridade e as obrigações de prestação de contas estão documentadas em políticas, 

procedimentos e descrições de cargos; (c) os aumentos salariais independem da recomendação 

dele; e (d) ele não tem controle sobre recursos financeiros e não-financeiros” (BALDWIN, 

1987, apud HOOIJBERG; CHOI, 2001, p. 405; tradução livre do autor). Realmente, numa 

situação como a descrita por esses autores, e que se aproxima com grande precisão da 

realidade do gestor de pessoas no serviço público federal brasileiro, os poderes de recompensa 

e coerção ficam bastante limitados. Em nossa realidade “o sistema de premiação e motivação 

dos funcionários públicos foi crescentemente identificado com a ocupação de cargos em 

comissão” (BRASIL, 1995): efetivamente, para muitos gestores essa é a única forma de 

recompensa viável de que dispõem. 

 

 

 

Tipo de Poder Base sob o qual se fundamenta 

Recompensa (reward power) Percepção de que o líder pode administrar recompensas e/ou 

remover/diminuir dificuldades 

Coerção (coercive power) Percepção  de que o líder pode administrar punições 

Legitimidade (legitimate power) Aceitação de uma estrutura hierárquica, e reconhecimento da 

autoridade com base numa designação formal 

Referência (referent power) Desejo de identificação e/ou associação ao líder, o qual é tido como 

modelo a ser seguido 

Especialista (expert power) Confiança no conhecimento e/ou experiência do líder 
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2.8.3 – Características da gestão de pessoas no Setor Público: possibilidades e 

limitações 

A Administração Pública brasileira tem passado por um processo de modernização ao 

longo das últimas décadas, tendo como importantes marcos a Constituição de 1988 e a Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. O estabelecimento do concurso público como forma 

exclusiva de acesso aos cargos efetivos do serviço público estabeleceu uma forma objetiva e 

imparcial de seleção.  

Outro ponto de grande importância consta do Artigo 41 da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998: ”São estáveis após três anos de 

efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público” (BRASIL, 1988). 

A estabilidade desempenha um papel de grande importância para o modelo de serviço 

público vigente no Brasil, pois resguarda a administração e os servidores públicos de 

arbitrariedades na nomeação e destituição. No entanto, esse modelo encontra críticas da parte 

daqueles que o consideram excessivamente identificado com o modelo burocrático de 

administração pública: 

A rigidez da estabilidade assegurada aos servidores públicos civis impede a 

adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do serviço, e 

dificulta a cobrança de trabalho. Da mesma forma, a transformação do 

concurso público - cuja exigência generalizada na administração pública 

representou o grande avanço da Constituição de 1988 - em uma espécie de 

tabu dificulta as transferências de funcionários entre cargos de natureza 

semelhante (BRASIL, 1995, p.26). 

Mesmo entre aqueles que entendem a estabilidade como essencial para o 

funcionamento do Estado, existem os que vêem a necessidade de mudanças. Hélio Zylberstajn 

escreveu um artigo que trata da qualidade do gasto com o funcionalismo público brasileiro; a 

base da análise foi o funcionalismo público federal. No texto, aponta algumas características 

do nosso modelo: 

A continuidade garantida do emprego é condição absolutamente necessária 

diante da costumeira e saudável rotatividade que o processo político produz 

nas esferas decisórias do setor público. Portanto, na administração pública, 

ao contrário das organizações privadas, não há escolha entre estratégias para 

o curto prazo ou para o longo prazo. O serviço público é, por sua natureza, 
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voltado essencialmente para a continuidade e para o longo prazo. (...) A 

estabilidade no emprego é uma face da moeda. Resta fazer uma reflexão 

sobre a outra face, a das políticas de incentivo que precisam acompanhar as 

garantias de longo prazo (2007, p. 146). 

A reflexão que propõe Zylberstajn leva a perceber que a “gestão da estabilidade” pode 

ser desafiadora para o líder: ainda que existam mecanismos legais de punição, as dificuldades 

práticas em aplicá-las são reais:  

Praticamente não se tem notícia de demissões por falta de esforço ou por 

desempenho insatisfatório, embora a população se queixe freqüentemente de 

mau atendimento em postos de saúde, em postos do INSS, e mesmo em 

escolas e outras repartições públicas. (...) Em princípio, os direitos e 

benefícios dos funcionários públicos brasileiros não poderiam, em si, serem 

considerados privilégios, se estivessem acompanhados das ameaças de perda 

de emprego decorrentes da falta de esforço, comprovadamente observada. 

Ocorre que infelizmente, até onde podemos observar esta face da moeda não 

existe, ou pelo menos, não é praticada. Decorre daí que a política de recursos 

humanos do funcionalismo público brasileiro pode ser caracterizada como 

um conjunto incompleto de regras. A ausência de ameaças e de mecanismos 

punitivos retira dela o princípio de racionalidade econômica (2007, p. 152). 

E se, por um lado, o poder de coerção é limitado para o gestor de pessoas no serviço 

público federal, o poder de recompensa tem sido objeto de experiências baseadas em salários 

variados, de acordo com o desempenho obtido. Essas iniciativas nem sempre têm sido bem 

sucedidas, inclusive ocorrendo, com o passar do tempo, desvirtuações com relação aos 

objetivos iniciais. Regina Silvia Pacheco cita um caso emblemático:  

Na administração federal, a remuneração variável por desempenho foi 

generalizada no segundo governo FHC, sem que tenham avançado as outras 

medidas propostas de contratualização de resultados; no governo Lula, os 

valores variáveis foram aumentados significativamente, passando a 

representar mais de 50% da remuneração total em muitos casos, para em 

seguida tudo ser revertido em aumento salarial, incorporando 100% da 

parcela variável aos salários (transformados em “subsídio”) (2009, p. 157). 

Em termos do Poder Legislativo Federal, temos uma iniciativa recente do Senado, que 

instituiu, por meio da Lei nº 12.300, de 28 de julho de 2010, em seu artigo 9º, a Gratificação 

de Desempenho. Essa gratificação, no entanto, foi criticada inclusive pela mídia (Correio 
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Braziliense, 2011) em virtude da forma de sua implementação. Transcrevemos abaixo o artigo 

9º dessa Lei e seus parágrafos primeiro e segundo:  

“Art. 9º  Fica instituída a Gratificação de Desempenho, correspondente ao 

percentual de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) e, no máximo, 100% 

(cem por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo ocupado pelo 

servidor, corrigido pelos fatores de que trata o Anexo III desta Lei, de acordo 

com critérios e procedimentos a serem estabelecidos por Resolução do 

Senado Federal.  

§ 1º  A Resolução a que se refere o caput deste artigo, a ser editada no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, poderá fixar percentuais mínimos e máximos 

de Gratificação de Desempenho em razão das atividades exercidas em cada 

área, da avaliação de desempenho funcional e do atingimento de resultados.  

§ 2º  Até o prazo previsto no § 1º, a gratificação será paga em seu percentual 

mínimo, e, não sendo editada essa Resolução e enquanto perdurar tal 

condição, o percentual de gratificação de desempenho a ser aplicado a partir 

de 1º de janeiro de 2011 será de 60% (sessenta por cento)” (BRASIL, 2010; 

grifos nossos).  

O Projeto de Resolução do Senado nº 59/2010, apresentado em 01/09/2010, trata dessa 

regulamentação, porém, de acordo com informações do sistema de informações do Senado, 

consultado em 30/05/2011, está aguardando a designação de relator desde 12/01/2011. Assim, 

essa gratificação não tem sido aplicada de maneira a servir de estímulo para que o servidor 

que tenha um bom desempenho, mas sim como um percentual de acréscimo. 

No Tribunal de Contas da União existe a previsão da Gratificação de Desempenho, 

regulamentada pela Portaria nº 180, de 27 de abril de 2009; no entanto, em trabalho elaborado 

por Faro et al. e apresentado no III Congresso Consad de Gestão Pública, realizado em 

Brasília de 15 a 17 de março de 2010, lemos a respeito da realidade do TCU: “O sistema de 

remuneração dos servidores não utiliza componentes de risco. A parcela de remuneração 

sujeita ao risco (gratificação por desempenho), na prática, é tacitamente garantida: todos a 

recebem” (Faro et al., 2010).  E mais à frente, referindo-se novamente à realidade do TCU:  

A carreira dos servidores caracteriza-se pela estabilidade no emprego, 

remuneração homogênea independentemente dos resultados individuais e da 

complexidade das tarefas, baixa amplitude dos salários, ausência de 

remuneração por risco (gratificação por desempenho) e desestímulo às 

funções gerenciais (2010, p. 32). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12300.htm#anexoiii
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A Câmara dos Deputados não conta com gratificação de desempenho. 

Esses exemplos ilustram algumas das dificuldades e distorções que podem ocorrer 

quando da implantação de um programa de incentivo ao bom desempenho. Em suma, 

observamos o seguinte: via de regra, a discricionariedade da chefia imediata na concessão ou 

não desse tipo de incentivo é limitada, e assim seu poder de recompensa em termos de 

remuneração acaba por ser praticamente nulo. 

Além dos aspectos já comentados, soma-se também a questão da dificuldade prática 

que traz consigo uma avaliação de desempenho, básica para um sistema de premiações e 

punições. Lívia Barbosa traça um amplo cenário sobre a avaliação de desempenho no serviço 

público brasileiro, e demonstra que a questão é complexa não apenas em nosso país, mas em 

todas as sociedades, independentemente de se tratar do serviço público ou da iniciativa 

privada. No entanto, a autora argumenta que no Brasil existe um pano de fundo de fatores 

sociais que torna o problema ainda mais intrincado, resumindo, com uma frase lapidar, nossa 

realidade: “A melhor forma de sintetizar a concepção do que é desempenho para nós é dizer 

que, no Brasil, desempenho não se avalia, se justifica” (1996, p. 31). Por esse conjunto de 

circunstâncias, passa a existir uma expectativa em nosso funcionalismo público de uma 

avaliação horizontalizada, homogeneizada, no mau sentido desses termos, em que as 

realizações positivas acabam por não ter o devido reconhecimento, e o mau desempenho não é 

punido. 

Voltando à questão dos poderes, entendemos que, se a recompensa e a coerção são 

limitadas ou inexistentes na prática para os gestores, resta-lhes os poderes de legitimidade, de 

referência e de especialista. 

O poder de legitimidade baseia-se na aceitação de uma estrutura hierárquica, e no 

reconhecimento da autoridade com base numa designação formal. Esse poder, normalmente, 

não é questionado pelos subordinados, mas acaba sendo limitado pelas atribuições formais do 

cargo. 

No caso do gestor público, o poder de referência é o que nos parece mais subjetivo, 

pois depende do desejo de identificação e/ou associação, e está baseado na percepção do 

subordinado; certamente, o líder pode esforçar-se por ter uma boa imagem junto aos seus 

subordinados, sendo justo, afável, solícito, etc.; no entanto, ele não pode trabalhar diretamente 

a percepção de seus subordinados. 
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Por último, o poder de especialista baseia-se na expertise do líder, e também em seu 

reconhecimento por parte dos subordinados. A expertise pode, por exemplo, ser trabalhada 

pelo gestor em termos de aquisição de conhecimentos, mas o poder de especialista é mais 

subjetivo, na medida em que depende da confiança que os subordinados tenham em seu 

conhecimento e experiência. 

Enfim, entendemos que, dessas cinco classes de poder, duas dependem mais das 

estruturas e regulamentos vigentes: o poder de recompensa e o de coerção. O poder de 

legitimidade existe com base no cargo ocupado, e sua intensidade depende da previsão formal 

de suas atribuições. Os dois últimos poderes, de referência e de especialista, dependem, em 

parte, das qualidades, experiência e conhecimentos do gestor; ainda que estejam fortemente 

baseados na percepção dos subordinados, em nossa avaliação esses parecem ser os que mais 

podem ser trabalhados pelos gestores públicos individualmente. 

Todas essas circunstâncias certamente têm reflexo concreto nas diversas estruturas do 

funcionalismo público brasileiro. Para tratarmos especificamente no órgão que nos propomos 

a estudar, a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, e entendermos como se dá a 

liderança dos Coordenadores junto aos demais Consultores Legislativos de sua Área, 

buscamos apoio na teoria dos Valores Competitivos de Quinn (1988), que serviu de base para 

estruturar e analisar a pesquisa realizada. Essa teoria será abordada a seguir. 

 

2.9 - Teoria dos Valores Competitivos de Quinn 

O gestor público, ao deparar-se com as circunstâncias concretas de seu trabalho, com 

suas possibilidades e limitações, pode questionar-se: qual a melhor maneira de coordenar uma 

equipe? Que estilo de gestão eu devo adotar? Como ser um gestor eficaz? Às vezes a resposta 

parece vir da leitura de uma publicação sobre gestão que sugere focar no registro de 

informações e num controle meticuloso; ou da palestra de um especialista, que sugere uma 

gestão participativa; ou ainda do depoimento de algum gestor bem sucedido, que narra que 

seu sucesso se deve à criatividade e à inovação. E parece, então, que o segredo da boa gestão 

foi revelado. Mas a verdade é que, uma vez confrontada com as dificuldades reais do trabalho 

cotidiano, aquela solução simples já não se mostra tão adequada ao caso concreto.  

É com esse raciocínio que Robert E. Quinn (1988) coloca o dilema enfrentado pelos 

gestores: que modelo seguir? 
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O autor identifica (2004) ao longo do século XX, quatro grandes modelos gerenciais 

que se sucederam, sem que, contudo, os anteriores fossem extintos: Metas Racionais, 

Processos Internos, Relações Humanas e Sistemas Abertos, cujas principais características são 

mencionadas abaixo: 

 Metas Racionais: modelo surgido no início do século XX, e influenciado pelas 

ideias de Taylor; a eficácia se mede pela produtividade e pelo lucro; o gerente 

deve decidir com base em critérios racionais e objetivos. O trabalho é 

planejado minuciosamente, em tarefas específicas, e os funcionários são 

selecionados segundo a aptidão que tenham para realizá-las, e treinados para 

isso. 

 Processos Internos: nascido no primeiro quarto do século XX, esse modelo é 

praticamente uma consequência do anterior, e tem como seus expoentes 

teóricos Weber e Fayol. A eficácia agora está na estabilidade e na continuidade 

da empresa, às quais se chega mediante a rotinização, o registro, a análise das 

informações, o controle, a hierarquia. 

 Relações Humanas: surgido ao final da primeira metade do século XX, esse 

modelo nasceu das ideias da Escola das Relações Humanas. “Nele, a ênfase 

central é no compromisso, coesão e moral” (QUINN et al., 2004). Valoriza-se 

o funcionário, o trabalho em equipes, e os processos decisórios são mais 

participativos. 

 Sistemas Abertos: na segunda metade do século XX o conhecimento passa a se 

tornar peça-chave para as organizações, e as novas tecnologias aceleram 

tornam o ritmo das mudanças muito mais acelerado. Adaptabilidade, 

flexibilidade, inovação, gerenciamento da mudança e aquisição e manutenção 

de recursos externos são fatores importantes para a sobrevivência e o sucesso 

da organização. 

Quinn argumenta que ao final do século XX a realidade das organizações havia 

atingido um alto grau de complexidade e instabilidade, para a qual os quatro modelos citados 

já não eram suficientes: 

Nesse mundo complexo e volátil, as soluções simples tornam-se suspeitas. 

Nenhum dos quatro modelos (...) ofereciam uma resposta satisfatória. (...) Às 

vezes precisávamos de estabilidade; noutras, de mudança. Não raro, 
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precisávamos das duas simultaneamente. O segredo era parar de presumir 

que se tratava de uma decisão de uma coisa ou de outra e sim deixar de 

pensar em escolher entre as duas (...). Em meados de 1990, já estava claro 

que não haveria um modelo único que fosse suficiente para orientar os 

gerentes, e que seria preciso, na verdade, enxergar todos os quatro modelos 

como elementos de uma matriz mais vasta. (2004, p. 11,12) 

E que modelo seguir então? Há milhares de anos, o hagiógrafo já nos dava uma pista 

sobre a resposta que Quinn nos propõe:  

Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus: 

tempo para nascer, e tempo para morrer; tempo para plantar, e tempo para 

arrancar o que foi plantado; tempo para matar, e tempo para sarar; tempo 

para demolir, e tempo para construir; tempo para chorar, e tempo para rir; 

tempo para gemer, e tempo para dançar; tempo para atirar pedras, e tempo 

para ajuntá-las; tempo para dar abraços, e tempo para apartar-se. Tempo para 

procurar, e tempo para perder; tempo para guardar, e tempo para jogar fora; 

tempo para rasgar, e tempo para costurar; tempo para calar, e tempo para 

falar; tempo para amar, e tempo para odiar; tempo para a guerra, e tempo 

para a paz (Eclesiastes, 3, 1-8) (BÍBLIA, p. 818). 

Realmente, Quinn sugere que o gestor deve atuar considerando as circunstâncias, o 

momento vivido pela instituição. O modelo proposto, que ele chama de Quadro de Valores 

Competitivos (Competing Values Framework), pode ser ilustrado de acordo com a figura 1. O 

quadro considera os quatro modelos apresentados anteriormente como subdomínios de um 

todo maior. Esse modelo é concebido em torno de dois eixos: o horizontal aponta para a 

orientação entre os aspectos internos e externos à organização, e o vertical diz respeito à 

variação entre flexibilidade e controle na organização. Esses eixos permitem ver 

características comuns aos modelos, dois a dois: “os modelos de relações humanas e sistemas 

abertos compartilham a preocupação com a flexibilidade. Os modelos de sistemas abertos e 

metas racionais dão relevo ao foco externo” (QUINN et al. , 2004), e assim por diante. 

Quinn entende também que, dependendo da prevalência dos modelos adotados, 

podemos verificar a orientação geral vivida naquele momento pela instituição (figura 2). 
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Figura 1-Quadro de valores competitivos: critérios de eficácia (QUINN et al., 2004) 
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Existe, aparentemente, uma incompatibilidade entre as características dos quatro 

diferentes modelos indicados por Quinn: 

Desejamos que nossas organizações sejam adaptáveis e flexíveis, mas 

também queremos que sejam estáveis e controladas. Almejamos ao 

crescimento, à aquisição de recursos e ao apoio externo, mas também 

aspiramos a um gerenciamento estrito de informações e à comunicação 

formal. Pretendemos enfatizar o valor dos recursos humanos, mas também 

enfocar o planejamento e o estabelecimento de metas. Em qualquer 

organização concreta, todos esses fatores, em alguma medida, fazem-se 

necessários (QUINN et al., 2004, p. 14-15). 

Na concepção desse autor, o antagonismo existente entre esses quatro modelos é 

somente aparente, e na realidade suas características ocupam pólos opostos apenas em nossas 

mentes; ele vai ainda mais longe ao afirmar que, para o líder, “é não só possível como 

desejável um bom desempenho nos quatro modelos antagônicos concomitantemente” 

(QUINN et al., 2004, p.15). 
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Figura 2-Oito orientações gerais no quadro de valores competitivos (QUINN et al., 2004) 



37 

 

Interessante notar que Julius Fleischmann (1872-1925), responsável pela projeção da 

empresa que criou o conhecido fermento Fleischmann, já dizia, no início do século XX: “Da 

maneira como vejo a função de qualquer principal executivo, ele precisa estar pronto para 

desempenhar o papel de conservador, progressista e, até mesmo, radical em uma mesma hora” 

(1999, p. 19). Um exemplo concreto do que Quinn descreve: um gestor experiente 

“desenvolve a capacidade de usar várias lógicas contraditórias simultaneamente” (1988, p. 

xiv; tradução livre do autor). 

Para chegar a adquirir um bom desempenho nos quatro modelos, Quinn sustenta que o 

líder gerencial deve ser capaz de desempenhar bem oito papeis, correlacionados com o 

Quadro de Valores Competitivos da seguinte maneira: 
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Por fim, para desempenhar esses oito papeis, Quinn identifica, para cada um deles, três 

competências essenciais, listadas abaixo; a descrição das competências foi proposta por 

Chaves, Bastos e Nassif (2005), e foi utilizada aqui com adaptações para a realidade da 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: 

 

Mentor: 

 Compreensão de si mesmo e dos outros – capacidade de conhecer as próprias 

emoções, virtudes e limites, e de reconhecer os traços comuns e divergentes 
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Figura 3-Os papeis dos líderes no quadro de valores competitivos (QUINN et al., 2004) 
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das pessoas, identificar as habilidades de cada um e avaliar que tipo de 

contribuição podem dar. 

 Comunicação eficaz – capacidade de transmitir o que sente e pensa, de forma 

que se faça compreender pela equipe, além de ser bom ouvinte, capaz de 

escutar de fato as idéias das outras pessoas. 

 Desenvolvimento dos colegas da área – capacidade de oferecer oportunidade 

para que os colegas da área aprimorem suas competências e habilidades, 

assumam mais responsabilidades e obtenham feedback a respeito de seu 

desempenho. 

Facilitador 

 Construção de equipes – capacidade de formar equipes comprometidas com 

uma meta ou propósito comum, cujos membros tenham responsabilidades e 

papeis claros e interdependentes. 

 Uso do processo decisório participativo – capacidade de discernir quando e 

em que grau deverá ser utilizada a participação dos servidores no processo de 

tomada de decisão, levando-se em consideração a viabilidade e os benefícios 

de tal participação. 

 Administração de conflitos – capacidade de administrar diferenças, atender às 

necessidades das partes e encontrar opções satisfatórias para todos, 

especialmente para a organização. 

Monitor 

 Monitoramento do desempenho individual e coletivo – capacidade de 

acompanhar o desempenho e a contribuição efetiva de cada membro da equipe, 

bem como a contribuição do grupo como um todo, para o alcance dos objetivos 

organizacionais. 

 Administração de informações por meio do pensamento crítico – 

capacidade de filtrar informações, tomar a melhor decisão, estruturar com 

clareza sua linha de raciocínio e reagir com rapidez aos argumentos dos outros. 

 Administração dos processos essenciais – capacidade de identificar os 

processos que de fato agregam valor aos resultados desejados e aprimorá-los, 
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tornando-os mais eficazes e eficientes. 

Coordenador 

 Gerenciamento de projetos – capacidade de administrar projetos que se 

utilizam de recursos organizacionais da mesma unidade de trabalho ou de 

unidades diferentes. 

 Planejamento do trabalho – capacidade de planejar as diferentes etapas do 

processo de trabalho e de distribuir tarefas condizentes com as possibilidades 

dos colegas da área. 

 Gerenciamento multidisciplinar – capacidade de administrar funções ou 

equipes constituídas por especialistas de diferentes áreas funcionais, 

congregados para executar de forma mais eficaz e objetiva determinada 

atividade. 

Diretor 

 Desenvolvimento e comunicação de uma visão – capacidade de desenvolver 

e internalizar a visão de sua unidade administrativa e da organização, bem 

como expressá-la de forma comprometida e contagiante. Possuir visão implica 

conhecer o resultado que se quer alcançar. 

 Estabelecimento de metas e objetivos – capacidade de formular planos, 

metas e objetivos específicos, com vista à consecução da visão de sua unidade 

administrativa e da organização. 

 Planejamento e organização – capacidade de realizar o planejamento mais 

adequado de forma articulada com a visão e a estratégia da organização; 

decidir como alocar e coordenar os recursos para o alcance das metas 

organizacionais. 

Produtor 

 Trabalho produtivo – capacidade de trabalhar de forma motivada, autônoma 

e comprometida, com orientação para resultados e desempenho máximo. 

 Estímulo a um ambiente de trabalho produtivo – capacidade de criar e 

manter um ambiente de trabalho produtivo, com pessoas motivadas. 

 Gerenciamento do tempo e do estresse – capacidade de administrar sua 
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produtividade e de sua equipe equilibrando o estresse, bem como saber 

priorizar as ações em função de sua urgência e importância. 

Negociador 

 Construção e manutenção de uma rede de relacionamentos – capacidade de 

construir e manter uma rede de relacionamentos sobre a qual exerce influência 

a fim de facilitar a implantação de idéias que julga importantes e essenciais 

para realização das metas e objetivos. 

 Negociação de acordos e compromissos – capacidade de firmar 

compromissos e acordos de forma que as partes envolvidas no processo de 

negociação sintam-se mutuamente satisfeitas nas suas demandas. 

 Apresentação de idéias – capacidade de expor e defender de maneira clara e 

objetiva suas idéias. Capacidade de realizar apresentações orais acerca dos 

assuntos pertinentes à sua área de atuação. 

Inovador 

 Convivência com a mudança – capacidade de se adaptar a mudanças 

imprevistas e até indesejadas, bem como incentivar a adaptação da equipe, 

minimizando a resistência psicológica à mudança. 

 Pensamento criativo – capacidade de gerar e estimular novas idéias e 

soluções, utilizando-se de informações conhecidas apresentadas com novas 

associações. 

 Gestão da mudança – capacidade de planejar e implementar a mudança, 

sabendo administrar a resistência natural que ocorre em todo processo de 

transformação. 

(QUINN et al., 2004; CHAVES; BASTOS; NASSIF, 2005). 

 

2.9.1 – Aplicações do modelo de Quinn 

As ideias propostas por Quinn têm sido aplicadas e desenvolvidas em vários âmbitos. 

A título de exemplo, citamos: 
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 Claudecir et al. (2008?) utilizaram o Quadro de Valores Competitivos para 

estudar a cultura predominante entre as empresas classificadas como as “300 

Mais” do sul do Brasil; 

 Lelis (2009) avalia o perfil de profissionais de Engenharia Civil a partir das 24 

competências sugeridas por Quinn; 

 Valle (2006) utiliza os conceitos dos oito papeis gerenciais num estudo sobre 

desempenho e satisfação no trabalho; 

 Sá et al. (2002) analisam e classificam a política de gestão de recursos 

humanos de diferentes empresas segundo os quatro modelos do Quadro de 

Valores Competitivos; 

 Rocha avalia a correlação entre os níveis de consciência da liderança e as 

competências gerenciais propostas por Quinn entre estudantes de MBA; 

 Hooijberg e Choi (2011) partem do Quadro de Valores Competitivos para 

estudar as diferenças da liderança na iniciativa privada e no serviço público; 

 A partir dos oito papeis gerenciais propostos por Quinn, Santos (2008) avalia a 

liderança no contexto militar (Exército de Portugal), e estuda o perfil de 

liderança mais adequado para diferentes situações (paz, guerra/combate e 

operações de apoio à paz); 

 Chaves, Bastos e Nassif (2005) mapearam as competências propostas por 

Quinn dentre o quadro de gerentes básicos da Câmara dos Deputados, 

avaliando a percepção desses gerentes quanto à sua preparação para o exercício 

de sua função, e verificando qual a contribuição da Casa na aquisição dessas 

competências. 

Como vimos até este momento, Quinn propõe uma nova proposta de gestão, que 

correlaciona quatro diferentes modelos de gestão com diferentes competências dos gestores; 

assim, analisando a importância que os gestores atribuem para as competências sugeridas, 

podemos inferir qual o modelo de gestão seguido pela instituição. 

Vimos também que suas ideias têm sido aplicadas em vários estudos, envolvendo 

diferentes tipos de instituições e populações, analisadas sob diversos aspectos. 
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Entendemos que essa teoria pode ser aplicada com sucesso também para aprofundar o 

conhecimento da gestão pública no Legislativo; especificamente, com relação ao nosso objeto 

de estudo, a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, cremos que a teoria de Quinn 

pode ser utilizada em uma pesquisa que traga à luz informações valiosas sobre a gestão de 

pessoas dentro de uma realidade tão específica do serviço público no Poder Legislativo. 
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3 PESQUISA 

3.1 – A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados 

O órgão escolhido para o desenvolvimento da pesquisa deste trabalho foi a Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados. Conforme exposto anteriormente, o objetivo da 

pesquisa é, segundo o modelo proposto por Quinn et al. (2004), verificar que competências os 

Coordenadores das Áreas da Consultoria Legislativa e seus substitutos consideram mais 

importantes para o exercício do cargo que ocupam. Além disso, pretende-se verificar se há 

alguma correlação entre a percepção da importância dessas competências e a experiência 

profissional anterior na iniciativa privada ou com gestão de pares.  

O histórico da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados foi exposto 

anteriormente, portanto vamos nos ater agora apenas a informações que contribuam para um 

melhor entendimento de sua estruturação. 

Esse órgão é composto por 199 cargos efetivos de Consultor Legislativo, distribuídos 

em 21 áreas de conhecimento. É praticamente impossível contar com toda a força de trabalho 

dos Consultores (199 cargos), devido a afastamentos que ocorrem por diversos motivos: 

aposentadorias, Consultores cedidos para desempenharem cargos dentro da própria Câmara 

ou em outros órgãos, cursos de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado), férias, 

licenças diversas, etc. 

A composição da Consultoria no mês de março de 2011 é ilustrada na tabela 2 abaixo. 

O acesso ao cargo de Consultor Legislativo ocorre mediante concurso público 

específico, realizado para cada uma das 21 áreas de conhecimento em que se divide a 

Consultoria, e o número de cargos por área é fixo, tendo sido estipulado com base na 

demanda histórica por tema dos trabalhos solicitados ao órgão. Assim, o tamanho das áreas 

varia de 4 a 19 Consultores. Cada vaga de Consultor Legislativo está atrelada a uma Função 

Comissionada de nível sete (FC-7), designada automaticamente ao ocupante do cargo de 

Consultor Legislativo. No ano de 2010 foram elaborados dois relatórios no âmbito da 

Consultoria Legislativa (PINHEIRO et al., 2010; DEUD et al., 2010),  que demonstram, por 

meio da análise matemática dos dados disponíveis e também pela síntese de pesquisa 

realizada com as 21 áreas da Consultoria, que existem necessidades de atualização tanto da 

estrutura do órgão quanto do número de vagas de Consultores. 
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Tabela 2 - Composição da Consultoria Legislativa em março de 2011; dados de 24/03/2011. Elaborada pelo 

autor. 

Área 
Cargos de 

Consultores 

Consultores 

em exercício 

Área I - Direito Constitucional, Eleitoral, Municipal, Administrativo, 

Processo Legislativo e Poder Judiciário 
19 14 

Área II - Direito Civil e Processual Civil, Penal e Processual Penal, de 

Família, do Autor, de Sucessões, Internacional Privado 
15 11 

Área III - Direito Tributário, Tributação 13 13 

Área IV - Finanças Públicas 5 5 

Área V - Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 12 9 

Área VI - Direito Agrário e Política Fundiária 4 3 

Área VII - Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico, Defesa 

do Consumidor 
10 11 

Área VIII - Administração Pública 11 8 

Área IX - Política e Planejamento Econômicos, Desenvolvimento 

Econômico, Economia Internacional 
9 5 

Área X - Agricultura e Política Rural 7 4 

Área XI - Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, 

Desenvolvimento Urbano e Regional 
10 7 

Área XII - Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos 6 5 

Área XIII - Desenvolvimento Urbano, Trânsito e Transportes 7 7 

Área XIV - Comunicação Social, Informática, Telecomunicações, 

Sistema Postal, Ciência e Tecnologia 
9 5 

Área XV - Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia 12 9 

Area XVI - Saúde Pública, Sanitarismo 8 8 

Área XVII - Segurança Pública e Defesa Nacional 5 4 

Área XVIII - Direito Internacional Público, Relações Internacionais 6 6 

Área XIX - Ciência Política, Sociologia Política, História, Relações 

Internacionais 
7 3 

Área XX - Redação e Discurso Parlamentar 16 14 

Área XXI - Previdência e Direito Previdênciário 8 6 

Total: 199 (100%) 157 (79%) 

 

Para efeitos deste trabalho, vamos nos ater à estrutura efetiva da Consultoria 

Legislativa, e não à previsão normativa existente na Resolução da Câmara dos Deputados nº 

48, de 1993 (BRASIL, 1993). Assim como outros órgãos da Câmara, a Consultoria tem 

passado por alterações em sua estrutura administrativa sem que isso ocorra formalmente. 

Apesar de não haver uma exigência normativa para isso, a função de Diretor da 

Consultoria Legislativa (FC-8) tem sido sempre ocupada por um Consultor Legislativo. Para 

o desempenho de seu trabalho, o Diretor conta com o apoio de dois Diretores-Adjuntos, 

postos criados informalmente, inexistentes na estrutura administrativa oficial, e que também 
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são ocupados por Consultores. Para esses dois postos, inexiste uma função comissionada 

específica: seus ocupantes mantêm suas FC-7 de Consultores. 

Como estrutura de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos dos Consultores, o órgão 

conta com duas Coordenações: Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo, que se encarrega 

das ações relativas à tramitação das demandas encaminhadas à Consultoria, desde a sua 

entrada até sua expedição; e Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo, que cuida dos 

serviços de apoio. 

Em termos da estrutura hierárquica, a Consultoria Legislativa é um órgão da Diretoria 

Legislativa, que por sua vez responde diretamente à Diretoria-Geral. No entanto, por força da 

atuação de seus órgãos no apoio ao processo legislativo (com destaque para a Consultoria 

Legislativa, a Consultoria de Orçamento e o Departamento de Comissões), a Diretoria 

Legislativa mantém uma estreita relação com a Secretaria-Geral da Mesa, relação essa 

manifesta inclusive no organograma apresentado na página oficial da Câmara: a linha 

pontilhada marca a relação funcional, porém não hierárquica. 

Ainda que neste momento estejam em andamento estudos para mudanças estruturais e 

hierárquicas de órgãos da Câmara dos Deputados, não os levaremos em conta neste trabalho. 
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Figura 4-Organograma da organização administrativa da Câmara dos Deputados. Fonte: http://www2.camara.gov.br/a-camara/estruturaadm. Acesso em 24 jun. 

2011 
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Figura 5-Organograma da Consultoria Legislativada Câmara dos Deputados. Elaborado pelo autor. 
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No âmbito das 21 áreas de conhecimento, existe o posto de Coordenador, exercido por 

um dos Consultores da área, e que tem por tarefas principais realizar a distribuição interna dos 

trabalhos encaminhados à área e a revisão dos trabalhos já elaborados, antes de sua expedição. 

Os ocupantes desses postos mantêm suas FC-7 de Consultor Legislativo, não tendo, portanto, 

diferenciação quanto ao nível ocupado por seus colegas de área. Em alguns casos 

Na descrição realizada acima, foram utilizados três termos que serão importantes para 

todo o trabalho, e que têm conotações específicas: 

 Cargo: refere-se ao cargo público de provimento efetivo. 

 Função: refere-se às Funções Comissionadas passíveis de serem exercidas por 

ocupantes de cargos efetivos. 

 Posto: termo não oficial, adotado no âmbito deste trabalho para referir-se a um 

conjunto de tarefas desempenhado por determinado servidor; o papel por ele 

exercido. 

Assim, falamos no Cargo de Consultor Legislativo, nas Funções de Diretor da 

Consultoria Legislativa (FC-8) e de Consultor Legislativo (FC-7) e nos postos de Diretor-

Adjunto e de Coordenador, estes dois últimos não formais. 

Para um melhor entendimento da realidade vivenciada pelos gestores na Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados, nomeamos alguns aspectos da Consultoria Legislativa 

ressaltados por Ricardo Rodrigues (2011), e verificados pela própria experiência de trabalho 

do autor nesse órgão:  

 O Diretor da Consultoria Legislativa tem sob sua responsabilidade um grande 

contingente de servidores; no momento captado quando da construção da 

tabela 1, existiam 157 Consultores em atividade. 

 Os 47 gabinetes dos Consultores Legislativos são distribuídos em dois 

corredores, com cerca de 50 metros de comprimento cada corredor. A 

ocupação dos gabinetes não obedece a critérios de agrupamento por área, 

sendo frequente a dispersão dos consultores de uma mesma área em diferentes 

gabinetes. 

 Os gabinetes dos Consultores têm dimensões reduzidas: cada sala mede 

aproximadamente 18 m
2
 (3m x 6m) e comporta quatro postos de trabalho. 

Essas reduzidas dimensões não permitem que o Consultor receba um Deputado 
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ou um assessor parlamentar em seu gabinete; além disso, a Consultoria 

Legislativa conta com apenas uma sala de reuniões. 

 As tarefas habituais dos Consultores envolvem, além da redação de minutas de 

proposições legislativas, o acompanhamento de reuniões dos parlamentares nas 

Comissões e Plenário, e o atendimento pessoal a Deputados e seus assessores. 

 Para o desempenho eficaz de suas atividades, é essencial que o consultor esteja 

atualizado em sua área de conhecimento. Essa atualização faz-se não apenas 

por meio de participação em eventos formais, mas também por meio de 

pesquisas, estudos e leituras pessoais, contatos com outros profissionais da 

área, participação em reuniões externas, etc. 

 O trabalho dos Consultores Legislativos é essencialmente individual, ainda que 

existam ocasiões em que são formados grupos de trabalho, quando o tema 

tratado perpassa diversas áreas de conhecimento. 

 A presença física do Consultor em seu gabinete não é parâmetro para avaliar o 

desenvolvimento de seu trabalho; aliás, muito do seu trabalho é desenvolvido 

necessariamente fora de sua sala, quando do atendimento aos Deputados, 

participação em reuniões das Comissões da Câmara ou em ambientes externos 

à Casa, como Ministérios. 

 Ainda que o Diretor (FC-8) tenha um grau hierárquico superior aos seus 

subordinados (Consultores, FC-7), ele não tem poder de nomeação ou 

destituição sobre as funções dos consultores, pois o próprio concurso público 

para Consultor Legislativo atrela esse cargo à função comissionada de 

Consultor Legislativo. 

 Os Coordenadores das áreas não têm grau hierárquico diferenciado com 

relação àqueles a quem coordena: todos ocupam uma função comissionada 

idêntica (FC-7). 

 Uma vez que o acesso ao cargo de Consultor Legislativo é feito 

exclusivamente por meio de concurso público, as equipes das áreas da 

Consultoria Legislativa são fixas, com pouca renovação (os concursos têm 

ocorrido em intervalos próximos a dez anos). 

 A demanda por trabalhos da Consultoria Legislativa tem sido crescente com o 
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passar dos anos, ainda que, dentro de uma legislatura, haja uma tendência para 

a ocorrência de picos no primeiro e terceiro ano. 

Para se ter uma ideia do volume de trabalhos elaborados pela Consultoria, 

apresentamos a tabela abaixo: 

Tabela 3 - Trabalhos elaborados pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, de 2005 a 2009. 

Fonte: PINHEIRO et al., 2010. 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 

Trabalhos 

elaborados 
23.092 14.251 24.209 20.770 23.164 

 

Em média, considerando-se todos os tipos de afastamentos, inclusive férias, os 

Consultores Legislativos elaboraram praticamente um trabalho por dia útil. É uma produção 

intensa, principalmente se considerarmos a complexidade de alguns dos trabalhos 

desenvolvidos (PINHEIRO et. al., 2010). 

Outro fator relevante a ser considerado são as diferentes circunstâncias políticas que 

envolvem cada demanda, que muitas vezes não são óbvias à primeira vista. Um episódio 

narrado por Anderson Braga, diretor da Consultoria Legislativa de 1988 a 1991, ilustra bem 

essa situação, muito similar à realidade atual: 

Havia de tudo na Assessoria Legislativa, atual Consultoria. Elaborávamos 

pareceres a projetos, projetos de toda natureza, estudos e o discurso já 

pronto. Fazíamos tudo, conforme a encomenda do Deputado. Se o Deputado 

dava a orientação, tínhamos de fazer de acordo com a sua orientação. 

Freqüentemente, o Deputado pedia o nosso parecer, aceitava ou não a nossa 

orientação, exceto no caso do estudo técnico, porque era assinado pelo 

Assessor. Ele se engajava pessoalmente e se comprometia pessoalmente, 

mas nos outros casos o trabalho finalmente era assinado pelo Deputado. 

Então, se ele exigia determinado parecer em certo sentido, tinha de ser 

respeitado, porque seria assinado por ele. 

Claro que se a orientação dele nos parecesse errada, injurídica ou absurda, 

tínhamos o dever de manifestar a nossa posição. Fazíamos isso e algumas 

vezes essa manifestação não era bem recebida. Outras vezes, era acatada. 

Acontecia de tudo, até uma coisa muito interessante a respeito de um projeto 

que me pediram sobre uma área que não era de muito conhecimento meu, a 

de educação. Não era a minha área. 
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O Deputado pediu que eu fizesse. “Eu quero um projeto assim e assado.” 

“Deputado, esse projeto é um absurdo. O Senhor vai se dar mal.” “Não, eu 

quero porque quero.” “Se o Senhor apresentar esse projeto vai ser 

violentamente combatido. O Senhor vai aparecer na imprensa de uma 

maneira muito negativa.” Mas ele queria porque queria, insistiu. Eu falei: 

“Bom, Deputado, o Senhor está advertido. Está aqui o projeto.” 

Apresentou. No dia seguinte saiu numa foto-legenda, um retrato dele e em 

embaixo a legenda, um pequeno texto “metendo o pau” nele, dizendo os 

absurdos do projeto em poucas palavras. Passei por ele nesse dia, nada falei. 

Mas ele me chamou e me cumprimentou feliz da vida, porque havia saído a 

fotografia dele, embora “metendo o pau”. Falem mal, mas falem de mim... 

(2003). 

Em virtude da especialização necessária, da individualidade em seu desenvolvimento, 

das múltiplas dimensões de alguns dos assuntos abordados, do volume de produção e das 

circunstâncias particulares que envolvem cada pedido (oportunidades políticas) o 

gerenciamento do trabalho do Consultor Legislativo é bastante complexo. 

Todas as circunstâncias mencionadas acima, somadas às características comuns ao 

serviço público, ressaltadas por vários autores e que foram discutidas anteriormente (Fudge, 

1988; Hooijberg e Choi, 2001; Brasil, 1995; Zylberstajn, 2007; Pacheco, 2009; Faro et al., 

2010) conferem aos postos de liderança da Consultoria um caráter singular, que Ricardo 

Rodrigues define como “gestão de pares” (2011). Essa gestão de pares pode ser entendida 

como a gestão de uma equipe onde não há uma hierarquia entre gestor e gerido, ou onde essa 

hierarquia é tênue. Observamos esse fenômeno quando se trata da relação entre os 

Coordenadores e os demais Consultores da área. 

Em vista dessa situação, procuramos saber que importância os Coordenadores de áreas 

e seus substitutos atribuem às competências propostas por Quinn et al. (2004) para o 

desempenho de suas funções. 
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3.2 Metodologia 

3.2.1 – Questionário 

Para o levantamento de dados, foi utilizado um questionário estruturado, composto por 

duas partes: na primeira, buscou-se caracterizar o entrevistado, por meio de informações que 

poderiam ser úteis na posterior análise dos dados; a segunda tratava especificamente das 

competências indicadas por Quinn et al. (2004), e o respondente indicava o grau de 

importância de cada uma das competências indicadas para o exercício de suas atribuições. 

Nas questões relativas às 24 competências, era solicitado ao respondente que indicasse 

sua percepção quanto à importância de cada uma das competências listadas para o exercício 

das funções de Coordenador de área. As respostas eram dadas segundo uma escala tipo Likert, 

de 0 (zero) a 4 (quatro), onde 0 significa “sem importância”, e 4 significa “muito importante”. 

Esse questionário encontra-se reproduzido no Anexo I deste trabalho. Ressaltamos que o 

objetivo do questionário não era caracterizar o desempenho do respondente nos quesitos 

avaliados, mas sim sua percepção quanto à importância daquela característica para o 

desempenho do cargo de Coordenador de Área. 

 

3.2.2 – Aplicação da Pesquisa 

O questionário foi direcionado aos 21 Coordenadores e seus substitutos, totalizando 42 

pessoas. À época de sua aplicação, um dos Coordenadores estava afastado por licença médica; 

dos 41 questionários distribuídos, houve um retorno de 37 (cerca de 90% de retorno dos 

questionários aplicados, correspondendo a 88% da população total). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização da amostra 

Os dados obtidos por meio dos 37 questionários respondidos são apresentados a 

seguir, em diferentes tabelas. Os percentuais apresentados foram aproximados pela exclusão 

das casas decimais. 

Com relação à distribuição por sexo, 27 dos respondentes são homens (73%) e 10 são 

mulheres (27%). Quanto à escolaridade, dois declararam o nível de graduação (5%), 14 de 

especialização (38%), 12 de mestrado (32%) e 9 de doutorado (24%). 

Em termos de tempo no cargo de Consultor Legislativo, a distribuição foi a 

seguinte: 

Tabela 4 - Tempo no cargo de Consultor Legislativo. Elaborada pelo autor. 

Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 15 anos 16 ou mais anos 

2 (5%) 14 (38%) 1 (3%) 20 (54%) 

 

 O questionário perguntava sobre o número dos Consultores da área; as respostas 

variaram segundo as seguintes faixas: 

Tabela 5 - Número de Consultores por Área. Elaborada pelo autor. 

Consultores 

por área 

De 3 a 5 

Consultores 

De 6 a 10 

Consultores 

De 3 a 5 

Consultores 

Não 

informado 

Ocorrência 13 (35%) 14 (38%) 7 (19%) 3 (8%) 

 

Pouco mais da metade dos Coordenadores e substitutos relataram ter experiência na 

iniciativa privada; a distribuição das respostas ficou da seguinte maneira: 

Tabela 6 - Consultores com experiência na iniciativa privada. Elaborada pelo autor. 

Anos de 

experiência 

Sem 

experiência 
2 a 5 6 a 10 11 a 15 Mais de 15 

Ocorrência 17 (46%) 8 (22%) 5 (14%) 4 (11%) 3 (8%) 

 

Já em termos de experiência em cargos de Gerência ou Direção, 15 (41%) 

declararam não a ter, e 22 (59%) disseram já ter exercido tarefas dessa natureza. Com relação 

ao tempo de experiência em cargos de Gerência ou Direção e ao local onde ela foi 

adquirida, temos os seguintes dados: 
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Tabela 7 - Tempo de experiência em cargos de gerência ou direção na Câmara dos Deputados. Elaborada pelo 

autor. 

 

 

 

Tabela 8 - Tempo de experiência em cargos de gerência ou direção em outro órgão público. Elaborada pelo 

autor. 

 

 

 

Tabela 9 - Tempo de experiência em cargos de gerência ou direção na iniciativa privada. Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Os entrevistados foram questionados também sobre se tinham experiência em gestão 

de grupos em ambientes acadêmicos ou experiência de gestão de pares em outros 

ambientes; tais perguntas foram feitas por considerarmos que o tipo de gestão exercida pelo 

Coordenador guarda semelhanças com essas situações. As respostas dadas apresentaram os 

seguintes dados: 

Tabela 10 - Tempo de experiência em gestão de grupos acadêmicos. Elaborada pelo autor. 

Anos de 

experiência 
0 1 a 5 6 a 10 

Ocorrência 31 (84%) 5 (14%) 1 (3%) 

 

Tabela 11 - Tempo de experiência em gestão de pares. Elaborada pelo autor. 

Anos de 

experiência 
0 1 a 5 6 a 10 10 ou mais 

Ocorrência 18 (49%) 13 (35%) 3 (8%) 3 (8%) 

 

 

4.2 Notas atribuídas às 24 Competências 

 As notas dadas para as competências foram compiladas, e foram então calculadas a 

média, o desvio padrão, a moda e o coeficiente de variação (entendido como: desvio 

padrão/média); os resultados seguem na Tabela 12 a seguir. Ressaltamos que a aproximação 

utilizada foi de duas casas decimais, o que explica aparentes incoerências em alguns 

Anos de 

experiência 
0 2 6 

Ocorrência 35 (95%) 1 (3%) 1 (3%) 

Anos de 

experiência 
0 1 a 5 6 a 10 Mais de 10 

Ocorrência 22 (59%) 10 (27%) 3 (8%) 2 (5%) 

Anos de 

experiência 
0 1 a 5 6 a 10 Mais de 10 

Ocorrência 28 (76%) 6 (16%) 1 (3%) 2 (5%) 
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resultados. Já o gráfico da Figura 6 mostra as médias e os desvios padrões calculados para 

cada uma das competências. 

Tabela 12 - Tabulação das médias, desvios padrões, modas e coeficientes de variação. Elaborada pelo autor. 

Papel Competências Média 
Desvio 

Padrão 
Moda 

Coeficiente de 

variação 

Inovador 

Convivência com a mudança 3,05 0,70 3 0,23 

Pensamento criativo 3,03 0,83 3 0,27 

Gestão da mudança 2,78 0,98 3 0,35 

Negociador 

Construção e manutenção de uma Rede de 

relacionamentos 
2,76 0,98 3 0,36 

Negociação de acordos e compromissos 2,95 1,05 3 0,36 

Apresentação de idéias 3,19 0,81 4 0,25 

Produtor 

Trabalho produtivo 3,35 0,82 4 0,24 

Estímulo a um ambiente de trabalho 

produtivo 
3,14 0,79 3 0,25 

Gerenciamento do tempo e do estresse 3,46 0,80 4 0,23 

Diretor 

Desenvolvimento e comunicação de uma 

visão 2,73 1,02 3 0,37 

Estabelecimento de metas e objetivos 2,32 1,16 2 0,50 

Planejamento e organização 2,59 1,14 3 0,44 

Coordenador 

Gerenciamento de projetos 2,54 0,99 3 0,39 

Planejamento do trabalho 3,38 0,79 4 0,23 

Gerenciamento multidisciplinar 2,54 1,12 2 0,44 

Monitor 

Monitoramento do desempenho individual e 

coletivo 3,38 0,76 4 0,22 
Administração de informações por meio do 

Pensamento Crítico 3,27 0,84 4 0,26 

Administração dos processos essenciais 3,00 0,97 4 0,32 

Facilitador 

Construção de equipes 2,81 1,10 3 0,39 

Processo decisório participativo 2,89 0,81 3 0,28 

Administração de conflitos 3,51 0,73 4 0,21 

Mentor 

Compreensão de si mesmo e dos outros 3,89 0,31 4 0,08 

Comunicação eficaz 3,62 0,76 4 0,21 

Desenvolvimento dos colegas da área 2,97 1,01 3 0,34 
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Figura 6-Gráfico “barras” das Médias e Desvios Padrão das notas atribuídas às competências, ordenado por desvio padrão em ordem crescente. Elaborado pelo autor.
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Ao iniciarmos a análise dos resultados obtidos, ressaltamos o equilíbrio encontrado 

quanto à importância atribuída a cada um dos oito papeis de liderança estudados. As notas 

obtidas por esses papeis (vide tabela 13, abaixo) demonstram que, ainda que com variação, todos 

os papeis foram considerados pelos entrevistados como importantes para o desempenho da 

função de Coordenador de Área. Passemos à análise detalhada. 

É interessante notar que os dados mostram uma tendência de correlação inversa entre o 

valor obtido para a média de cada uma das competências e o desvio padrão calculado para elas. 

Quanto maiores as notas das competências que compõem o papel, a tendência é de que seja 

menor a dispersão. Isso indica uma concordância maior quanto aos papeis considerados mais 

importantes para o desempenho da função de Coordenador de Área, mas uma divergência maior 

quanto àqueles considerados menos importantes. Essa tendência de correlação pode ser 

visualizada por meio do gráfico da Figura 6. 

A cada um dos oito papeis do líder, propostos por Quinn, foram atribuídas notas, obtidas a 

partir da soma das médias calculadas para cada uma das competências. Essas notas foram 

transcritas na tabela 13 abaixo, classificadas da maior para a menor. Pela metodologia utilizada, 

12 é a nota máxima que poderia ser obtida, uma vez que a nota atribuída a cada competência 

poderia variar de zero a quatro.  

Tabela 13 - Notas obtidas para os oito papeis de liderança. 

Papeis 
 Nota em 
escala de 

0 a 12 

Mentor 10,49 

Produtor 9,95 

Monitor 9,65 

Facilitador 9,22 

Negociador 8,89 

Inovador 8,86 

Coordenador 8,46 

Diretor 7,65 

 

Analisando os dados coletados e os cálculos realizados a partir deles, podemos fazer 

algumas inferências. Refletindo sobre o que foi dito anteriormente sobre o papel do Coordenador 

de Área, suas tarefas e suas limitações de poder, essa distribuição parece bastante coerente. Como 

vimos, os Coordenadores não têm grau hierárquico superior aos pares que ele coordena, e 
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praticamente não têm poder algum de coerção ou recompensa. As tarefas que ele desempenha 

concentram-se na distribuição das demandas recebidas entre os colegas, acompanhamento do 

desenvolvimento e revisão dos trabalhos realizados antes de sua expedição. Suas tarefas são, em 

grande parte, reativas, não havendo muitas oportunidades para ações pró-ativas ou para mudanças 

no escopo do trabalho desenvolvido. Essas características são relevantes ao analisarmos os dados 

obtidos. 

Passemos a refletir sobre os extremos da Tabela 13. Os resultados indicam, nas pontas, o 

papel de Mentor, considerado como o mais importante (nota 10,49), e o de Diretor, considerado 

como o menos importante (nota 7,65). É interessante notar que no modelo de Quinn esses papeis 

ocupam pólos opostos. 

O papel de Mentor envolve três competências: Compreensão de Si Mesmo e dos Outros, 

Comunicação Eficaz e Desenvolvimento dos Colegas da Área. As notas obtidas por essas três 

competências foram, respectivamente, 3,89 (a maior nota entre as 24 competências), 3,62 

(terceira maior) e 2,97 (décima quinta). Parece-nos coerente o resultado obtido pelo papel de 

Mentor, pois a gestão do Coordenador de Área não tem como basear-se na coerção ou na 

recompensa, dependendo da interação e do bom relacionamento com os colegas da área.  

Destacamos ainda alguns aspectos das competências que compõem o papel de Mentor. 

A competência de maior nota, “Compreensão de Si Mesmo e dos Outros”, é descrita 

como a “capacidade de conhecer as próprias emoções, virtudes e limites, e de reconhecer os 

traços comuns e divergentes das pessoas, identificar as habilidades de cada um e avaliar que tipo 

de contribuição podem dar” (grifo nosso). O cerne dessa competência parece-nos estar na última 

parte dessa definição: consideramos essa uma capacidade essencial para o Coordenador de Área, 

que tem de trabalhar com uma equipe fixa de Consultores, sem a possibilidade de mudá-la, uma 

vez que o acesso ao cargo é feito apenas por meio de concurso específico. É de se notar também 

que tanto o desvio padrão (0,31) quanto o coeficiente de variância (8%) dessa competência foram 

os menores entre todas as outras. 

A competência “Comunicação Eficaz” é definida como sendo a “capacidade de transmitir 

o que sente e pensa, de forma que se faça compreender pela equipe, além de ser bom ouvinte, 

capaz de escutar de fato as idéias das outras pessoas”. Novamente, habilidades essenciais para o 
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Coordenador de Área; o desvio padrão para essa competência foi 0,76 , e o coeficiente de 

variância, 21%. 

Por último, a competência “Desenvolvimento dos Colegas da Área”, definida como a 

“capacidade de oferecer oportunidade para que os colegas da área aprimorem suas competências 

e habilidades, assumam mais responsabilidades e obtenham feedback a respeito de seu 

desempenho” obteve importância bem distante das duas outras. Como vimos, a nota obtida (2,97) 

foi a décima quinta entre as 24; seu desvio padrão foi de 1,01 e seu coeficiente de variação, 34%.  

Esse resultado parece refletir o fato de o cargo de Consultor Legislativo ser bastante 

independente e especializado. Mesmo considerando que a Consultoria Legislativa da Câmara se 

desdobra em 21 áreas, é frequente encontrar, em muitas delas, Consultores que são especialistas 

em temas específicos dentro daquela área de conhecimento. Essa especialização é adquirida por 

diversos meios, que envolvem estudos formais, como cursos de especialização, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado, e também eventos de curta duração, como simpósios, seminários e 

outros. A Câmara dos Deputados incentiva, de diversas maneiras, a capacitação de seus 

servidores, e mantém, inclusive, um Centro de Formação com este fim. Também na Consultoria 

Legislativa existe incentivo e apoio para que os Consultores tenham uma capacitação continuada. 

A iniciativa, no entanto, fica totalmente a cargo dos Consultores, não havendo nenhuma 

obrigatoriedade para que haja essa reciclagem de conhecimentos, nem um acompanhamento 

nesse campo. Esse quadro é condizente com os resultados da competência “Desenvolvimento dos 

Colegas da Área”. 

Passamos agora para a análise do outro extremo, o papel de Diretor. 

Esse papel foi considerado como o menos importante, com nota 7,65. As competências 

que compõem esse papel são “Desenvolvimento e Comunicação de uma Visão” (média: 2,73 , 

desvio padrão 1,02 , coeficiente de variação 37%), “Estabelecimento de Metas e Objetivos” 

(média: 2,32 , desvio padrão 1,16 , coeficiente de variação 50%) e “Planejamento e Organização” 

(média: 2,59 , desvio padrão 1,14 , coeficiente de variação 44%).  

Neste ponto, uma observação se faz oportuna. Chamam a atenção aqui os altos 

coeficientes de variação obtidos para cada uma dessas competências, indicando grande dispersão 

entre as respostas dadas. Vimos que, na visão de Quinn, todos os oito papeis de que estamos 

tratando aqui são importantes para o líder; no ambiente da Consultoria Legislativa, porém, vemos 
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claramente que algumas competências que compõem esses papeis, notadamente as do Diretor, 

foram pontuadas como sendo menos importantes. Por outro lado, são essas as que apresentam 

maior dispersão. Como interpretar esse resultado? 

Essa correlação entre notas mais baixas e maior dispersão são verificadas principalmente 

nos papeis de Diretor e Coordenador, justamente os que estão mais ligados aos aspectos de 

controle na teoria de Quinn. O exercício do controle é facilitado quando há instrumentos para o 

exercício do poder de recompensa e de coerção, porém vimos que para o gestor público a 

aplicação desses instrumentos apresenta várias dificuldades. 

Assim, uma possível explicação para essa correlação seria que, em virtude das limitações 

no exercício do controle por parte dos Coordenadores, essas determinadas competências acabam 

por ser consideradas como menos importantes por alguns, enquanto outros continuem a 

considerá-las como importantes, ainda que na prática não tenham como exercê-las plenamente. 

Voltemos à discussão das competências que compõem o papel de Diretor, e consideremo-

las à luz das características do trabalho da Consultoria Legislativa e da função do Coordenador de 

Área. 

A competência “Desenvolvimento e Comunicação de uma Visão” é definida como a 

“capacidade de desenvolver e internalizar a visão de sua unidade administrativa e da organização, 

bem como expressá-la de forma comprometida e contagiante. Possuir visão implica conhecer o 

resultado que se quer alcançar”. As áreas de conhecimento em que se divide a Consultoria 

Legislativa não são entendidas como unidades administrativas, mas subdivisões de um mesmo 

órgão, portanto o desenvolvimento e comunicação de uma visão seriam tarefas mais afeitas ao 

Diretor da Consultoria. Esse fato poderia explicar a baixa nota obtida por essa competência. 

A competência “Estabelecimento de Metas e Objetivos” obteve a menor nota dentre as 24 

pesquisadas. Tendo em vista que ela foi definida como a “capacidade de formular planos, metas e 

objetivos específicos, com vista à consecução da visão de sua unidade administrativa e da 

organização”, sua baixa nota pode estar relacionada ao caráter eminentemente reativo das tarefas 

exercidas pela Consultoria. Ressaltamos ainda que seu coeficiente de variação (50%) foi o maior 

dentre todos os calculados, indicando que existem opiniões muito diversas dentre os 

entrevistados. 
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Dentro do papel de Diretor, vejamos, por fim, a competência “Planejamento e 

Organização”, expressada como a “capacidade de realizar o planejamento mais adequado de 

forma articulada com a visão e a estratégia da organização; decidir como alocar e coordenar os 

recursos para o alcance das metas organizacionais”. Essa competência teve a terceira menor nota 

dentre as 24, e novamente a razão para isso pode residir no caráter reativo das tarefas da 

Consultoria. Também essa competência teve um coeficiente de variação bastante alto (44%), o 

segundo maior dentre todas, indicando também diversidade de opiniões dentre os entrevistados. 

Na metade superior da tabela, encontramos ainda os papeis de Produtor, Monitor e 

Facilitador, todos com notas acima de nove. Novamente, dadas as características da Consultoria 

Legislativa, os resultados são coerentes, refletindo a necessidade de realização de um grande 

número de trabalhos e ao mesmo tempo coordenar pares. 

Na metade inferior da tabela, estão, além do papel de Diretor, já comentado, os papeis de 

Negociador (8,89), Inovador (8,86) e Coordenador (8,46). Ainda que estejam na segunda metade 

da tabela, os papeis de Negociador e Inovador contêm competências consideradas de importância 

para o Coordenador de Área, como Apresentação de Ideias (capacidade de expor e defender de 

maneira clara e objetiva suas idéias. Capacidade de realizar apresentações orais acerca dos 

assuntos pertinentes à sua área de atuação), que obteve média 3,19 e nono lugar dentre as 24 

competências consideradas, e Convivência com a Mudança (capacidade de se adaptar a mudanças 

imprevistas e até indesejadas, bem como incentivar a adaptação da equipe, minimizando a 

resistência psicológica à mudança), décimo primeiro lugar, com 3,05 de média. 

É importante notar que o papel de Coordenador, que obteve a segunda menor nota, não 

deve ser confundido com o Coordenador de Área na Consultoria Legislativa, apesar das 

coincidências de nomenclatura. A baixa nota obtida por esse papel decorre das competências que 

Quinn correlaciona a este papel: Gerenciamento de Projetos, Planejamento do Trabalho e 

Gerenciamento Multidisciplinar. Entendemos que as baixas notas dessas competências estão 

relacionadas às tarefas do Coordenador na Consultoria Legislativa, que raramente envolvem o 

gerenciamento de um projeto ou de uma equipe multidisciplinar; apenas a competência de 

Planejamento do Trabalho (capacidade de planejar as diferentes etapas do processo de trabalho e 

de distribuir tarefas condizentes com as possibilidades dos colegas da área) guarda maior 
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similaridade com o quotidiano do Coordenador de Área, em especial a segunda parte da 

definição. Isso se reflete na nota média obtida (3,38), a sétima maior dentre as vinte e quatro. 

Na exposição sobre a teoria de Quinn, feita anteriormente neste trabalho, apresentamos as 

oito orientações gerais derivadas do Quadro de Valores Competitivos (figura 2), e também os 

papeis dos líderes indicados no mesmo Quadro (figura 3).  

As figuras a seguir trazem os dados coletados organizados de acordo com essas duas 

representações. A Figura 7, gráfico “radar” das notas obtidas para os oito papeis de liderança, 

mostra plasticamente a distribuição das notas atribuídas aos papeis. Já a Figura 8 apresenta os 

resultados encontrados para as orientações gerais da instituição, a partir das notas atribuídas aos 

oito papeis de liderança.  

 

 

Quanto aos dois eixos do Quadro de Valores Competitivos, que indicam as tendências da 

organização quanto a aspectos internos e externos, e quanto a controle e flexibilidade, foram 

atribuídas notas a esses aspectos mediante a somatória das notas dos papeis adjacentes aos eixos. 

Figura 7-Gráfico “radar” das notas obtidas para os oito papeis de liderança. Elaborado pelo autor. 
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A figura 8, que ilustra esse resultado, indica um equilíbrio entre o foco externo (18,84 pontos) e o 

interno (18,87 pontos). Nota-se, porém, uma tendência quanto à flexibilidade (19,35 pontos), 

enquanto o controle fica com a nota mais baixa dos quatro aspectos (16,11 pontos). É importante 

observar que nessa análise não está sendo levada em conta a dispersão. 

 

 

Encerrando nossa análise, os resultados das oito Orientações Gerais do Quadro de Valores 

Competitivos, ilustrados na figura 8, foram transcritos para a tabela abaixo, ordenados da maior 

nota para a menor:  

Inovador 

8,86 

Negociador 

8,89 

Produtor 

9,95 

Diretor 

7,65 

Coordenador 

8,46 

Monitor 

9,65 

Facilitador 

9,22 

Mentor 

10,49 

Descentralização e 
diferenciação 

Expansão e 
mudança 

Desenvolvimento 
dos recursos 

humanos 

Posicionamento 
competitivo do 

sistema 

Manutenção do 
sistema 

Centralização e 
integração 

Maximização dos 
resultados 

Consolidação e 
continuidade 

19,35 

17,75 

18,84 

17,60 

16,11 

18,11 

18,87 

19,71 

Figura 8 - Ilustração dos resultados encontrados para as orientações gerais. Elaborado pelo autor. 
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Tabela 14 - Notas obtidas para as orientações gerais do Quadro de Valores Competitivos. 

Orientação Geral Nota 

Desenvolvimento dos recursos humanos 19,71 

Descentralização e diferenciação 19,35 

Manutenção do sistema 18,87 

Posicionamento competitivo do sistema 18,84 

Consolidação e continuidade 18,11 

Expansão e mudança 17,75 

Maximização dos resultados 17,60 

Centralização e integração 16,11 

 

Os dados apresentados sugerem uma tendência para uma organização descentralizada e 

que valoriza os recursos humanos, preocupada com a manutenção de seu sistema mas ao mesmo 

tempo atenta à produção. Essas características são coerentes com as observadas na Consultoria 

Legislativa. 
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5 CONCLUSÃO 

No ano em que a atividade de assessoramento institucional completa quarenta anos na 

Câmara dos Deputados, o presente trabalho buscou lançar um pequeno raio de luz nessa realidade 

de tão grande importância para o Poder Legislativo. 

Ao longo desses anos, o assessoramento prestado aos Deputados foi se aperfeiçoando, 

profissionalizando, e hoje é referência no Brasil e no mundo. No entanto, como em toda estrutura 

do serviço público brasileiro, na Consultoria Legislativa também existem dificuldades e 

contradições na gestão dos recursos humanos. 

O desafio para os Coordenadores de Área da Consultoria Legislativa é grande: eles são 

responsáveis por gerir trabalhos de grande responsabilidade, que ultrapassam a média de vinte 

mil ao ano, porém devem se conformar às características do serviço público brasileiro, onde os 

poderes de recompensa e coerção são bastante limitados. Além disso, existe outro aspecto 

relevante: a gestão que eles exercem é entre seus pares. 

Em vista dessa realidade complexa, o modelo do Quadro dos Valores Competitivos de 

Quinn mostrou-se útil para traçar um panorama desse órgão, focado no trabalho desenvolvido 

pelos Coordenadores de Área: a concepção de que o líder deve desempenhar diferentes papeis, 

por vezes antagônicos, ofereceu um amplo espectro para desenvolvermos este estudo. 

A partir do modelo proposto por Quinn, desenvolvemos uma pesquisa com os 

Coordenadores de Área da Consultoria Legislativa e seus substitutos. Os resultados mostram um 

quadro do momento, que pode mudar com o passar do tempo, mas que é bastante esclarecedor 

sobre vários aspectos da liderança e da gestão de pessoas no órgão em questão. 

Verificou-se que existe uma tendência à valorização da flexibilidade e das relações 

humanas, em contraposição ao monitoramento e ao controle. Uma hipótese para tal constatação 

seria o tipo de trabalho exercido, mas também em parte às dificuldades em exercer os poderes de 

recompensa e coerção. Outra hipótese, que não seria exclusiva com relação à primeira, estaria 

relacionada à dificuldade dos Coordenadores de Área em exercer o poder de legitimidade, uma 

vez que a hierarquia de seu cargo não fica plenamente caracterizada. 

Enfim, o estudo desenvolvido levou a um conhecimento mais aprofundado da Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados, e de como é realizada a gestão de pessoas nesse órgão 
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único dentre os do Serviço Público, sendo, por suas finalidades, uma estrutura típica do Poder 

Legislativo. 

Quanto aos objetivos específicos propostos, entendemos que foram alcançados: 

 Por meio da pesquisa aplicada e da análise dos resultados, conhecemos qual nível 

de importância os Coordenadores de Área e seus substitutos atribuem aos 

diferentes papeis gerenciais propostos por Quinn et al. (2004) para o desempenho 

das atribuições de seu cargo; 

 A partir do mesmo modelo de Quinn et al. (2004), identificamos também 

características da gestão de pessoas exercida pelos Coordenadores de Área da 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

A partir dessa primeira análise, vislumbramos várias possibilidades para se continuar a 

estudar o fenômeno do assessoramento institucional no Poder Legislativo; citamos algumas delas: 

 Identificar qual o grau de domínio que os Coordenadores de Área têm com relação 

às competências utilizadas no presente estudo; utilizando-se uma abordagem tipo 

“360 graus”, seria possível obter uma perspectiva mais acurada desse domínio 

 Realizar um estudo comparativo entre a gestão exercida na Consultoria Legislativa 

da Câmara dos Deputados e em outros órgãos de assessoramento institucional, 

comparando-se a importância atribuída aos papeis e competências de Quinn et al. 

nesses outros órgãos; entendemos que seria bastante interessante realizar esse 

estudo comparativo com a Consultoria Legislativa do Senado, e mesmo com a 

Consultoria de Orçamento da própria Câmara; 

 Identificar possíveis correlações entre a importância atribuída aos papeis e 

competências propostos por Quinn et al. e experiências profissionais diversas, 

como em cargos de direção ou gerência, na iniciativa privada, na gestão de pares, 

etc. 

 Identificar qual a importância que o atual Diretor da Consultoria Legislativa da 

Câmara e seus antecessores atribuem às competências e papeis propostos por 

Quinn et al. para o exercício desse cargo; 
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 Identificar qual a importância que o atual Diretor da Consultoria Legislativa da 

Câmara e seus antecessores atribuem às competências e papeis propostos por 

Quinn et al. para o exercício do cargo de Coordenador de Área, e comparar essa 

visão com a obtida no presente estudo; 

 Identificar qual a importância que os Consultores Legislativos atribuem às 

competências e papeis propostos por Quinn et al. para o exercício do cargo de 

Diretor do órgão. 

 

Enfim, pelo fato de ser uma atividade de grande importância para o desenvolvimento do 

processo legislativo, e também por ser única no âmbito do serviço público, entendemos que o 

assessoramento institucional merece futuros e melhores estudos, que se abordem tanto os 

aspectos de sua gestão, como pretendeu este trabalho, quanto no desenvolvimento de suas 

atividades específicas junto aos parlamentares. 



69 

 

REFERÊNCIAS  

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. A política das políticas públicas: 

progresso econômico e social na América Latina. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. Disponível em 

< http://pt.scribd.com/doc/49500971/Livro-A-Politica-das-Politicas-Publicas>. Acesso em 21 

mar. 2011. 

 

BARBOSA, Lívia. Meritocracia à brasileira: o que é desempenho no Brasil? Brasília, Revista do 

Serviço Público, ano 47, v. 120, n. 3, set.-dez. 1996. Disponível em < 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/Terceiros-Papers/96-Barbosa,L%C3%ADvi 

a47(3).pdf>. Acesso em 27 mai. 2011. 

 

BÍBLIA. Bíblia Sagrada. São Paulo: Ave-Maria, 178ª edição, 2008. 1710 p.  

 

BRAGA, Anderson. O Servidor na História da Câmara: entrevista com o Sr. Anderson 

Braga. Entrevista em 18 ago. 2003. Entrevistadores: Glória Varela e Carlos Henrique de Oliveira 

Porto Filho, com intervenções de Pedro Ivan Pellegrini. Brasília. Disponível em 

<http://www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/historiaoral/copy_of_memoriadaconstituinte/ 

jarbas-passarinho/texto.html>. Acesso em 15 abr. 2011. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Câmara dos Deputados. Disponível em <http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/constituicaotextoatualizad

o.pdf>. Acesso em 2 fev. 2011. 

 

______. Congresso. Câmara dos Deputados. Assessoria Legislativa; Assessoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações. Série 

Fontes de Referência. Assessoria, nº 6. 1997. 302 p 



70 

 

 

______. ______. ______. Consultoria Legislativa: atribuição. Brasília, [20--]a. Disponível em: 

<www2.camara.gov.br/a-camara/estruturaadm/conle>. Acesso em 19 abr. 2011. 

 

______. ______. ______. A História da Câmara dos Deputados. Antecedentes históricos. 

Brasília, ago. 2008. Disponível em: <www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/historia> Acesso 

em 19 mar. 2011. 

 

______. ______. ______. A História da Câmara dos Deputados. O Império do Brasil. Brasília, 

jun. 2007. Disponível em: <www2.camara.gov.br/a-

camara/conheca/historia/historia/oimperio.html> Acesso em 19 mar. 2011. 

 

______. ______. Lei nº 12.300, de 28 de julho de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12300.htm>. Acesso em 19 

jun. 2011 

 

______. ______. ______. Regimento Interno da Câmara dos Deputados: Regimento Interno 

atualizado até a Resolução nº 2, de 2011. Brasília, 2011. Disponível em 

<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-

deputados/ricdtextoatualizado.pdf>. Acesso em 22 jun. 2011. 

 

______. ______. ______. Resolução n. 48 da Câmara dos Deputados. Brasília, 1993. 

Disponível em  <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/1993/resolucaodacamarados 

deputados-48-26-agosto-1993-321538-norma-pl.html>. Acesso em 24 jun. 2011. 

 

______. ______. Senado. Consultoria Legislativa: institucional. Brasília, [20--]b. Disponível 

em: <www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/historia> Acesso em 05 mai. 2011. 

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


71 

 

 

______. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. Disponível em < http://www.bresserpereira.org.br/ 

Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em 19 mar. 2011. 

 

CHAVES, Carla Simão; BASTOS, Fernando Jaime; NASSIF, Taciana. Mapeamento das 

competências existentes no quadro de gerentes básicos da Câmara dos Deputados: um 

estudo de caso. Monografia (especialização). Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em 

Administração –CEPEAD, da Universidade Federal de Minas Gerais; Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), da Câmara dos Deputados, Curso de Especialização em 

Gestão Estratégica – Gestão de Pessoas, 2005. Disponível em 

<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/481/mapeamento_competencias_chavese

talii.pdf?sequence=1>. Acesso em 12 fev. 2011. 

 

CORREIO BRAZILIENSE. Diretoria Geral do Senado divulga nota sobre matéria do 

Correio. Brasília, 13 mai. 2011. Disponível em < http://www.correiobraziliense.com.br/ 

app/noticia/politica-brasil-economia/2011/05/13/internas_polbraeco,252161/diretoria-geral-do-

senado-divulga-nota-sobre-materia-do-correio.shtml>.  

 

COVEY, Stephen R. Três funções do líder no novo paradigma. In: HESSELBEIN, Frances; 

GOLDSMITH, Marshall; BECKHARD, Richard (orgs.). O líder do futuro: visões, estratégias e 

práticas para uma nova era. São Paulo: Futura, 1996. 316p. 

 

DEUD, Claudia Augusta Ferreira; PAIXÃO JÚNIOR, Nilton Rodrigues da; LINS, Bernardo 

Felipe Estellita; NEGRÃO, Cassiano Luiz Crespo Alves. Relatório final do Grupo de Trabalho de 

reestruturação da Consultoria Legislativa. Brasília, 2010. Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados. 42 p. Não publicado. 

 



72 

 

EUA. Library of Congress. About CRS. Out. 2010a. Disponível em 

<http://www.loc.gov/crsinfo/about/ >. Acesso em 23 mar. 2011. 

 

______. ______. History. Dez. 2010b. Disponível em <http://www.loc.gov/about/history.html>. 

Acesso em 16 abr. 2011. 

 

FARO, Eduardo Soares da Costa; TREVISAN, Leonardo Nelmi; JUNQUEIRA, Luciano A. 

Prates; AMORIM, Maria Cristina. Âncoras de carreira e transformações no modelo de 

administração: estudo de caso da experiência do Tribunal de Contas da União. Apresentado no 

III Congresso Consad de Gestão Pública; 15 a 17 mar. 2010, Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, Brasília. Disponível em < http://www.repositorio.seap.pr.gov.br/arquivos/File/ 

Material_%20CONSAD/paineis_III_congresso_consad/painel_4/ancoras_de_carreira_e_o_mode

lo_de_administracao_gerencial_um_estudo_de_caso_do_tribunal_de_contas_da_uniao.pdf>. 

Acesso em 6 mar. 2011. 

 

FLEISCHMAN, Julius. Meus três princípios de gestão. In: KRASS, Peter (org.) O livro da 

sabedoria nos negócios: textos clássicos de figuras lendárias do comércio e da indústria. São 

Paulo: Negócio Editora, v. 2, 1999. 240 p., 2 v. 

 

FRENCH JR., John R. P.; RAVEN, Bertram. The basis of social power. In ASHERMAN, Ira G.;  

ASHERMAN, Sandra Vance (orgs.). The negociation sourcebook. EUA, HRD Press, 2001. 

481p. 

 

FUDGE, Colin. Flexibilidade: os riscos em questão. In Flexibilidade na gestão de pessoal da 

administração pública. Cadernos ENAP, Brasília, n. 16, 1998. Disponível em 

<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1579>. 

Acesso em 19 mar. 2011. 

 



73 

 

HALL, Donald. Desenvolvimento gerencial no setor público: tendências internacionais e 

organizações-líderes. Cadernos ENAP, Brasília, n. 21, 2002. Disponível em 

<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1579>. 

Acesso em 19 mar. 2011. 

 

HOOIJBERG, Robert, CHOI, Jaepil. The impact of organizational characteristics on leadership 

effectiveness models: an examination of leadership in a private and a public sector organization. 

Administration & Society, EUA, Vol. 33 No. 4, p. 403-431, set. 2001. Disponível em < 

http://www.pineforge.com/isw4/overviews/pdfs/Hooyberg_Choie.pdf>. Acesso em 19 mai. 2011. 

 

KEANE, Michael J. The Wisconsin Legislative Reference Bureau: a century of service. EUA, 

Wisconsin, Jan. 2002. Disponível em <http://legis.wisconsin.gov/lrb/pubs/special/ 

Century_of_Service.PDF>. Acesso em 25 mar. 2011. 

 

LELIS, Flávio Roldão de Carvalho. Atuação gerencial: uma análise de fatores intervenientes na 

formação de profissionais de engenharia civil. Tese (doutorado). Universidade de Brasília, 

Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, curso de Doutorado em Construção 

Civil, 2009. Disponível em < http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/4468/1/2009_ 

FlavioRoldaodeCarvalhoLelis.pdf>. Acesso em 3 mar. 2011. 

 

MENCK, José Theodoro Mascarenhas. A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

Entrevista em 1 dez. 2010. Entrevistador: Luiz Mário Ribeiro Silva. Brasília. 

 

OBAMA, Barack. Pronunciamento do presidente Obama na Cúpula Empresarial Brasil-

Estados Unidos. Brasília, 19 mai. 2011a. Disponível em: 

<http://portuguese.brazil.usembassy.gov/remarks-summit.html>.  Acesso em 01/04/2011. 

 



74 

 

______. Pronunciamento do presidente Obama no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 20 mar. 2011b. Disponível em: <http://portuguese.brazil.usembassy.gov/remarks-

rio.html>. Acesso em 01/04/2011. 

 

PACHECO, Regina Silvia. Mensuração de desempenho no setor público: os termos do debate. In 

Cadernos gestão pública e cidadania. São Paulo, FGV, CEAPG, vol. 14, n. 55, jul./dez. 2009. 

Disponível em < http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/ceapg/Acervo%20Virtual/Cadernos/ 

Cadernos/Cadernos%20gest%C3%A3o%20v14%20n55%20v.20-08.pdf>. Acesso em 12 jun. 

2011. 

 

PATON, Claudecir; SCARPIN, Jorge Eduardo; TARIFA, Marcelo Resquetti; ALMEIDA, Lauro 

Brito de. A cultura organizacional predominante das “300 Mais” do Sul do Brasil segundo o 

Competing Value Model de Cameron e Quinn. [2008?]. Disponível em 

<http://64.65.44.107/docs/100.pdf>. Acesso em 3 mar. 2011. 

 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. Disponível 

em <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/seges/PUB_Seges_ 

Mare_caderno01.PDF>. Acesso em 22 jun. 2011. 

 

PINHEIRO, Alberto; LUCCHESE, Geraldo; TEIXEIRA, Luciana da Silva; RIBEIRO; Maria 

Aparecida Andrés; SCHNEIDER, Maurício. Estudo para Redimensionamento do Quadro 

Técnico da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Brasília, 2010. Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados. 42 p. Não publicado. 

 

PIRES, Ednilton Andrade. A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Entrevista 

em 1 dez. 2010. Entrevistador: Luiz Mário Ribeiro Silva. Brasília. 

 



75 

 

QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: 

Elsevier Campus, 2004. 416 p. 

 

QUINN, Robert E. Beyond rational management: mastering the paradoxes and competing 

demands of high performance. EUA: Jossey-Bass Publishers, 1988. 200 p. 

 

RODRIGUES, Ricardo José Pereira. A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

Entrevista em 17 mar. 2011. Entrevistador: Luiz Mário Ribeiro Silva. Brasília. 

 

ROTHSTEIN, Samuel. The origins of legislative reference services in the United States. 

Legislative Studies Quarterly. Iowa City, Iowa, EUA. Vol. 15, n. 3. Ago. 1990. Disponível em 

http://www.jstor.org/stable/439770. Acesso em 19 mar. 2007. 

 

SÁ, Maria Auxiliadora Diniz de; ARAÚJO, Ana Carolina Kruta de; BARROS, Elaine Cristina; 

MENDES, Nilda Maria Domingos. Buscando a Valorização Humana: Mito ou Realidade? 

Apresentado no Encontro Nacional da ANPAD 2002; Salvador BA 22 a 25 de setembro de 2002. 

Disponível em < http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/ 

C5C714FD4907483E03256FC70061542A/$File/NT000A5332.pdf>. Acesso em 4 mar. 2011. 

 

SANTOS, Lúcio Agostinho Barreiros dos. Da formação à eficácia em contexto militar. Estudo 

exploratório sobre um modelo de desenvolvimento para o exercício da liderança. Revista Militar, 

Lisboa, Portugal, n. 2477, p. 733, 2008. Disponível em < http://www.revistamilitar.pt/ 

modules/articles/article.php?id=297>. Acesso em 14 mar. 2011. 

 

SILVEIRA , Daniel Barile da. Patrimonialismo e a formação do Estado Brasileiro: uma 

releitura do pensamento de Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Oliveira Vianna. 

2006 Disponível em < http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/Daniel%20Barile%20 

da%20Silveira.pdf>. Acesso em 20 jun. 2011. 



76 

 

 

VALLE, Patricia Barroso do. Inteligência emocional no trabalho: um estudo exploratório. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Economia e Finanças IBMEC; Programa de pós-graduação 

e pesquisa em Administração e Economia. Curso de Mestrado Profissionalizante em 

Administração, 2006. Disponível em < http://www.ibmecrj.br/sub/RJ/files/ADM_ 

patriciavalle_nov.pdf>. Acesso em 3 mar. 2011  

 

WILSON, Woodrow. O estudo da administração. Revista do Serviço Público. ENAP. Brasília, 

Ano 56, n. 3. jul-set 2005; Disponível em: 

<www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2580>  Acesso em: 

29 mar. 2011. 

 

WHITEHEAD, Laurence; SANTISO, Javier. Ulysses, the sirens and the art of navigation: 

political and technical rationality in Latin America. França, OECD Development Centre, 

Working Paper n. 256, set. 2006. Disponível em < http://www.oecd.org/dataoecd/9/16/37450912. 

pdf>. Acesso em 29 mar. 2011. 

 

ZYLBERSTAJN, Hélio. A qualidade do gasto com os servidores públicos no Brasil. In 

Qualidade do gasto público no Brasil: sugestões para melhorar os resultados das políticas 

públicas, sem aumento de impostos – Relatório parcial. São Paulo, Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas - FIPE; Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO, 2007. 

Disponível em < http://www.etco.org.br/user_file/etco_FIPE%20relatorio-parcial-2611.pdf 

#page=9>. Acesso em 25/03/2011. 

 



77 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - Questionário aplicado junto aos Coordenadores de áreas e seus 
substitutos 

____________________________________________________________ 

 
Brasília, 25 de abril de 2011 

Senhor(a) Consultor(a): 

Solicito sua colaboração para o preenchimento do questionário anexo, cujos dados subsidiarão um 

trabalho de conclusão do curso de especialização “Gestão Pública Legislativa”, promovido pelo Cefor - 

Câmara dos Deputados. 

A pesquisa foi formulada com base na teoria de Quinn et al. (QUINN et al., 2004), segundo a qual o 

gestor, no exercício de suas atribuições, pode desempenhar oito diferentes papeis, e estes são baseados em 

24 competências gerenciais. O objetivo da pesquisa é identificar quais dessas competências são as mais 

importantes para o desempenho das atribuições do Coordenador de Área na Consultoria Legislativa, de 

acordo com a percepção dos próprios Coordenadores. 

A pesquisa está sendo encaminhada a todos os Coordenadores e também aos substitutos. As informações 

coletadas serão tratadas de forma a garantir o completo anonimato dos participantes. Desde já agradeço 

sua valiosa contribuição. Em caso de dúvidas, por favor entre em contato pelo ramal 6-5300. 

 

 

Luiz Mário Ribeiro Silva 

 

 

 

 

QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. 416 p. 
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Questionário – Percepção da importância de competências para o exercício das funções 

de Coordenador na Conle. 
Dados Gerais 

Sexo:  Masculino     (     )    Feminino     (     ) 

 

Escolaridade: (    ) Graduação (    ) Especialização    (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 

Tempo de Câmara:  

(    ) Até 5 anos (    ) 6 a 10 anos (    ) 11 a 15 anos (    ) 16 anos ou mais 

 

Se antes de ser Consultor(a) exerceu algum outro cargo na Câmara, qual é seu tempo como 

Consultor(a): 

(    ) Até 5 anos (    ) 6 a 10 anos (    ) 11 a 15 anos (    ) 16 anos ou mais 

(    ) Não exerci outro cargo antes de ser Consultor(a) 

 

Qual o número de Consultores em sua área: ____________ (indique o número de Consultores em 

exercício, desconsiderando aqueles que estejam em longos períodos de afastamento). 

 

Tem experiência de trabalho em empresa privada?   (     )  Não (     )  Sim; quantos anos? _______ 

 

Já exerceu cargos de gerência ou direção? 

 (     )  Não 

 (     )  Sim, na Câmara. Quantos anos? _____ 

 (     )  Sim, em outro órgão público. Quantos anos? _____ 

 (     )  Sim, na iniciativa privada. Quantos anos? _____ 

 

Você tem experiência de gestão de grupos (professores, pesquisadores) em ambientes acadêmicos? 

 (     )  Não  (     )  Sim:_______ anos 

 

Você tem experiência de gestão em algum outro ambiente em que necessitasse coordenar pares? 

 (     )  Não   

(     )  Sim; onde? ________________________________________________________ 

 

Por quanto tempo?_____________ 
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A seguir, são listadas 24 competências relacionadas à gestão de pessoas. Por favor, indique, segundo sua percepção, 

qual o grau de importância de cada uma delas para o exercício da função de Coordenador de Área. Para responder, 

utilize números de 0 (zero) a 4 (quatro), onde 0 significa “sem importância”, e 4 significa “muito importante”. 

 

1-Compreensão de si mesmo e dos outros – capacidade de conhecer as próprias emoções, virtudes e limites, e de 

reconhecer os traços comuns e divergentes das pessoas, identificar as habilidades de cada um e avaliar que tipo de 

contribuição podem dar. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

2-Comunicação eficaz – capacidade de transmitir o que sente e pensa, de forma que se faça compreender pela 

equipe, além de ser bom ouvinte, capaz de escutar de fato as idéias das outras pessoas. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

3-Desenvolvimento dos colegas da área – capacidade de oferecer oportunidade para que os colegas da área 

aprimorem suas competências e habilidades, assumam mais responsabilidades e obtenham feedback a respeito de seu 

desempenho. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

4-Construção de equipes – capacidade de formar equipes comprometidas com uma meta ou propósito comum, 

cujos membros tenham responsabilidades e papeis claros e interdependentes. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

5- Uso do processo decisório participativo – capacidade de discernir quando e em que grau deverá ser utilizada a 

participação dos colegas da área no processo de tomada de decisão, levando-se em consideração a viabilidade e os 

benefícios de tal participação. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

6-Administração de conflitos – capacidade de administrar diferenças, atender às necessidades das partes e encontrar 

opções satisfatórias para todos, especialmente para a organização. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

7-Monitoramento do desempenho individual e coletivo – capacidade de acompanhar o desempenho e a 

contribuição efetiva de cada membro da equipe, bem como a contribuição do grupo como um todo, para o alcance 

dos objetivos organizacionais. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

8-Administração de informações por meio do pensamento crítico – capacidade de filtrar informações, tomar a 

melhor decisão, estruturar com clareza sua linha de raciocínio e reagir com rapidez aos argumentos dos outros. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

9-Administração dos processos essenciais – capacidade de identificar os processos que de fato agregam valor aos 

resultados desejados e aprimorá-los, tornando-os mais eficazes e eficientes. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 
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Escala: para responder, utilize números de 0 (zero) a 4 (quatro), onde 0 significa “sem 

importância”, e 4 significa “muito importante”. 

 

10-Gerenciamento de projetos – capacidade de administrar projetos que se utilizam de recursos organizacionais da 

mesma unidade de trabalho ou de unidades diferentes. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

11-Planejamento do trabalho – capacidade de planejar as diferentes etapas do processo de trabalho e de distribuir 

tarefas condizentes com as possibilidades dos colegas da área. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

12-Gerenciamento multidisciplinar – capacidade de administrar funções ou equipes constituídas por especialistas 

de diferentes áreas funcionais, congregados para executar de forma mais eficaz e objetiva determinada atividade. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

13-Desenvolvimento e comunicação de uma visão – capacidade de desenvolver e internalizar a visão de sua 

unidade administrativa e da organização, bem como expressá-la de forma comprometida e contagiante. Possuir visão 

implica conhecer o resultado que se quer alcançar. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

14-Estabelecimento de metas e objetivos – capacidade de formular planos, metas e objetivos específicos, com vista 

à consecução da visão de sua unidade administrativa e da organização. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

15-Planejamento e organização – capacidade de realizar o planejamento mais adequado de forma articulada com a 

visão e a estratégia da organização; decidir como alocar e coordenar os recursos para o alcance das metas 

organizacionais. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

16-Trabalho produtivo – capacidade de trabalhar de forma motivada, autônoma e comprometida, com orientação 

para resultados e desempenho máximo. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

17-Estímulo a um ambiente de trabalho produtivo – capacidade de criar e manter um ambiente de trabalho 

produtivo, com pessoas motivadas. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

18-Gerenciamento do tempo e do estresse – capacidade de administrar sua produtividade e de sua equipe 

equilibrando o estresse, bem como saber priorizar as ações em função de sua urgência e importância. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

19-Construção e manutenção de uma rede de relacionamentos – capacidade de construir e manter uma rede de 

relacionamentos sobre a qual exerce influência a fim de facilitar a implantação de idéias que julga importantes e 

essenciais para realização das metas e objetivos. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 
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Escala: para responder, utilize números de 0 (zero) a 4 (quatro), onde 0 significa “sem 

importância”, e 4 significa “muito importante”. 

 

20-Negociação de acordos e compromissos – capacidade de firmar compromissos e acordos de forma 

que as partes envolvidas no processo de negociação sintam-se mutuamente satisfeitas nas suas demandas. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

21-Apresentação de idéias – capacidade de expor e defender de maneira clara e objetiva suas idéias. 

Capacidade de realizar apresentações orais acerca dos assuntos pertinentes à sua área de atuação. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

22-Convivência com a mudança – capacidade de se adaptar a mudanças imprevistas e até indesejadas, 

bem como incentivar a adaptação da equipe, minimizando a resistência psicológica à mudança. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

23-Pensamento criativo – capacidade de gerar e estimular novas idéias e soluções, utilizando-se de 

informações conhecidas apresentadas com novas associações. 

 

Avaliação segundo a escala dada: (    ) 

 

24-Gestão da mudança – capacidade de planejar e implementar a mudança, sabendo administrar a 

resistência natural que ocorre em todo processo de transformação.  

 

Avaliação segundo a escala dada: (    )  
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Anexo 2 – Gráfico do Coeficiente de Variação 

 

Figura 9 - Gráfico do Coeficiente de Variação em ordem crescente. Elaborado pelo autor. 
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Anexo 3 -  Gráfico das Médias e Desvios Padrão 

 

Figura 10 - Gráfico “radar” das Médias e Desvios Padrão das notas atribuídas às competências. Elaborado pelo autor. 
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