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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título: GESTÃO DE PESSOAS NO LEGISLATIVO  

Autores com identificação do coordenador e demais membros, link para Lattes, 

endereço, telefone, e-mails indicados no Anexo 1 

Instituição: Câmara dos Deputados 

Linha de Pesquisa: Gestão Pública no Poder Legislativo 

Data: Março/2015 a Março/2017 

Resumo: O grupo tem por objetivo discutir práticas, ações, iniciativas adotadas 

no âmbito do Legislativo voltadas para Gestão de Pessoas, bem como 

diagnosticar situações que venham a impactar nas atividades dos servidores de 

Casas Parlamentares. A metodologia empregada vale-se da pesquisa documental 

e bibliográfica, de surveys e outros métodos de levantamento de dados. Os 

estudos empíricos estarão presentes na consolidação e da aplicação das teorias 

ao contexto das Casas Legislativas. Os produtos do trabalho do grupo serão 

consubstanciados em artigos a serem submetidos a revistas especializadas. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo grupo darão continuidade a estudos 

iniciados pelo líder em ações isoladas tanto na Câmara dos Deputados, quanto no 

Centro Universitário Iesb, ações essas voltadas para diagnosticar e, posteriormente,  

contribuir para o aprimoramento da gestão de pessoas no legislativo. 

Desta feita, o que se propõe neste documento é apresentar as linhas gerais de 

atuação dos envolvidos no grupo de pesquisa a ser criado, mostrando as interações 

possíveis e desejáveis entre os membros que, por sua formação multidisciplinar, terão 

contribuições relevantes para o estudo. 

 

3. PROBLEMA 

Quais as singularidades e especificidades da Gestão de Pessoas no Legislativo e 

como as teorias e práticas de gestão na área e discutidas na literatura podem auxiliar em 

seu aprimoramento? 

 

4. OBJETIVOS 

O objetivo geral do grupo é refletir sobre as singularidades e especificidades da 

Gestão de Pessoas no Legislativo e como as teorias e práticas de gestão na área e 

discutidas na literatura podem auxiliar em seu aprimoramento.  

 

São objetivos específicos da proposta: 

a) Ampliar a compreensão sobre as ações de gestão de pessoas adotadas 

pelas Casas Legislativas; 

b) Tomar contato com modelos e perspectivas de gestão de pessoas em 

Casas Legislativas, em perspectiva comparada; 

c) Desenvolver habilidade de aplicação de conhecimentos teóricos à 

práxis da Casa Legislativa, elaborando diagnóstico da situação atual 

do estágio de desenvolvimento de ações de governança e gestão 

pública nessas casas; 

d) Refletir criticamente sobre as possibilidades de inovação na área de 

gestão de pessoas no legislativo. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

Primeiramente, verifica-se que a perspectiva da proposta parte da carência de 

literatura específica para a lide das questões do legislativo no aspecto Gestão Estratégica 

de Pessoas. Embora esse tema tenha sido absorvido parcialmente pelo Poder Executivo, 
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são incipientes as discussões no âmbito do Poder Legislativo. 

 

Destacam-se alguns trabalhos já realizados na área e envolvendo membros do 

grupo: 

 

LOPES, J. S. ; MIRANDA, R. C. R. . Senado Federal e terceirização: estudo da 

retenção de talentos em empresas terceirizadas. E-Legis, v. 14, p. 64-86, 2014. 

 

Janaína Sevilha Lopes. Retenção de talentos em empresas terceirizadas contratadas 

pelo Senado Federal. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Administração) - Centro Universitário IESB. Orientador: Roberto Campos da Rocha 

Miranda. 

 

Lucas Fernandes da Silva. Percepção quanto à resistência a mudanças no serviço 

público: estudo de caso do Cefor / Câmara dos Deputados. 2014. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Centro Universitário IESB. 

Orientador: Roberto Campos da Rocha Miranda. 

 

Ísis da Silva Gouveia. Impacto das redes sociais nos gabinetes parlamentares: 

estudo de caso na Câmara dos Deputados. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Administração) - Instituto de Educação Superior de Brasília. 

Orientador: Roberto Campos da Rocha Miranda. 

 

Eliza Regina Baron. A gestão do conhecimento como elo entre Secretariado 

Executivo e Secretário Parlamentar. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Secretariado Executivo) - Instituto de Educação Superior de Brasília. 

Orientador: Roberto Campos da Rocha Miranda. 

 

Clarissa Fernandes Geraldo Mafaldo. O curso de Secretariado como diferencial para 

o cargo de Secretário Parlamentar na Câmara dos Deputados. 2010. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Secretariado Executivo) - Instituto de Educação 

Superior de Brasília. Orientador: Roberto Campos da Rocha Miranda. 

 

 Algumas pesquisas em andamento: 

 

Thiago Luiz Silva Campos. Percepção dos servidores do Legislativo quanto à 

representação política. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional 

em Poder Legislativo) - Câmara dos Deputados. (Orientador: Roberto Campos da Rocha 

Miranda). 

 

Eleni Brandão da Silva. Avaliação de desempenho por competência estudo de caso 

no Senado Federal. Início: 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 

Curso de Administração) – Centro Universitário Iesb. (Orientador: Roberto Campos da 

Rocha Miranda). 

 

Thiago Alves Araujo. O stress no ambiente de trabalho: estudo de caso na Câmara 

dos Deputados. Início: 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Curso 

de Administração) – Centro Universitário Iesb. (Orientador: Roberto Campos da Rocha 

Miranda). 

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa a ser desenvolvida envolve o aproveitamento de material utilizado na 
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disciplina Gestão de Pessoas no Legislativo e em trabalhos já desenvolvidos na área 

pelo líder do grupo. 

O detalhamento do referencial teórico será apresentado nos artigos a serem 

desenvolvidos. 

 

7. METODOLOGIA 

A metodologia empregada compreende as seguintes técnicas: 

a) Pesquisa documental: busca de documentos no âmbito do Parlamento que 

sustente os estudos. 

b) Pesquisa bibliográfica: sustentação da literatura quanto à avaliação de 

situações similares (ou não) às identificadas no âmbito do Legislativo, bem 

como estudos de caso que venham a ser úteis no entendimento dos 

problemas identificados, trazendo possíveis soluções. 

c) Estudo comparado: a visão de semelhanças e dessemelhanças, vantagens e 

desvantagens de posicionamentos, situações, métodos e técnicas permitirá a 

visão ampliada do Legislativo. 

 

Quanto ao método a ser utilizado, propõe-se: 

a) Levantamento de literatura: aprofundamento da análise da literatura 

disponível sobre os tópicos de estudo do grupo, buscando sustentação e 

compreensão. 

b) Reuniões de avaliação: mensal ou bimensalmente, o grupo se reunirá para 

discussão integrada do andamento da pesquisa, consolidando os aspectos 

desenvolvidos individualmente, de forma complementar à troca de 

mensagens eletrônicas a qualquer tempo entre os membros. 

c) Elaboração de artigo: os produtos dos trabalhos do grupo serão 

consubstanciados em artigos.   

 

8. CRONOGRAMA 

Apresentado no Anexo 2.  

 

9. ATIVIDADES DOS MEMBROS 

As atividades a serem desenvolvidas pelos membros do grupo estarão vinculadas 

à formação individual e aos objetivos específicos indicados nas alíneas “a”, “b”, “c” e 

“d” (item 4). 

  

De forma geral, cada membro deverá desenvolver as seguintes atividades: 

a) efetuar levantamento bibliográfico e documental concernente aos temas 

discutidos no grupo, apresentando reflexão crítica sobre os tópicos 

estudados, utilizando-se da metodologia proposta no item 7. 

b) Apresentar sugestões de aprimoramento para os materiais desenvolvidos 

pelos demais membros do grupo, buscando contribuir para a formação de 

conceito integrado da visão estratégica de Gestão de Pessoas no Legislativo. 

 

Os Planos de Trabalho Individuais encontram-se no Anexo 3. 

 

10. REFERÊNCIAS  

São apresentadas, neste tópico, as referências inicialmente levantadas para 

estudo, sem a preocupação quanto à exaustão do tema, já que é atividade do grupo o 

levantamento de referencial teórico que suporte.   

 

ARAUJO, L. C. G.; GARCIA, A.A. Gestão de  Pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 
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BECKER, B. E.; ULRICH, D.;   HUSELID; M. A. Gestão Estratégica de Pessoas com 

o Scorecard: interligando pessoas, estratégia e performance. Trad. Afonso Celso da 

Cunha Serra. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2001. 14 reimp. 

BERGUE, S. T. Gestão de pessoas em organizações públicas. 3. ed. rev. atual. Caxias 

do Sul: Educs, 2010. 

BERGUE, S. T. Modelos de gestão em organizações públicas. Caxias do Sul: Educs, 

2011. 

BROOKS, A. C. Gross national happiness: why happiness matters for America and 

how we can get more of it. New York: Basic Books, 2008. 

BROWN, T. Design thinking: uma metodologia ponderosa para decretar o fim de 

velhas ideias. Trad. Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

CARDOSO FILHO, J. Sistema de informação em gestão de competências: proposta de 

um modelo de mapa do conhecimento aplicado à Câmara Legislativa do Distrito 

Federal.  E-Legis: Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos 

Deputados, Brasília, 4, jun. 2010. Disponível em: 

<http://elegisbr.com/cefor/index.php/e-legis/article/view/46>. Acesso em: 31 out. 2013. 

CARDOSO JÚNIOR, J. C.; NOGUEIRA, R. P. Ocupação no setor público brasileiro: 

tendências recentes e questões em aberto. Revista do Serviço Público.  Brasília: 

ENAP, v.62, n. 3, p. 237-260, jul./set. 2011. 

CARVALHO, A. I. et al. Escolas de governo e gestão por competências: mesa-

redonda de pesquisa-ação. Brasília: ENAP, 2009. 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

COOPERRIDER, D. L.; WHITNEY, D. Investigação apreciativa: uma abordagem 

positiva para gestão de mudanças. Trad. Nilza Freire. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2006. 

COSSON, R. A profissionalização dos servidores do legislativo e o curso superior de 

administração legislativa da UNISUL. E-Legis: Revista Eletrônica do Programa de Pós-

Graduação da Câmara dos Deputados, Brasília, 5, nov. 2010. Disponível em: 

<http://elegisbr.com/cefor/index.php/e-legis/article/view/69/58>. Acesso em: 31 Out. 

2013. 

DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

GASPAR, D.; PORTÁSIO, R. Liderança e coaching: desenvolvendo pessoas, 

recriando organizações. Revista de Ciências Gerenciais, Brasil, v. 13, n. 18, p. 17-41, 

2010. Disponível em: 

<http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rcger/article/view/966/859>. Acesso em: 

17 ago. 2011. 

HUNTER, J. C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. 

Trad. Maria da Conceição Fornos de Magalhães. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 

KANAANE, R., FIEL FILHO, A.; FERREIRA, M. G. Gestão Pública: planejamento, 

processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

LIMA, H. K B. Gestão de pessoas e qualidade de vida no trabalho no contexto do 

Poder Legislativo do Distrito Federal. 2008. 113 f. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações)-Universidade de Brasília, Brasília, 

2008. 
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MIRANDA, R. C. R. Balanced Scorecard. In: Kira Tarapanoff. (Org.). Inteligência 

organizacional e competitiva. 1ed.Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, v. 

1, p. 227-239 

MIRANDA, R. C. R. Modernas teorias de gestão de pessoas no legislativo 

brasileiro. Monografia (Especialização em Administração de Recursos Humanos). Rio 

de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, 2011. Disponível em: 

<http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/6864/modernas_teorias_miranda

.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 out. 2013. 

MOLL, R. H. V. X. Mensuração de desempenho em gestão de pessoas: um estudo de 

caso na Câmara dos Deputados. 2009. 81 f. Monografia (Especialização em Gestão de 

Pessoas). Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 

ONU. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. A Gestão de pessoas como um 

recurso estratégico. Revista do Serviço Público-RSP, Brasília: ENAP, v. 57, n. 3, p. 

389-426, jul./set. 2006. 

PANTOJA, M. J., CAMÕES, M. R. S.; BERGUE, S. T. (Org.). Gestão de pessoas: 

bases teóricas e experiências no setor público. Brasília: ENAP, 2010. 

ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 8. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

SANTOS, A. P. Conhecimentos, habilidades e atitudes: o conceito de competências no 

trabalho e seu uso no setor público. Revista do Serviço Público-RSP, Brasília:ENAP, 

v. 62, n. 4, p. 369-386, out./dez 2011. 

SCHARMER, C. O. Teoria U: como liderar pela percepção e realização do futuro 

emergente. Trad. Edson Furmankiewicz. Rev. Téc. Janine Saponara. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

SERPA, C. Motivação e satisfação no trabalho dos servidores da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul. 2012. Monografia (Especialização em Gestão 

Pública). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012. 

SILVA, C. R. E. Orientação profissional, mentoring, coaching e counseling: 

algumas singularidades e similaridades em práticas. Revista Brasileira de Orientação 

Profissional. v. 11. n. 2. jul.-dez. 2010. p. 299-309. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v11n2/v11n2a14.pdf> Acesso em: 17 ago. 2011. 

SILVA, H. FIB no Serviço Público: Mobilizando Felicidade e Bem-Estar na Secretaria 

de Segurança Pública. Santa Catarina: Governo do Estado de Santa Catarina. Anais... 5ª 

Conferência Internacional sobre Felicidade Interna Bruta. Foz do Iguaçu, nov. 2009. 

TEIXEIRA, R. V. Gestão de competências: uma análise de competências de gestores 

da Câmara dos Deputados. 2006. 79 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Social e do 

Trabalho)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
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