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Importância da Informação
 É insumo estratégico Æ processo
decisório
 Subsídio às atividades dos parlamentares e
de assessoramento legislativo
 Contextualiza os eventos sociais, políticos
e econômicos
 Sintoniza os anseios da sociedade
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Fatores ambientais que interferem no
Processo Legislativo
 Internos
 Ambiente organizacional
 Elementos de valorização da informação
enquanto recurso estratégico da organização

 Externos





Conjuntura sócio-econômica
Governo Æ políticas públicas
Sociedade Æ problemas e anseios
Eventos políticos, sociais e econômicos Æ
Imprensa
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Figura 1 – Fatores externos que interferem no Assessoramento legislativo
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Dinâmica da sociedade
As tensões sociais graves mobilizam a
sociedade exigindo políticas públicas
responsáveis e urgentes
Problemas e anseios da sociedade

Imprensa

Governo

A conjuntura sócio-econômica determina os
rumos da ação governamental e a geração
de políticas públicas
O nível de desenvolvimento humano e a
qualidade de vida influenciam as políticas
públicas

A imprensa capta os eventos políticos, sociais e
econômicos
Busca esclarecer os fatos e orientar a opinião pública
Incentiva o debate das questões que afligem à
sociedade
Abre espaço para a reflexão da realidade e que a
opinião pública possa julgar e decidir sobre a ação
governamental, referendando-a ou não

Figura 1 – Fatores externos que interferem no Assessoramento legislativo
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Figura 3 — Contexto do Assessoramento legislativo
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Figura 4 — Ciclo simplificado do
gerenciamento da informação
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Ciclo do gerenciamento da
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 Demanda
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dos parlamentares

 Monitoramento das
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Demanda das informações
 A demanda de informações no
assessoramento legislativo se origina na
necessidade de informações dos
deputados
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Monitoramento da Informação
 Observando a relação entre ambiente e
organização, percebemos que o Poder
Legislativo é um sistema aberto,
interagindo com seus subsistemas
 O monitoramento dos fatores
ambientais internos e externos permite
o posicionamento pro-ativo da
atividade de assessoramento legislativo
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Sistema de Informações
 As informações coletadas
sistematicamente serão organizadas em
um sistema de informações que favoreça
o processo de transformação de dados
em informações e de informações em
ações e estratégias, oferecendo insumo
ao processo decisório no
assessoramento legislativo.
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Gerenciamento das informações
coletadas
 O gerenciamento estratégico das
informações que subsidiam as
atividades de parlamentares e
consultores, permite acompanhar
sistematicamente os dados coletados,
agregando valor e apoiando o processo
decisório
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e do setor de assessoramento
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Elementos de valorização da
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na organização
Serviços e produtos

Conjuntura sócio-econômica
Governo
Sociedade
Imprensa

Identifica dados a serem coletados
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Figura 5 — Processo decisório no assessoramento legislativo
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Processo decisório no assessoramento
legislativo
 Inicia-se com a identificação
da demanda


Considera-se o perfil do
setor de assessoramento
legislativo alinhado ao perfil
da organização Æ
identificam-se os dados a
serem coletados

 2ª etapa Æ identificação dos
fatores ambientais Æ
verificando seu impacto
social e organizacional
 3ª etapa Æ seleção, coleta,
organização e análise dos
dados


Nessa fase, consideram-se
as decisões a serem tomadas
e já se têm as alternativas a
serem apresentadas aos
decisores finais

 4ª etapa Æ são propostas
as ações em função das
atividades e dos fatores
ambientais, e em função
das políticas e objetivos
definidos
 Produto final Æ minuta de
proposição, parecer,
discurso, estudo ou nota
técnica, ou resposta a
consultas formuladas
 5ª etapa Æ implementação
de ações Æ se
estabelecimento de
prioridades e análise das
ações propostas
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Sistema de Informação Gerencial
Fatores ambientais
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Figura 12 – Modelo conceitual do SIG
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Parâmetros de serviços e produtos do Sistema
de Informação de apoio à decisão no
assessoramento legislativo
 Canalizar as informações de interesse do
parlamentar
 Alimentar o “feeling” positivo do que é
legislável
 Possibilitar preencher os espaços dos direitos
do cidadão nos direitos difusos
 Subsidiar as atividades parlamentares na
discussão dos problemas sociais, na
elaboração legislativa e na fiscalização das
ações do Executivo, funções do poder
Legislativo
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