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1.Apresentação

Pioneiro na cobertura oficial da atividade legislativa no país, o bem sucedido sistema de
divulgação do Senado é reconhecido como modelo, mas precisa ser atualizado permanentemente para continuar como referência em comunicação pública.
Passo importante nessa caminhada foi a conclusão do Plano Estratégico para o período de
2010 a 2018 e a sua consequente Gestão Estratégica.
O valor do planejamento como instrumento gerencial é hoje inquestionável, tanto na esfera
privada como na pública. No nosso caso, teve início com a definição dos macroprocessos da
Secs. Em seguida, a identificação dos stakeholders: pessoas e organizações que, de alguma
maneira, influenciam ou são influenciadas pelas ações, serviços e produtos da Comunicação.
Ou seja, senadores e seus assessores de imprensa, diretores da Casa e principais veículos de
comunicação do País, além da própria sociedade.
Diversas pesquisas foram realizadas para aprimorar o atendimento desses clientes. A partir
daí, vários objetivos estratégicos foram definidos para que essas demandas sejam atendidas
de maneira mais eficiente.
Todo esse processo envolveu grande parte da equipe da Secs, demandando cerca de cinco
meses de intenso trabalho. Sem qualquer ônus financeiro para o Senado, foram realizadas
doze oficinas de imersão com a participação de todos os gestores dos nossos veículos. Um esforço pessoal dos servidores, que demonstraram estar comprometidos com o aprimoramento
profissional e técnico desta instituição.
As oficinas de planejamento foram conduzidas por uma experiente equipe de facilitadores
do Prodasen, que utilizou as mais modernas metodologias adaptadas à realidade do serviço
público, em especial da Secs. O resultado foi um documento detalhado, consensual e consistente, seguindo todas as exigências metodológicas, referendadas pela melhor informação
acadêmica, que devem constar de um empreendimento desta amplitude.
O sucesso dessa iniciativa adotada pela Comunicação poderá tornar-se referência no melhor uso de recursos humanos, processos e estrutura do Senado. Diversos setores da Casa já
implementaram de maneira efetiva seus próprios planos, como o Prodasen e a SERH. Salutar que essa experiência estimulasse a adoção de um Planejamento Estratégico corporativo.
Esse trabalho foi também uma ótima oportunidade para integrar as nossas diretorias, unir as
equipes e identificar as dificuldades dos diversos setores.
A Comunicação Social está orgulhosa com a qualidade obtida nessa tarefa e submete o
Plano à superior consideração da alta administração da Casa, na expectativa de contar com o
apoio da Mesa do Senado na avaliação e decisão a respeito da conveniência de sua implantação.
Com o Plano Estratégico 2010-2018 da Secs, ao mesmo tempo um grande desafio e uma
oportunidade de sucesso, passaremos a ser um agente ativo das mudanças que permitirão
alcançar nossa visão de futuro para os próximos oito anos, em favor do Senado, da democracia representativa e da cidadania, definidos, na concepção do Plano, como nosso Negócio
e nossa Missão.

Fernando Cesar Mesquita
Diretor
Secretaria Especial de Comunicação Social – Secs
Julho de 2010
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2.Introdução
O presente documento traz as principais definições estratégicas da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado Federal (Secs), na forma de Plano Estratégico para o período de 2010 a 2018.
Participaram de sua elaboração os diretores da secretaria, respectivamente, acompanhados de um
assessor, reunindo grupo executivo com vinte gestores. Na etapa de análise de ambientes, a gerência
média, composta de 60 gerentes, contribuiu de forma importante na identificação de oportunidades
e ameaças, pontos fortes e pontos fracos da organização.
Para coordenar e operacionalizar o planejamento foi composto Grupo de Trabalho (GT), não remunerado, com cinco servidores da Secs e cinco do Prodasen. Os servidores do Prodasen atuaram
nas funções de consultoria técnica e facilitação de processo, enquanto os da Secs, como elementos
de ligação e comunicação entre o ambiente do planejamento e a estrutura formal da secretaria.
Desde a primeira reunião, convocada pelo diretor da Secs, Fernando Cesar Mesquita, em
4/12/2009, quando se iniciou o processo de planejamento, até o evento solene que o encerra, na data
de hoje, foram realizadas 57 reuniões do GT, totalizando aproximadamente 114 horas de trabalho. Houve três encontros preparatórios com os participantes, somando seis horas. As doze oficinas
de planejamento, onde se deu a efetiva produção do conteúdo estratégico do plano, totalizaram 96
horas em regime de imersão.
A metodologia aplicada no planejamento foi formatada pelo GT para atender especificamente às
necessidades da Secs. Foram mesclados métodos e conceitos consagrados na literatura, desde os
clássicos, até os contemporâneos, como o Balanced Scorecard (BSC), de David Norton e Robert
Kaplan. O princípio norteador da metodologia foi o de total aderência à cultura, aos valores e aos
processos do Senado.
Dentre os insumos para o planejamento, destacam-se as pesquisas de opinião sobre a Missão e
a atuação da Secs, assim como o que dela se espera no futuro. As pesquisas foram realizadas pela
Secretaria de Pesquisa e Opinião (Sepop) junto a importantes segmentos do público interno: senadores, diretores da Casa, chefes de gabinetes parlamentares e assessores de imprensa. Com igual
intuito – recolher subsídios para as definições estratégicas da Secs –, agora com foco no público
externo, foi realizada com sucesso a mesa redonda Qual o Papel dos Meios de Comunicação no
Senado? Participaram do evento oito personalidades ilustres do meio, entre acadêmicos e jornalistas
consagrados. A leitura dos Objetivos Estratégicos da Secs para os anos de 2010 a 2018 revelará ao
leitor o criterioso aproveitamento de tais contribuições.
Outro aspecto importante a se ressaltar é a decisão da Secs em agendar, desde já, revisões formais
de seu Plano Estratégico a cada dois anos, sem prejuízo dos ajustes contínuos e dinâmicos, introduzidos ao longo da execução, e previstos na metodologia.
Por decisão conjunta dos diretores da Secs e do Prodasen, logo após a conclusão das oficinas
do Plano Estratégico, houve duas oficinas de planejamento com foco exclusivo em demandas de
tecnologia da informação (TI). Iniciou-se assim o Plano Tático de TI da Secs de forma ideal, em
alinhamento com o Plano Estratégico.
O Grupo de Trabalho está convicto de que o Plano Estratégico da Secretaria Especial de Comunicação Social – 2010-2018, aqui apresentado, e o Plano Tático de TI iniciado, introduzirão significativo valor na gestão da Secs.
O Plano Estratégico define o escopo de sua atuação e declara sua Missão em consonância com os
mais altos anseios do Senado e do Poder Legislativo. Estabelece Visão de Futuro, ao mesmo tempo,
ousada e ponderada, desafiadora e alcançável. Define estratégia consistentemente articulada em temas, objetivos e iniciativas. Dessa forma, se constitui instrumento de gestão essencialmente robusto
e suficientemente flexível para garantir ganhos continuados de eficiência, eficácia e efetividade nas
ações institucionais da Secs.
Haverá de ser inspiradora referência em Gestão Estratégica na Casa.
Luiz Eduardo da Silva Tostes
Coordenador do Grupo de Trabalho
Prodasen – CON/NPO
Brasília, julho de 2010
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3.Definições Estratégicas
As definições estratégicas destacadas
abaixo foram produzidas pelos
participantes das oficinas de
Planejamento Estratégico e compõem o
Plano Estratégico da Secs 2010-2018.

3.1. Negócio
Âmbito, escopo, domínio de atuação da Secs; principal valor entregue pela Secs a seus clientes.

Comunicação para a cidadania.
3.2. Missão
Declaração de propósitos ampla e duradoura que individualiza e distingue a razão de ser
da Secs. Identifica o escopo de suas operações em termos de linhas de atuação (“o quê”), públicos-alvo (“para quem”) e objetivos (“para quê”). Razão maior da existência da Secs.

Contribuir para o exercício pleno da cidadania por meio de uma comunicação inovadora,
interativa, democrática e transparente do Senado e do Congresso Nacional com a sociedade.

3.3. Princípios e Valores
Conjunto de premissas que norteiam o comportamento e a cultura da Secs e fornecem
sustentação a suas principais decisões.

Ética: conduta que adota os padrões de honestidade, moralidade, universalidade, probidade e clareza como
compromissos no desenvolvimento das tarefas profissio-nais.

Informação cidadã e responsabilidade social: compromisso com o direito do cida-dão à informação clara,
correta e isenta, de modo a contribuir para uma sociedade mais justa, harmônica e ambientalmente equilibrada.
Inovação e excelência técnico-profissional: busca permanente de novas tecnologias, mídias,
linguagens e conteúdos, assim como o constante aprimoramento profissional e técnico do corpo de servidores
e colaboradores para garantir uma comunicação pública de qualidade.

Interatividade: compromisso com o aprimoramento e a ampliação dos canais de comunicação entre a
Instituição e a sociedade, para um crescente diálogo do cidadão com o Legislativo.
Transparência e isenção político-partidária: atuação apartidária, equânime e isenta no desenvolvimento
das tarefas profissionais, de modo a garantir a disponibilidade da informação legislativa.

Valorização do Legislativo: compromisso com o esclarecimento da sociedade sobre o papel do Senado e
do Poder Legislativo como essenciais para a democracia e a melhoria de vida dos cidadãos.
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3.4. Visão de Futuro
Definição do horizonte a ser alcançado, o alvo a ser perseguido, com propósito factível,
po-rém ousado. Explicita o que se idealiza para a Secs, compreendendo os desejos de aonde
se quer chegar, valores, vontades, sonhos, ambição.

Ser referência em comunicação pública, levando as atividades do Senado Federal a um número
cada vez maior de pessoas, de modo a ampliar a participação da sociedade no processo político
e fazer com que os cidadãos valorizem o Parlamento como essencial para a democracia e a
melhoria de vida dos brasileiros.

3.5. Temas Estratégicos
Principais diretrizes orientadoras das escolhas estratégicas da Secs. São os caminhos críticos mais importantes para a criação e cumprimento de proposição de valor diferenciada aos
seus clientes, permeando todos os seus processos internos.

Excelência profissional e tecnológica.
Comunicação interativa com a sociedade.
Articulação institucional.

3.6. Objetivos Estratégicos
Objetivos de longo prazo que cobrem a organização como um sistema global. Situações
desejadas, que a organização pretende alcançar no prazo estabelecido. (Adaptado de CHIAVENATO Idalberto, SAPIRO Arão. Planejamento Estratégico. 2004).
Resultados quantitativos e/ou qualitativos que a organização precisa alcançar em determinado prazo, no contexto do seu ambiente, para cumprir sua missão. (Adaptado de LOBATO
D. Administração Estratégica. 2000).
A metodologia do Balanced Scorecard (BSC), incorporada à metodologia do planejamento estratégico da Secs, preconiza a definição de objetivos estratégicos segundo quatro perspectivas clássicas, com as definições a seguir.
Perspectiva Financeira: como a organização pretende promover crescimento de valor sustentável para seus acionistas. Em organizações públicas, como a Secs e o Senado, ou
sem fins lucrativos, essa perspectiva é suprimida ou reposicionada em relação às outras perspectivas. Afinal, organizações públicas não têm como finalidade produzir lucro para acionistas, mas usar bem os recursos da União para gerar benefícios sociais aos cidadãos, seus
clientes diretos e indiretos.
Perspectiva Clientes: objetivos estratégicos focados no mundo externo à organização. Como a organização pretende gerar valor para seus clientes na forma de produtos e serviços. Primeira perspectiva, quando se trata de organizações públicas.
Perspectiva Processos Internos: objetivos estratégicos focados no mundo interno
à organização. Como a organização deve ser excelente internamente para apoiar o cumprimento dos objetivos da perspectiva clientes.
Perspectiva Aprendizado e Crescimento: objetivos estratégicos focados nos ativos intangíveis da organização – capital humano, capital de informação e conhecimento e capital organizacional (cultura e valores). Em que a organização precisa investir para ampliar
sua eficiência, eficácia e efetividade, de forma a apoiar a consecução dos objetivos estratégicos das outras perspectivas e garantir a sustentabilidade de sua missão.
Os objetivos estratégicos se relacionam em cadeia causal nas quatro perspectivas. Associados com os temas estratégicos, compõem a estratégia da organização para realizar sua visão
de futuro, obedecendo a seus princípios e valores a fim de cumprir sua missão.
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3.6.1. Objetivos da Perspectiva Clientes
Garantir informação didática, clara e isenta à sociedade sobre o Senado e o Congresso Nacional.
Alcançar o maior número possível de cidadãos, com investimentos em tecnologia e expansão
do Sistema de Comunicação do Senado.

Ampliar o diálogo entre o Senado e a sociedade.
Ampliar o conhecimento da sociedade sobre o papel do Senado.
Contribuir com o processo de comunicação interna do Senado.
Promover a articulação da Secs com as diferentes áreas do Senado.
Contribuir para a valorização da imagem do Senado por meio da comunicação institucional.
Contribuir para a valorização do servidor do Senado.

3.6.2. Objetivos da Perspectiva Processos Internos
Aprimorar a gestão, com foco no planejamento estratégico e na integração dos órgãos da Secs.
Dotar a Secs de instalações adequadas a seus processos de trabalho.
Estruturar processo de comunicação institucional.
Ampliar o uso de recursos interativos de comunicação com os diversos segmentos de público.
Incorporar novas tecnologias e diversificar mídias.
Aprimorar a qualidade da informação, dos produtos e dos serviços da Secs.
Formalizar decisões e dar transparência à gestão da Secs.
Expandir o Sistema de Comunicação do Senado.
Estruturar processo de comunicação interna.
Estruturar processo de gerência de relacionamento.

3.6.3. Objetivos da Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Criar ambiente de trabalho integrado, colaborativo e que estimule a criatividade.
Implantar gestão por competência.
Implementar programa de capacitação continuada.
Manter atualizado o quadro funcional da Secs, de acordo com as necessidades de trabalho.

4. Mapa Estratégico
Elemento gráfico de comunicação da estratégia da organização. Reúne em figura única todas
as definições estratégicas componentes do plano estratégico, ilustrando a relação entre elas.
Ver na página seguinte.
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Apêndice I
Iniciativas Estratégicas: Programas e Projetos

As Iniciativas Estratégicas: Programas e Projetos,
reunidas neste apêndice são, como indica o título,
os programas e projetos definidos pela Secs para
a consecução de seus Objetivos Estratégicos no
horizonte temporal de oito anos.
Constam aqui em nível executivo de detalhamento,
com descrição, justificativa e benefícios
sumarizados. Naturalmente, cada projeto requer
a especificação técnica pertinente, associada à
definição das metas temporais, quantitativas e
qualitativas, em consonância com os Objetivos
Estratégicos aos quais se vinculam.
A seguir, as Iniciativas Estratégicas ordenadas
por Objetivos Estratégicos na seguinte ordem de
perspectivas: Perspectiva Clientes, Perspectiva
Processos Internos e Perspectiva Aprendizado
e Crescimento. A numeração dos Objetivos
Estratégicos, em algarismos romanos, prestase meramente à facilidade de remissão, não
sinalizando qualquer ordem de precedência ou
importância.
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Objetivos da Perspectiva
Clientes
I - Garantir informação didática, clara e isenta à sociedade
sobre o Senado e o Congresso Nacional.
Iniciativa Estratégica: Ombudsman da Secs.
Descrição: criar canal para receber críticas, sugestões e reclamações sobre as atividades

e produtos oferecidos pela Secs, bem como avaliar a qualidade da produção e serviços prestados.
Justificativa: hoje não há um canal institucional para diálogo com os usuários e avaliações críticas sobre a qualidade do trabalho e sua adequação aos objetivos da Secs.
Benefício: melhor qualidade da produção das várias áreas da Secs e formalização do canal
de diálogo com seus usuários.

II - Alcançar o maior número possível de cidadãos, com
investimentos em tecnologia e expansão do Sistema de
Comunicação do Senado.
Iniciativa Estratégica: Programa* de expansão do Sistema de Comunicação do Senado.
(*) Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico XVI.
Descrição: expandir o alcance do Sistema de Comunicação do Senado com ações articula-

das entre as diversas mídias e projetos específicos para cada veículo e serviço da Secs.
Justificativa: os meios de divulgação hoje utilizados pela Secs atingem uma parcela ainda li-

mitada da população brasileira, tendo em vista restrições técnicas e orçamentárias, entre outras.
Benefícios: ampliação do nível de conhecimento e da formação de juízos sobre a atuação
parlamentar e do papel da instituição.

PROJETOS:

a.Projeto de ampliação do uso da internet, da telefonia e das redes
sociais.
Descrição: ampliar e modernizar os serviços hoje existentes, envolvendo novos processos,
tecnologias e softwares.
Justificativa: o fortalecimento da democracia e o avanço das novas tecnologias requerem
maior interatividade e novas formas de comunicação com a sociedade.
Benefícios: o aprimoramento da cidadania e o fortalecimento do Legislativo e da própria

democracia.
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b.Projeto de expansão do sinal
da TV Senado para todos os estados.
Descrição: ampliar a oferta do sinal da TV Senado de forma aberta e gratuita em todo o
território nacional, preferencialmente em parceria com outras instituições públicas para reduzir custos, nos estados onde o Senado dispõe de canais consignados. Passar a integrar a Rede
Nacional de TV Pública Digital, assim que entrar em operação, de forma a alcançar 1.012
cidades até 2016, ou 63% da população, com a nova tecnologia, e desligar as transmissões
analógicas como determina a lei.
Justificativa: hoje a TV Senado tem cobertura nacional apenas em TV paga e em recep-

ção por antena parabólica. Oferece sinal aberto (gratuito), do tipo UHF analógico, em nove
capitais – Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro, Manaus e
Cuiabá -, e transmissão de TV digital na cidade de São Paulo.
Benefício: acesso sem custo ao conteúdo oferecido pela TV Senado por um número maior

de cidadãos.

c.Projeto de expansão do sinal da
Rádio Senado para todos os estados.
Descrição: implantar quatro emissoras a cada ano, até alcançar todas as capitais onde o

Senado dispõe de concessões, de forma a concluir, até o final de 2014, a primeira etapa do
projeto de expansão. Com isso, será possível alcançar a instalação de 20 emissoras.
Justificativa: atualmente a Rádio Senado está presente em apenas quatro capitais – Bra-

sília, Cuiabá, Fortaleza e Natal.
Benefício: acesso sem custo ao conteúdo oferecido pela Rádio Senado por um número
maior de cidadãos.

d.Projeto de reforma e incorporação
de novas mídias ao portal do Senado.
Descrição: reformular o portal da Secs na internet para apresentar ao cidadão os conteúdos
de texto e multimídia produzidos a respeito do Senado, de forma clara e por meio de acesso
fácil, além de permitir que possam ser por ele compartilhados para outros meios, como correio eletrônico, veículos de comunicação e redes sociais.
Justificativa: o cidadão hoje busca informação por diferentes fontes e constitui papel da

Secs facilitar o compartilhamento desses conteúdos.
Benefício: informação multiplicada em diferentes mídias eletrônicas, potencializando seu

alcance junto à população.

e.Projeto de ampliação e diversificação
de produtos/serviços de comunicação.
Descrição: ampliar e diversificar a oferta da informação sobre o Senado, através dos diver-

sos veículos e órgãos da Secs.
Justificativa: os veículos e serviços da Secs já oferecem informação em diferentes formatos, mas é necessário diversificá-los para alcançar novos públicos, inclusive os jovens, com o
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uso de múltiplas plataformas como computadores, TVs digitais, smartphones, tablets e outros
tipos de leitores eletrônicos.
Benefício: alcance do maior número possível de cidadãos, no Brasil e no exterior.

f. Projeto de estabelecimento de parcerias.
Descrição: criar marcos legais e mecanismos para ampliar parcerias da Secs com institui-

ções da sociedade.
Justificativa: os bons resultados obtidos pelas parcerias da Secs com instituições públicas na instalação das estações retransmissoras da Rádio e da TV Senado e no intercâmbio de
conteúdo com veículos de comunicação recomendam a ampliação dessa prática.
Benefício: ganho de qualidade e eficiência na troca de experiências e no desenvolvimento
de projetos com instituições afinadas com os objetivos da Secs.

g. Projeto de ampliação da circulação do Jornal do Senado e de
publicações impressas de interesse da Comunicação Social.
Descrição: aumentar a tiragem do Jornal do Senado, da revista Em discussão! e de outras
publicações impressas, além de ampliar a divulgação das respectivas versões digitais.
Justificativa: com o fim da edição semanal do Jornal do Senado, perdeu-se grande parte
dos leitores que tinham acesso à publicação. E o número de acessos à versão digital, na internet, tem diminuído nos últimos anos.
Benefício: ampliação do número de cidadãos com acesso a informações sobre debates,

decisões e outras iniciativas do Senado.

h. Programa de atualização tecnológica.
Descrição: manter rotina de prospecção tecnológica para determinar a melhor relação cus-

to/benefício das tecnologias existentes no atendimento dos objetivos de Comunicação da Secs,
considerando, entre outros fatores, a integração dos conteúdos em sistemas de informação.
Justificativa: as novas tecnologias de informação e comunicação exercem influência decisiva na forma de atuação dos meios de comunicação.
Benefício: melhoria da capacidade de transmissão de conteúdos e oferta de informação,
com maior interatividade, para o cidadão.

III - Ampliar o diálogo entre o Senado e a sociedade.
Iniciativa Estratégica: Programa de ampliação e gestão integrada dos recursos interativos da Secs.
* Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico XII.

Descrição: ampliar o uso de recursos de comunicação interativa pela Secs, bem como a

gestão integrada dos meios disponíveis para maior interação do Senado com a sociedade.
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Justificativa: cresce a demanda da sociedade por maior participação no processo legislativo. Nesse sentido, os mecanismos de comunicação têm a capacidade de oferecer alternativas
e formas interativas de diálogo.
Benefício: atendimento à crescente demanda da sociedade por maior aproximação com as
instâncias de decisão e participação no processo político e legislativo.

Projetos:

a. Projeto de modernização e ampliação
do Programa de Visitação do Senado.
Descrição: ampliar e aperfeiçoar o atendimento ao público nas visitas ao Congresso
Nacional, por meio da capacitação dos monitores, da contratação de novos profissionais,
da melhoria da divulgação e do desenvolvimento de projetos temáticos especiais, entre
outros.
Justificativa: o Programa de Visitação do Senado constitui importante ação interativa
com cidadãos brasileiros e estrangeiros. Acolhe quase 180 mil pessoas por ano, que visitam
a Casa e recebem informações sobre o papel do Senado Federal e do Poder Legislativo.
Benefícios: melhor impressão por parte do público visitante a respeito do papel do Le-

gislativo, através do atendimento mais qualificado.

b. Projeto de ampliação e modernização do Alô Senado.
Descrição: desenvolver ações administrativas e técnicas para identificar tecnologia que
permita modernizar a Central de Relacionamento com o Cidadão do Senado (Alô Senado) e
ampliar seus canais de interlocução com a sociedade.
Justificativa: a tecnologia atualmente em uso no Alô Senado está muito próxima da ob-

solescência e já perdeu a capacidade de receber reparos.
Benefícios: atendimento de mais cidadãos de forma mais eficiente e rápida.

c. Projeto de estruturação da
interatividade na TV Senado Digital.
Descrição: dotar a TV Senado dos recursos humanos e de infraestrutura necessários à

oferta da interatividade associada às transmissões em TV digital. O projeto inclui definir
que tipo de funcionalidades a TV Senado pretende oferecer ao cidadão/telespectador.
Justificativa: a interatividade enriquece o conteúdo das transmissões de televisão para o
cidadão/telespectador e abre um grande número de possibilidades de consulta direta a respeito
da programação da emissora ou sobre o acompanhamento que faz da atividade política e legislativa do Senado.
Benefícios: melhoria da qualidade da imagem e transformação do papel do telespectador
diante da transmissão, tornando-o mais ativo e com poder de fazer escolhas quanto ao programa que assiste, ao recebimento de informação adicional e à apresentação de sugestões
sobre a programação, inclusive em tempo real.
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d. Projeto de ampliação da interatividade na Rádio Senado.
Descrição: ampliar a participação do cidadão/ouvinte na programação da Rádio Senado,

inclusive por meio da página da emissora na internet.
Justificativa: é cada vez maior o número de pessoas que quer participar da definição

dos conteúdos que consomem. Por isso, torna-se importante garantir essa possibilidade de
interação.
Benefício: ampliação do conhecimento do público sobre as atividades desenvolvidas no

Parlamento e da percepção dos parlamentares sobre os anseios dos cidadãos.

e. Projeto de ampliação da interatividade na Agência Senado.
Descrição: criar canais de diálogo com o cidadão pelo uso diversificado de recursos que

permitam ao leitor/internauta comentar notícias e obter respostas para seus questionamentos
a respeito de conteúdos publicados pela Agência sobre o Senado.
Justificativa: a internet favorece o estabelecimento de um diálogo permanente com o
cidadão, de modo a conhecer que tipo informação ele busca sobre o Senado e assim ajustar a
produção de conteúdo de forma a atendê-lo.
Benefício: capacidade de fornecer ao cidadão informação legislativa e institucional ade-

quada e tempestivamente.

f.Projeto de ampliação da interatividade em
ações de comunicação institucional.
Descrição: definir mecanismos de interatividade nas ações de comunicação institucional,
envolvendo as iniciativas existentes e criando novas opções, que agreguem tecnologia e ferramentas inovadoras.
Justificativa: as atuais iniciativas de comunicação institucional – Programa de Visitação,

concurso de redação, Projeto Jovem Senador, Alô Senado, campanhas publicitárias – têm
apresentado bons resultados e devem ser cada vez mais exploradas, inclusive com recursos
interativos que envolvam os cidadãos no dia a dia do Senado.
Benefício: melhor conhecimento do Senado por um número cada vez maior de pessoas
alcançadas pelas ações de comunicação institucional.

g. Projeto de ampliação da interatividade nas mídias impressas.
Descrição: ampliar os mecanismos que permitam ao leitor manifestar-se sobre matérias do
Jornal do Senado e da revista Em discussão!, bem como sugerir pautas, garantindo resposta
às manifestações.
Justificativa: a interatividade é cada vez mais importante em publicações jornalísticas,

pois, além de medir o interesse e a receptividade por parte do leitor aos conteúdos, dá a ele a
chance de participar, de alguma maneira, da produção.
Benefício: melhor conhecimento do papel do Senado por um número cada vez maior pes-

soas alcançadas pelas mídias impressas.
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h. Projeto de criação de grupo de gerenciamento de redes sociais
Descrição: estabelecer comunicação direta com os cidadãos por meio de uma participação
estruturada e interativa nas redes sociais.
Justificativa: a internet e os telefones celulares são as plataformas de tecnologia que
mais se popularizam no mundo. Setenta milhões de brasileiros conectados à internet gastam,
em média, 4,5 horas por dia nessas redes, o que coloca o Brasil em primeiro lugar, em nível
mundial, no uso de mídias sociais.
Benefício: aproximação com o cidadão em redes sociais, onde é possível monitorar a re-

percussão da atividade política e legislativa em tempo real de modo a atuar na promoção da
imagem institucional do Senado.

IV - Ampliar o conhecimento da sociedade
sobre o papel do Senado.
Iniciativa Estratégica: Política de comunicação institucional do Senado.
Descrição: definir política de comunicação institucional para a Secs, distinta da divulga-

ção jornalística, com o objetivo de promover as ações e atividades do Senado, seu papel e
importância no regime democrático e no Estado de Direito.
Justificativa: à Comunicação do Senado cabe promover e defender a instituição perante

o público interno e externo.
Benefício: valorização do Senado pelo cidadão, através do maior esclarecimento sobre o

papel e atribuições do Legislativo.

V - Contribuir com o processo de
comunicação interna do Senado.
Iniciativa Estratégica: Projeto de criação de mecanismos de comunicação interna.
Descrição: implementar ações de comunicação com o público interno do Senado, com o
objetivo de aproximar a Secs das demais áreas da instituição e estabelecer um melhor relacionamento de trabalho. O projeto objetiva, ainda, levantar necessidades de comunicação interna
para atendimento pela Secs.
Justificativa: a comunicação interna favorece a articulação entre os diversos órgãos e

unidades do Senado, fortalecendo a instituição.
Benefício: maior integração entre os diversos órgãos do Senado e fortalecimento do papel

institucional da Secs.
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VI - Promover a articulação da Secs
com as diferentes áreas do Senado.
Iniciativa Estratégica: Projeto de criação de mecanismos de articulação da Secs.
Descrição: gerar ações visando uma melhor relação entre a Secs e as demais áreas do Senado.
Justificativa: a aproximação da Secs com outras áreas do Senado é essencial para a atu-

ação integrada com os diversos setores da Casa.
Benefício: maior integração entre os diversos órgãos do Senado e fortalecimento do papel

institucional da Secs.

VII - Contribuir para a valorização da imagem do Senado
por meio da comunicação institucional.
Iniciativas Estratégicas: Implantar planejamento de ações integradas de comunicação institucional;
Implantar planejamento de campanhas institucionais para divulgação do Senado Federal.
Descrição: definir planejamento de comunicação abrangendo diferentes ações integradas entre si

e campanhas de formato publicitário, visando à divulgação do Senado como instituição.
Justificativa: a imagem institucional do Senado deve ser trabalhada de forma sistemática e

permanente junto ao público.
Benefício: valorização do Senado Federal junto ao público externo utilizando uma linguagem
própria, distinta da linguagem jornalística.

VIII - Contribuir para a
valorização do servidor do Senado.
Iniciativa Estratégica: Programa de valorização do servidor.
Descrição: instituir procedimentos e campanhas de valorização do conjunto dos servido-

res do Senado.
Justificativa: as pessoas são o maior ativo de uma organização. Sem essa valorização, o
sucesso de qualquer projeto ou processo de trabalho pode ser comprometi-do.
Benefício: estabelecimento de um clima de trabalho positivo e produtivo, com as atividades
do Senado ganhando em qualidade e competência.
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Objetivos da Perspectiva
Processos Internos
IX - Aprimorar a gestão, com foco no planejamento
estratégico e na integração dos órgãos da Secs.
Iniciativa Estratégica: Programa de melhoria da gestão.
* Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico XV.
Descrição: desenvolver um conjunto de ações e projetos que contribuam para a melhoria
da gestão da Secs.
Justificativa: o planejamento estratégico da Secs identificou a necessidade de adotar medidas e ações que articulem e elevem a eficiência das unidades do órgão nas atividades-meio
(gestão), para contribuir com os objetivos finais do plano.
Benefício: implementação do Plano Estratégico e elevação da capacidade de aplicação dos
recursos orçamentários; aprimoramento dos instrumentos de gestão, dentro de uma visão
mais integrada e coordenada do trabalho.

Projetos:

a. Projeto de implantação de modelo
de gestão colegiada na direção da Secs.
Descrição: criar o Conselho Diretor da Secs, presidido pelo diretor da secretaria e cons-

tituído dos dirigentes dos departamentos e coordenações que integram o órgão, definindo e
formalizando suas atribuições.
Justificativa: por ser uma secretaria muito ampla e com muitas funções, há uma tendên-

cia de atuação celular de cada unidade da Secs, sem integração às demais.
Benefício: maior integração, transparência e democratização nas deliberações da Secs,

propiciando mais sinergia entre os órgãos no desenvolvimento das ações; contribuição para o
esforço de eliminação do desperdício de recursos humanos, materiais e orçamentários.

b. Projeto de implantação de estrutura de Gestão Estratégica.
Descrição: implantar Gestão Estratégica na Secs, incluindo equipe, processo e sistema de

gestão (tecnologias Balanced Scorecard - BSC e Business Intelligence -BI).
Justificativa: o Plano Estratégico foi concluído e é preciso iniciar a Gestão Estratégica

pela Secs para garantir a sua execução.
Benefício: maior eficiência na gestão, que deixa de ser feita com base em avaliação empí-

rica ou intuitiva, e passa a ser fundamentada em indicadores - relatórios, gráficos etc - que
permitem visualizar a relação entre os Objetivos Estratégicos e os respectivos projetos.
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c. Projeto de definição de planos táticos setoriais.
Descrição: desdobramento do Plano Estratégico em planos táticos setoriais com detalha-

mento das informações necessárias à fase de execução.
Justificativa: há uma expectativa nas unidades da Secs quanto ao início da Gestão Estratégica e ao atendimento das reivindicações setoriais.
Benefício: aumento das chances de sucesso na execução das propostas prioritárias e maior
comprometimento dos gerentes e diretores da Secs com o Plano Estratégico.

d. Projeto de implantação de sistemática de gestão administrativa,
financeira e orçamentária.
Descrição: realizar gestão de pessoal, processos e orçamento na Secs com a implantação
de Sistema de Informações Gerenciais utilizando a tecnologia de Business Intelligence (BI),
que permite a elaboração de relatórios e gráficos gerenciais permanentemente atualizados.
Justificativa: sem o uso de metodologia e ferramentas adequadas na coleta e tratamento
de informações, trabalha-se com dados de baixa qualidade e em formatos inadequados, obrigando a Secs a atuar com relativo improviso e desperdício de tempo em seus processos de
tomada de decisões.
Benefício: elevação do grau de competência na gestão integrada de todos os setores da
Secs, com rápido acesso aos dados por meio de relatórios, gráficos e mensagens de alerta. Redução do grau de desperdício de tempo na obtenção dos dados e disponibilização de análises
mais detalhadas e confiáveis.

e.Projeto de implantação de sistemática de gestão,
integração e capacitação de pessoas.
Descrição: instituir sistema de gestão comum aos diversos órgãos da Secs que unifique
rotinas em relação à administração de pessoal, favoreça a integração e estimule a capacitação
periódica.
Justificativa: faltam à Secs política unificada e rotinas relativas à gestão de pessoas em
seus diversos setores.
Benefício: maior racionalidade e coerência na gestão de pessoas, propiciando elevação do
grau de confiança por parte dos servidores quanto à política adotada nos assuntos relativos
aos seus interesses administrativos e profissionais.

f. Projeto de implantação de sistemática de gestão tecnológica.
Descrição: administrar de forma integrada e sistematizada a pesquisa, o desenvolvimento e a

implantação dos recursos de TI nos diversos setores da Secs, em parceria com o Prodasen.
Justificativa: atualmente há embaraços administrativos gerados pela descentralização de
demandas de TI pelos diversos órgãos da Secs.
Benefício: racionalização e simplificação dos processos de trabalho, redução dos custos,
agilidade no atendimento das demandas e aproveitamento dos recursos humanos existentes,
evitando o retrabalho.
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g. Projeto de racionalização de processos de trabalho.
Descrição: desenvolver ações com vistas a maior racionalização dos processos de traba-

lho na Secs.
Justificativa: quando várias pessoas, em diferentes locais de uma mesma instituição ou
órgão, executam as mesmas tarefas ou as desempenham de forma não planejada, há desperdício de recursos humanos, materiais e financeiros, muitos deles criticamente escassos no
serviço público.
Benefício: elevação da produtividade e o fim do desperdício, com a racionalização dos
processos e eficiência operacional em todas as unidades da Secs.

h. Projeto de criação da central de produção jornalística.
Descrição: criar uma central de produção jornalística na Secs, responsável pela pesquisa

e elaboração de pautas de interesse comum dos veículos, basicamente relativas à atividade
legislativa.
Justificativa: atualmente, cada veículo da Secs elabora sua própria pauta e determina

sua própria cobertura jornalística, com pouca interação com os outros veículos, havendo
retrabalho e divergência quanto ao tratamento editorial dos temas da cobertura.
Benefício: racionalização da produção com melhor aproveitamento dos recursos humanos

e de infraestrutura disponíveis, eliminação do retrabalho, produção de conteúdos de melhor
qualidade e unificados editorialmente, e melhoria do relacionamento com as fontes internas
pela redução de demandas.

X - Dotar a Secs de instalações adequadas
a seus processos de trabalho.
Iniciativa Estratégica: Construção de um prédio destinado a abrigar todos os órgãos da Secs.
Descrição: dotar a Secs de instalações adequadas ao desenvolvimento de suas ativida-

des, com a construção de um prédio especialmente projetado para atender as especificidades técnicas de cada setor, com seus respectivos equipamentos e pessoal, interligados
em rede de alto desempenho, de maneira a garantir eficiência e agilidade na execução da
finalidade institucional.
Justificativa: os órgãos da Secs estão hoje instalados em diferentes áreas do Senado,

sem espaço suficiente para equipamento e pessoas e, em muitos casos, sem as condições
técnicas mínimas adequadas. No caso da TV Senado, para fazer a necessária migração dos
equipamentos de tecnologia analógica para os de tecnologia digital, demanda que se imporá em breve, simplesmente não haverá espaço para instalação da nova infraestrutura.
Benefício: integração e racionalização de processos de trabalho, ganho de tempo e efici-

ência na execução de grande número de tarefas e maior agilidade no fluxo de informações
entre os setores, com impacto positivo na qualidade e produtividade.
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XI - Estruturar processo
de comunicação institucional.
Iniciativas Estratégicas: Programa de comunicação institucional;
Implantação de assessoria de imprensa para o Senado.
Descrição: modernizar a estrutura de comunicação institucional da Secs, distinta da co-

bertura jornalística realizada pelos veículos, com a organização de Assessoria de Imprensa
para atuar como porta-voz do Senado; fazer divulgação institucional através dos setores de
publicidade e relações públicas.
Justificativa: o Senado não dispõe de um canal de diálogo institucional único com os
veículos de comunicação e a sociedade. Por isso falta uniformidade e coordenação entre as
fontes da Casa na prestação de informações ao público.
Benefício: tratamento unificado na apresentação pública dos assuntos institucionais do Se-

nado, para uma informação correta, didática e transparente a respeito das atividades políticas,
legislativas e administrativas, favorecendo a imagem da Casa.

XII - Ampliar o uso de recursos interativos de comunicação
com os diversos segmentos de público.
Iniciativa Estratégica: Programa de ampliação e gestão integrada dos
recursos interativos da Secs.
* Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico III, onde estão listados os
respectivos projetos.

XIII - Incorporar novas tecnologias
e diversificar mídias.
Iniciativa Estratégica: Programa de identificação e
implantação de novas mídias e tecnologias.
Descrição: realizar análise das tecnologias existentes no mercado para avaliar as possibi-

lidades de sua utilização pelos vários setores da Secs, tendo em vista a viabilidade orçamentária e técnica.
Justificativa: as novas tecnologias ampliam as formas de comunicação e exigem atenção
constante, tanto pela convergência entre as diversas plataformas quanto pela possibilidade de
criação de novos formatos, novas linguagens e maior interatividade.
Benefício: ganhos na comunicação, alcance e transparência do Senado, com o uso de mo-

dernos recursos tecnológicos que estimulam o exercício de uma cidadania participativa e
crítica.
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XIV - Aprimorar a qualidade da informação, dos produtos
e dos serviços da Secs.
Iniciativa Estratégica: Programa de aprimoramento da qualidade da
informação e dos serviços prestados pela Secs.
Descrição: definir conjunto de projetos e atividades destinados a melhorar a qualidade dos

serviços e da informação produzida pela Secs, contemplando normatização de conteúdos,
avaliação da produção e dos profissionais, reciclagem periódica de pessoal, uso de novas
mídias e tecnologias.
Justificativa: para exercer com eficiência a sua Missão, a Secs necessita alcançar o cidadão com informação precisa, bem redigida e produzida, de fácil compreensão e que comunique de maneira eficiente e clara as atividades políticas e legislativas do Senado.
Benefício: melhoria da qualidade da informação, produtos e serviços oferecidos pela Secs

ao cidadão a respeito do Senado e do Legislativo.

Projetos:

a. Manuais de redação e uso de mídias; manual de redação da Secs
– para todos os veículos; manual de eventos.
Descrição: criar ou atualizar manuais de redação ou procedimentos para cada veículo ou

serviço e para a Secs.
Justificativa: um manual de redação é ferramenta vital para garantir maior uniformidade

na cobertura jornalística quanto a tratamento editorial e de texto, garantindo qualidade, clareza e precisão na notícia. No caso de eventos, a normatização também resolve lacunas hoje
existentes.
Benefício: melhoria na produção de conteúdos pelos veículos de comunicação do Senado
e maior eficiência na realização de eventos.

b. Cursos periódicos de atualização, treinamento e avaliação; reciclagem em ética, isenção, clareza no jornalismo; revisão gramatical
da língua portuguesa.
Descrição: realizar cursos periódicos para atualização do corpo profissional da Secs.
Justificativa: a atualização e reciclagem periódicas ainda não são realizadas de forma

sistemática de modo a manter as equipes niveladas quanto a desempenho e qualidade do
serviço prestado.
Benefício: ganhos de qualidade no trabalho, como resultado direto de um processo contí-

nuo de qualificação profissional.

c. Programa de atualização tecnológica.
Descrição: implantar sistema de prospecção e avaliação de tecnologias, com as melhores
relações custo/benefício para a Secs, considerando fatores como a integração de conteúdos
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em sistemas de informação e a disponibilidade orçamentária.
Justificativa: as novas tecnologias de informação e comunicação exigem acompanhamento

regular da evolução da oferta, dada a influência na atuação dos veículos de divulgação.
Benefício: melhor desempenho dos veículos da Secs na divulgação, com melhoria da capa-

cidade de transmissão e de acesso aos conteúdos, pelo cidadão, em meios diversos.

d. Projeto de gestão integrada de conteúdos,
produtos e serviços.
Descrição: identificar os processos operacionais presentes em todas as fases de elabora-

ção dos produtos e serviços da Secs, visando simplificar etapas, integrar processos e alinhar
conteúdos.
Justificativa: a ausência de uma sistemática de compartilhamento entre todas as unidades da Secs faz com que tarefas específicas sejam executadas sem a indispensável visão de
conjunto e dos objetivos finais a atingir.
Benefício: melhoria no aproveitamento dos recursos de produção, a partir do alinhamento

estratégico obtido com a gestão integrada de conteúdos, produtos e serviços.

XV - Formalizar decisões e dar transparência à gestão da
Secs.
Iniciativa Estratégica: Programa de melhoria da gestão.
* Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico IX, onde estão listados os
respectivos projetos.

XVI - Expandir o Sistema de Comunicação
do Senado.
Iniciativa Estratégica: Programa de expansão do Sistema de Comunicação do Senado.
* Esta Iniciativa Estratégica atende também ao Objetivo Estratégico II, onde estão listados os
respectivos projetos.

XVII - Estruturar processo de comunicação interna.
Iniciativa Estratégica: Reestruturação da Supres.
Descrição: melhorar estrutura do setor de comunicação institucional da Secs (Supres).
Justificativa: o setor ainda tem estrutura deficiente, em que pese tenha recebido novos
profissionais concursados.
Benefício: melhoria nas condições de trabalho da unidade de projetos especiais, além de
institucionalização das suas funções e atribuições.
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XVIII - Estruturar processo de gerência
de relacionamento.
Iniciativa estratégica: Criação da Gerência de Relacionamento.
Descrição: instituir uma nova unidade na Secs responsável por melhorar o relacionamento
da secretaria com os diversos setores do Senado.
Justificativa: buscar uma aproximação cada vez maior com as demais áreas do Senado é
essencial para que a Secs desempenhe seu papel institucional de maneira eficiente.
Benefício: ganhos de eficiência no fluxo de informação entre os diversos setores do Senado

e maior transparência sobre as atividades da Casa para o cidadão, com o consequente fortalecimento do papel institucional da Secs.

Objetivos da Perspectiva Aprendizado
e Crescimento
XIX - Criar ambiente de trabalho integrado, colaborativo e
que estimule a criatividade.
Iniciativa Estratégica: Programa de valorização e capacitação dos gestores e servidores da Secs.
Descrição: instituir programa continuado de capacitação e liderança para chefias da Secs.
Justificativa: a Secs ainda não tem uma política de capacitação de lideranças, o que é
fundamental na coordenação das equipes.
Benefício: ganhos de eficiência na direção das equipes e no alcance das metas estabeleci-

das pelos veículos e serviços da Secs.

XX - Implantar gestão por competência.
Iniciativa Estratégica: Implantação de gestão por competência.

Descrição: instituir política de gestão de pessoas baseada nos conhecimentos teóricos,
habilidades práticas e atitudes no ambiente de trabalho.
Justificativa: as decisões gerenciais relativas a pessoal, na Secs, carecem de uma política
unificada de gestão, que leve em conta o perfil pessoal e profissional quanto a produtividade,
dedicação e habilidades práticas.
Benefício: ganhos de satisfação e eficiência, com a identificação e alocação dos profissio-

nais segundo as necessidades do trabalho e suas aptidões e qualificações.
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XXI - Implementar programa
de capacitação continuada.
Iniciativa Estratégica: Programa de cursos e treinamentos regulares para
atualização e aperfeiçoamento.
Descrição: oferecer treinamento continuado para os profissionais da Comunicação e das

áreas de apoio da Secs.
Justificativa: falta à Secs uma política de capacitação e atualização, justamente no mo-

mento em que as novas tecnologias reformatam o setor.
Benefício: manutenção de um quadro de profissionais capacitados e atualizados em rela-

ção às diferentes linguagens e novas tecnologias.

XXII - Manter atualizado o quadro funcional da Secs, de
acordo com as necessidades de trabalho.
Iniciativa Estratégica: Dimensionamento e adequação do quadro de pessoal da Secs.
Descrição: implantar sistema de acompanhamento do quadro funcional da Secs para ava-

liar como atender as necessidades de pessoal das diversas áreas, seja pela incorporação de
novos servidores ou pelo remanejamento.
Justificativa: para cumprir sua missão, a Secs precisa de um instrumento que lhe permita

avaliar de forma regular a adequação de seu quadro de pessoal às tarefas a serem desenvolvidas.
Benefício: atuação mais eficiente, com equipes de perfis adequados e ajustadas às neces-

sidades do trabalho.
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Apêndice II
Plano Tático de Tecnologia da Informação
(versão preliminar)
O Plano Tático de Tecnologia da Informação da
Secs é consequência do Plano Estratégico da Secs
– 2010-2018, dele derivado e com ele alinhado.
Encontra-se aqui resumido na primeira versão
consolidada das necessidades de tecnologia
da informação (TI) das diversas unidades que
compõem a secretaria. As necessidades de TI
estão agrupadas em três categorias: 1) aplicação
(software: sistemas, programas, aplicativos
de informática); 2) infraestrutura (hardware:
estações de trabalho, periféricos, rede, servidores
de rede); e 3) RH (técnicos especializados em TI).
Em trabalho conjunto com o Prodasen, a
Secs inicia o detalhamento dos projetos –
especificações técnicas e dimensionamento –
com vistas ao atendimento das ne-cessidades
de TI. Cabe destacar que uma necessidade
poderá requerer mais de um projeto para seu
completo atendimento, assim como, recíproca e
eventualmente, um projeto poderá atender a mais
de uma necessidade. A correlação entre projetos
e atividades só será possível conhecer ao cabo da
etapa de detalhamento.

29

Lista de Necessidades de TI Categorizadas
Categoria Aplicação
• Sistema e infraestrutura de interatividade
• Sistemas


Sistema de gerenciamento de conteúdo (portal/CMS)

Sistema de publicação de conteúdo e produtos para web/mídias sociais (fotos, vídeos,
textos etc.)



• Sistemas


Sistema de pauta e produção jornalística

Sistema integrado para produção, diagramação, edição, revisão e publicação de mídia
impressa e digital



• Software de prateleira
Infraestrutura de software específico para desenvolvimento de produtos especializados
– peças gráficas, projeto de comunicação interna, projetos de divulgação institucional,
editores visuais (som, vídeo e web)



Softwares atualizados permanentemente (pacote Adobe + Corel Draw + Visual Studio)


Aquisição de software específico para a área de multimídia



Versionador de código para desenvolvimento




Sistema de mailing

• Sistemas
 Sistema de clipping e análise de notícias (armazenamento de texto, áudio e vídeo, divulgação e publicação automáticas), indexação e pesquisa


Sistema de monitoramento de notícias, mídias sociais e assessoria de imprensa

• Sistemas


Sistema de monitoramento e telemetria/expansão das redes de rádio e TV



Sistema de gestão de expansão de rádio e TV

• Atualização do sistema de CRM com VoIP (plataforma Oracle)
• Desenvolvimento de software específico para a Secs (Comfitas, homogeneização dos bancos de dados da Rádio etc.)
• Sistemas gerenciais
Sistema de BI: credenciamento, acompanhamento de processos, consumo de material,
pessoal (terceririzado, estagiários, efetivos, comissionados), contratos, orçamento, gestão de pauta e produção jornalística, clipping.





Sistema de gestão estratégica e BSC

• Cenário virtual/geração de caracteres
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• Sistema de acompanhamento de processos com notificação de andamento (push), vinculação de ofícios e processos
• Sistema de credenciamento de imprensa

Categoria Infraestrutura
• Aumento do link de conexão da internet
Aumento da disponibilidade de conteúdo multimídia da rádio, TV e Stel, na intra-net
e internet





Criação de um link de internet específico para a Secs

• Redefinição de política de uso e ampliação sistemática da capacidade de armazenamento
Aumento da capacidade de armazenamento de conteúdos multimídia nos servidores do
Prodasen



Aumento da capacidade de armazenamento de dados no drive “U”



Aumento da capacidade de armazenamento de imagens (fotos, vídeos etc.) em banco
de dados





Espaço de rede para storage e para web (site)

Aumento da capacidade de envio e recebimento de mensagens do Outlook



• Rede interna de alto desempenho da Secs


Rede de alta velocidade com e sem VoIP (Supres e Sepop)

• Estações de trabalho especiais
• Estações de trabalho padrão
• Ampliação do desempenho da rede interna do Senado


Desenvolvimento de rede de áudio e vídeo para o Senado, infovia

• Servidores de rede
• Tratamento diferenciado para internet da Secs


Firewall

• Tratamento diferenciado para o correio eletrônico da Secs
Aumento da capacidade de envio e recebimento de mensagens do Outlook




Cadastro Web

• Aquisição de periféricos
Aquisição de impressora para grandes formatos (pedido iniciado em 2008): 1



Aquisição de mesas digitalizadoras e periféricos: 6 mesas



Periféricos: impressoras coloridas A3, impressoras de prova, mesas digitalizadoras,
modem 3G, Ipad


• Sala segura redundante

Categoria Recursos Humanos
• Profissionais de TI lotados na Secs


Núcleo de RH de TI lotado na Secs
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Apêndice III
Estimativa de Demanda por Equipamentos
(levantamento preliminar apresentado pelos setores da Secs)
A Secretaria Especial de Comunicação Social, por
trabalhar com um insumo estratégico na chamada
modernidade, a informação, é atualmente uma das
áreas mais dinâmicas do Senado Federal. Além de
recursos humanos sempre atualizados e em quantitativos
adequados, demanda de forma permanente equipamentos,
programas e processos que possam se adequar aos
avanços tecnológicos e da sociedade democrática.
Para se ter uma dimensão mais próxima da realidade
atual em termos de TI (hardwares e softwares),
equipamentos eletrônicos diversos, serviços e
processos, os responsáveis pelos veículos elaboraram
uma lista de necessidades, constantes dos quadros
em anexo. Entretanto, somente com a elaboração de
projetos, no curso da gestão do Plano Estratégico,
com início de implantação previsto para agosto, será
possível conhecer as demandas reais da Secs quanto a
investimentos e tecnologia.
Ressalte-se que equipamentos e programas precisam ser
atualizados em prazos relativa-mente curtos (de três a
dez anos) para que não haja solução de continuidade
nos serviços de comunicação. Muitos dos equipamentos
ora em uso pelos veículos da Secs já extrapolaram a
carência, com destaque para o parque de computadores.
Algumas demandas expressas estão vinculadas a
decisões sobre a expansão da TV e da Rádio e à adoção
de novos serviços relacionados à interatividade.
Vários projetos relacionados, sob a responsabilidade
da Stel – Secretaria Técnica de Eletrônica, que deve ser
incorporada à Secs, visam atender necessidades de outras
áreas do Senado, com destaque para Plenário, comissões
e Secretaria-Geral da Mesa. As dotações orçamentárias,
nesse caso, não entram na rubrica da Secs.
Por fim, a projeção de demandas está condizente com
a decisão estratégica de integrar, cada vez mais, os
veículos da Secs.
A seguir as tabelas com as estimativas de demandas.
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TI /EQUIPAMENTOS - PERIFÉRICOS E OUTROS ITENS
QUANTIDADE

TEMPO DE AQUISIÇÃO

Switchers (*1)

ESPECIFICAÇÃO

6

imediato/dois anos

Roteadores

4

dois anos

Matriz de áudio e vídeo digital

1

imediato

Mesa de áudio

1

imediato

Conversores de vídeo

20

imediato

Distribuidores de vídeo

20

imediato

Fibras óticas digitais

20

imediato

Fibras óticas

20

dois anos

Ilhas de edição (*2)

7

imediato

Encoders para digitalização de sinal

indefinida

indeterminado

Multiplexadores de stream de vídeo/áudio para programação

indefinida

indeterminado

3

imediato

Geradores de caracteres (*3)
Sistema de multivisualização (multiview)

3

imediato

Monitores de áudio

10

imediato

Monitores de vídeo
Aumento da banda para internet (*4)
Aluguel de canal de satélite para transmissão de sinal
Cabos, conectores, terminais
Fones de ouvido
Sistema de vídeo com cabine de gravação (* )

15

imediato

indefinida

imediato

2

dois/cinco anos

indefinida

imediato/indeterminado

50

imediato

1

indeterminado

Baterias, cartões de memória, tripés, microfones, HDs externos, teleprompter,
caixas de som, leitores de cartão, flashes para estúdio fotográfico, lentes,
switcher, modens 3G.

indefinida

indeterminado

Ramais telefônicos, linhas telerfônicas digitais e móveis

indefinida

indeterminado

5

Mesas digitalizadoras
Móveis diversos

5

imediato

indefinida

indeterminado

(*1) - Os switchers atuais precisam ser trocados a médio prazo.
(*2) - As 13 outras ilhas de edição existentes precisam ser atualizadas a médio prazo.
(*3) - Os nove atuais precisam ser atualizados a médio prazo.
(*4) - Para dar maior velocidade ao fluxo de informações da TV Senado e outros veículos.
(*5) - Sistema permitira à Agência Senado capturar e processar imagens para internet.

TI - PROGRAMAS (*1)
ESPECIFICAÇÃO

TEMPO DE AQUISIÇÃO

Sistemas antivírus

imediato/um ano

Programas de controle de acesso e qualidade da rede TI

imediato/um ano

Programas voltados para a interatividade

imediato/um ano

Progra mas relacionados à multiprogramação

imediato/um ano

Aplicativos de arquivamento documental

imediato/um ano

Programas de computação gráfica

imediato/um ano

Programas para produção jornalística

imediato/um ano

Programas para edição jornalística

imediato/um ano

Programas para produção de legenda oculta

imediato/um ano

Programa para exibição de conteúdo jornalístico

imediato/um ano

Pacotes Office e Adobe (Photoshop, InDesign, InCopy, Ilustrator, Flash, Bridge, Lightroon),
Adobe Master Collection,Visual Studio Microsoft e ferramentas Oracle

imediato/um ano

Programas diversos

imediato/um ano

(* ) - Todos devem ser atualizados de forma permanente e atender toda a Secs.
1
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TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

TEMPO DE AQUISIÇÃO

2

imediato

Equipamento para geração de cenário virtual (TV)
Câmeras Digitais (* ) (TV)

7

imediato

indefinida

indeterminado

1

Sistemas de transmissão de televisão SBTVD (*2)
Antenas e outros equipamentos

7

indeterminado

Sistema de transmissão de Rádio, com transmissor de 10 KW (*3)

4

imediato/um ano

indefinida

imediato/um ano

Gravadores de áudio portáteis/MP3, com conexão USB

40

imediato/dois anos

Filmadoras digitais completas Sony PMW-EX3 (Agência)

3

dois anos

Antenas e acessórios de automação

Câmeras Nikon D3s (Agência)

8

imediato/dois anos

Rádio comunicadores (Agência)

18

indeterminado

Lentes objetivas Nikon/Sigma

18

imediato/dois anos

Mesas de áudio com tecnologia IT (Rádio)

6

2011, 2012, 2013

Cursos diversos de atualização e sobre novas tecnologias e rotinas profissionais

_

imediato/indefinido

Renovação e celebração de licitações (mão de obra, manutenção, distribuição
jornais etc)

_

imediato/indeterminado

(*1) As câmeras da TV Senado precisam ser renovadas periodicamente.
(*2) Expansão da TV Senado para todos os estados brasileiros.
(*3) Número referente a um ano da expansão da Rádio Senado. Meta é atingir todos os estados.

TI - EQUIPAMENTOS
DESKTOP (*¹)

LAPTOPS (*²)

IMPRESSORAS
(*³)

SCANNERS

SECS DIRETORIA

08

01

01

01

TV SENADO

186

06

02

02

RÁDIO SENADO

44

04

06

01

AGÊNCIA SENADO

40

06

01

01

JORNAL DO SENADO

40

02

04

01

SEPOP

101

01

07

02

RP

24

01

01

01

SUPRES

20

01

01

01

ORIGEM

STEL

TOTAL
TEMPO DE AQUISIÇÃO
TEMPO DE ATUALIZAÇÃO

40

03

05

01

503

25

28

11

imediato/dois anos

imediato/um ano

imediato/dois anos

imediato/dois anos

média três anos

média três anos

média três anos

média três anos

Observações:
(*1) Inclui computadores padrão (maioria), computadores especiais e estações de trabalho - os dois últimos precisam de configurações
diferenciadas. Acompanham monitores, periféricos e respectivos programas operacionais.
(*2) Incluídos notebook e um IPAD/tablet, este para ser usado no desenvolvimento de aplicativos móveis da Apple.
(*3) Inclui impressoras/copiadoras de diferentes formatos e funções.
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EQUIPAMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

TEMPO DE
AQUISIÇÃO

Infovia/renovação do sistema VIP, beneficiando todo o Senado, com link ótico (*1)

projeto elaborado

indeterminado

Telas de LCD/LED 46"/salas das comissões (* )

projeto elaborado

indeterminado

Sistema de computadores para atender Plenário, comissões e outros recintos (*3)

projeto elaborado

indeterminado

2

Sala de Segurança (* )

indeterminado

4

Sistema de relógios sincronizados (*5)
Projeto reforma sistema de sonorização do Plenário (* )
6

Expansão do sistema Cedoc/Stel/Secs (*7)
Atualização/manutenção/aquisição equipamentos diversos pela Stel

projeto elaborado

imediato

projeto elaborado

indeterminado
indeterminado
imediato/indeterminado

(*1) - Atenderia gabinetes dos senadores e outras dependências da Casa.
(*2) - Possibilitaria também acompanhar pautas de outras comissões.
(*3) - Sistema para impedir que informações possam ser perdidas.
(*4) - Ampliar segurança para informações geradas pela Secs.
(*5) - O atual sistema está obsoleto. Define horário rígido para Plenário/comissões.
(*6) - Integra projeto de reforma do Plenário do Senado.
(*7) - Investimentos para atualização do sistema Stel/Cedoc, que se integra à Secs.
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Apêndice IV
Participantes do Planejamento Estratégico

Participaram do Planejamento Estratégico da
Secretaria Especial de Comunicação Social – 20102018 os servidores a seguir.
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Grupo de Trabalho – Consultoria Técnica
Carlos Eduardo Boratto Postiga – Prodasen/
Consultoria, Núcleo de Gestão Organizacional
José Augusto Parreiras de Oliveira – Prodasen/
Subsecretaria de Gestão do Conhecimento
José Coelho Ávila – Prodasen/ Consultoria,
Núcleo de Gestão Organizacional
Luiz Eduardo da Silva Tostes (coordenador) –
Prodasen/ Consultoria, Núcleo de Planejamento e
Orçamento

Mario Roberto de Aguiar – Prodasen/ Consultoria,
Núcleo de Planejamento e Orçamento
Ana Lúcia C. Romero Novelli – Secs/ Secretaria
de Pesquisa e Opinião
Cláudia Tavares – Secs/ Gabinete
Fernando Luiz Brito de Melo – Secs/ Gabinete
Helival Rios – Secs/ Secretaria TV Senado
Monique Peixoto Cavalcante – Secs/ Gabinete

Grupo Executivo – Secs
Agnaldo Scardua – Secretaria Técnica e
Eletrônica, diretor
Aluizio Tadeu de Oliveira – Secretaria TV Senado,
diretor-adjunto
Antônio Caraballo Barreira – Secretaria de
Pesquisa e Opinião, diretor-adjunto
Davi Emerich – Gabinete da Secs, diretor de
Jornalismo
Edna de Souza Carvalho – Secretaria Técnica e
Eletrônica, diretora
Elga Mara Teixeira Lopes – Subsecretaria de
Projetos Especiais, diretora
Erika Leal Trezzi – Secretaria de Relações
Públicas, chefe de gabinete
Fernando Cesar Mesquita – diretor da Secs
Flávio Antônio da Silva Mattos – Secretaria
Rádio Senado, diretor
Juliana Borges dos Santos – Subsecretaria de
Projetos Especiais, produtora de Marketing

Juliana Maria Guaracy Rebelo – Secretaria de
Relações Públicas, diretora
José Eduardo Cruz Leão – Secretaria Jornal do
Senado, diretor
Leila Daher – Secretaria TV Senado, diretora
Luís Carlos Alencar Fonteles – Secretaria Rádio
Senado, diretor-adjunto
Marco Antonio Pereira dos Reis – Secretaria
Agência Senado, diretor-adjunto
Mikhail de Oliveira Lopes – Secretaria Agência
Senado, diretor
Nara do Carmo Lima Ferreira – Secretaria Rádio
Senado, repórter
Silvio Burle de Menezes – Secretaria Jornal do
Senado, revisor
Sonibel Pastrana Pereira Rabelo – Secretaria de
Pesquisa e Opinião, coordenadora
Virgínia Malheiros Galvez – Gabinete da Secs,
coordenadora do Blog do Senado

Grupo Gerencial – Secs
Adalberto Menezes Dantas – Secretaria de
Pesquisa e Opinião
Aguirre Estorilio Silva Pinto Neto – Secretaria de
Relações Públicas
Alberto de La Pena Yozaki – Secretaria TV
Senado
Aldo Renato – Secretaria Rádio Senado
Amana Matos Veloso – Secretaria de Relações
Públicas
Analu de Mattos – Secretaria Rádio Senado
André Falcão do Rego Barros – Secretaria Jornal
do Senado
Antônia Márcia Bezerra Vale – Secretaria TV
Senado
Armando Sobral Rollemberg – Secretaria TV
Senado
Audrim Marques de Souza – Secretaria Técnica e
Eletrônica
Carlos Quezado – Rádio Senado
Circe Cunha de Andrade – Secretaria de Pesquisa
e Opinião

Cláudia Rangel M. Carneiro – Secretaria TV
Senado
Cláudio Márcio Guimarães Portella – Secretaria
Jornal do Senado
Clayton Ferreira de Lira – Secretaria TV Senado
Cleber José Ribeiro – Gabinete da Secs
Deraldo Rodrigues Goulart – Secretaria TV
Senado
Eliane Manhães – Secretaria Técnica e Eletrônica
Fábio Henrique Castro Guimarães – Secretaria
TV Senado
Flávio Gomide de Faria – Secretaria Jornal do
Senado
Iza Barreto – Secretaria Rádio Senado
Javert Lacerda Santos Júnior – Secretaria
Técnica e Eletrônica
João Carlos Barizon – Secretaria TV Senado
João Hortêncio Moraes dos Santos – Secretaria
Jornal do Senado
José Carlos Valério – Secretaria Técnica e
Eletrônica
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José Rabelo – Secretaria Rádio Senado
Joverlandio Nunes de Souza – Secretaria TV
Senado
Julianna Rodrigues da Silva – Subsecretaria de
Projetos Especiais
Leife Gonçalves Montalvão – Secretaria Técnica
e Eletrônica
Leonardo Alves Sá – Secretaria Jornal do Senado
Lilia Souza Britto – Secretaria de Relações
Públicas
Luciana Rodrigues Pereira – Secretaria TV
Senado
Lucyana Maria Araújo de Moraes Vega –
Secretaria de Relações Públicas
Luis Carlos Fonteles – Secretaria Rádio Senado
Luís Henrique Zucatti – Subsecretaria de Projetos
Especiais
Márcia Torelly – Secretaria Rádio Senado
Márcia Yukiko Matsuchi Duarte – Secretaria de
Relações Públicas
Max Fabiano Barros Gomes – Secretaria TV
Senado
Myriam Violeta Cavalhero – Secretaria TV Senado
Naftali Alves dos Reis – Secretaria TV Senado
Narciso Mori Júnior – Secretaria Técnica e
Eletrônica
Nelson Luiz de Oliveira – Secretaria Agência

Senado
Nilo Bairros – Secretaria Rádio Senado
Otto Magalhães – Secretaria Rádio Senado
Patrícia Novaes – Secretaria Rádio Senado
Paula Cinquetti de Andrade Lima – Secretaria
Agência Senado
Paulo Sérgio da Silva Azevedo – Secretaria TV
Senado
Rafael Granja Neves – Secretaria Agência Senado
Raimundo Pontes Cunha Neto – Secretaria
Técnica e Eletrônica
Renata Teles de Paula – Secretaria TV Senado
Ricardo Guedes Acioli Toscano – Secretaria TV
Senado
Roberto Fragoso – Secretaria Rádio Senado
Rodrigo Jorge Caldas – Secretaria Rádio Senado
Shirley Velloso Alves – Secretaria Jornal do
Senado
Silvia Castanheira Oddone – Secretaria de
Relações Públicas
Silvia Del Valle Gomide – Secretaria Agência
Senado
Sonibel Pastrana Pereira Rabelo – Secretaria de
Pesquisa e Opinião
Tomaz Edson da Silva – Gabinete da Secs
Valter Rosa da Silva Junior – Secretaria de
Pesquisa e Opinião

Plano Tático de Tecnologia da Informação
Agnaldo Scárdua – Secretaria Técnica e
Eletrônica
Aluizio Tadeu de Oliveira – Secretaria TV Senado
Antônio Caraballo Barreira – Secretaria de
Pesquisa e Opinião
Davi Emerich – Gabinete da Secs
Demétrius Bicalho Félix de Almeida – Secretaria
Técnica e Eletrônica
Edgar Benício Rosa – Secretaria Rádio Senado
Edna de Souza Carvalho – Secretaria Técnica e
Eletrônica
Elga Mara Teixeira Lopes – Subsecretaria de
Projetos Especiais
Erika Leal Trezzi – Secretaria de Relações
Públicas
Fernando Cesar Mesquita – diretor da Secs
Fernando Luiz Brito de Melo – Gabinete da Secs
Flávio Antônio da Silva Mattos – Secretaria Rádio
Senado
Gilvan Sérgio de Andrade – Secretaria de
Pesquisa e Opinião
João Hortêncio Moraes dos Santos – Secretaria
Jornal do Senado
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José Eduardo Cruz Leão – Secretaria Jornal do
Senado
Juliana Borges dos Santos – Subsecretaria de
Projetos Especiais
Juliana Maria Guaracy – Secretaria de Relações
Públicas
Leila Daher – Secretaria TV Senado
Marcia Yukiko Matsuuchi Duarte – Secretaria de
Relações Públicas
Marco Antonio Pereira dos Reis – Secretaria
Agência Senado
Maria Cristina Silva Monteiro – Associação dos
Profissionais de Comunicação Social do Senado
Mikhail de Oliveira Lopes – Secretaria Agência
Senado
Nara Ferreira – Secretaria Rádio Senado
Rafael Granja Neves – Secretaria Agência Senado
Ricardo Toscano – Secretaria TV Senado
Silvio Burle de Menezes – Secretaria Jornal do
Senado
Sonibel Pastrana Pereira Rabelo – Secretaria de
Pesquisa e Opinião
Virgínia Malheiros Galvez – Gabinete da Secs
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