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COMO A CÂMARA DOS DEPUTADOS DEVE SER EM 2023?
Pesquisa de opinião abriu espaço para a sociedade opinar sobre o aperfeiçoamento da 

Instituição
Amanda Ramalho 

Assessoria de Projetos e Gestão
Câmara dos Deputados

 Entre os dias 27 de outubro e 18 de novembro, a Câmara dos Deputados realizou uma 
pesquisa de opinião com cidadãos, deputados, servidores da Casa e especialistas para subsidiar 
o planejamento do Novo Ciclo de Gestão Estratégica 2012-2023. Um total de 995 pessoas 
responderam ao questionário on line sobre melhorias a serem adotadas pela instituição nos próximos 
anos até 2023, quando o parlamento brasileiro comemora seu bicentenário.

 O questionário continha 58 questões, que apresentavam afirmativas a serem classificadas 
quanto à importância. As questões foram agrupadas em oito blocos temáticos: participação social, 
discussão dos grandes temas nacionais, qualidade das leis, atuação parlamentar, representação, 
relacionamento institucional, fiscalização e apoio à atividade parlamentar. Ao final de cada bloco, 
havia ainda um campo aberto a comentários e sugestões. 

 Para os cidadãos, o questionário foi disponibilizado no Portal da Câmara, para os servidores, 
o acesso se deu por meio de um link na intranet. Os deputados e especialistas receberam os links em 
seus e-mails individuais. Além disso, a pesquisa foi divulgada pelos meios de comunicação internos 
e pela assessoria de imprensa da Casa.

 Para complementar a pesquisa, 25 deputados, dentre os mais influentes da Casa, gravaram 
depoimentos para a TV da Casa respondendo como este Parlamento deverá ser em 2023.

 Apesar de não ter caráter científico, a pesquisa do planejamento estratégico foi uma iniciativa 
de abrir espaço para que o público opinasse sobre as atividades legislativas. A ideia é utilizar os 
resultados para auxiliar na definição das prioridades da Câmara até 2023, com o objetivo principal 
de beneficiar a sociedade brasileira. 

Pontos de destaque

 Algumas afirmativas foram campeãs de importância entre os quatro públicos consultados. 
Entre elas, podemos destacar que os entrevistados consideraram relevante que, nos próximos anos, 
a Casa se dedique a:

•	 Facilitar	o	entendimento	dos	cidadãos	sobre	o	papel	e	o	funcionamento	da	Câmara	dos		
 Deputados;

•	 Captar	melhor	os	anseios	dos	cidadãos;
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•	 Aumentar	a	transparência	por	meio	da	maior	disponibilização	de	dados	abertos;

•	 Intensificar	as	ações	que	promovam	a	educação	política	dos	atuais	e	futuros	cidadãos;

•	 Facilitar	o	acesso	da	sociedade	às	informações	sobre	a	ação	do	Estado;

•	 Criar	mecanismos	para	a	revisão	e	a	revogação	das	leis	que	não	tenham	mais	sentido	ou		
 eficácia e que “entulham” o ordenamento jurídico;

•	 Aumentar	a	eficiência	dos	processos	de	trabalho	relacionados	à	atividade	legislativa.

Próxima fase – Missão, Visão, Valores e Diretrizes Estratégicas

 A fase de planejamento do Novo Ciclo de Gestão Estratégica chega agora a um momento 
crucial,	o	de	definir	os	elementos	estratégicos	da	Instituição.	A	partir	de	uma	análise	profunda	dos	
dados obtidos com a pesquisa de opinião, a Diretoria-Geral, por meio da Assessoria de Projetos e 
Gestão – Aproge, vai elaborar propostas de Missão, Visão, Valores e Diretrizes Estratégicas. Essas 
propostas serão analisadas e complementadas pelos integrantes das Diretorias e chefes de gabinete 
da Mesa Diretora no Workshop de Planejamento Estratégico, que será realizado no início de 2012. 
Depois	disso,	o	Comitê	de	Gestão	Estratégica	(CGE)	irá	validá-las.
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