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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais definiu como seu grande desafio institu-
cional “ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade 
melhor”. Ao projetar sua imagem no futuro, o Poder Legislativo mineiro assume que a 
conquista somente será obtida no tempo planejado por meio de compromissos e ações 
estratégicas em parceria com o cidadão e com as organizações da sociedade. Afinal, não 
é suficiente para a Assembleia de Minas ser o poder do cidadão, torna-se necessário ser 
reconhecida pela sociedade como tal. O cumprimento dessa visão de futuro pressupõe, 
portanto, um esforço institucional deliberado e permanente no sentido da aproximação 
e do entrosamento com seus públicos, proporcionando experiências positivas e exitosas 
que contribuam para sentimentos de confiança, credibilidade e cooperação. 

Nesses encontros entre a instituição e a sociedade, processos de comunicação são 
deflagrados: ações de visibilidade pública, fluxos de informação, processos de mobi-
lização, relacionamentos presenciais e virtuais. Para que tais pontes dialógicas sejam 
eficientes e eficazes, é fundamental atribuir à comunicação institucional a sua condição 
estratégica, ou seja, reconhecer a importância desse domínio para o alcance dos objeti-
vos organizacionais mais amplos. É nesse sentido que a definição da política de comu-
nicação da Assembleia de Minas se faz necessária e se justifica. Seu papel orientador 
e normativo permite o alinhamento das ações estruturadas das partes que compõem o 
sistema de comunicação institucional da ALMG em prol de objetivos comuns, sintoniza-
dos com os compromissos e objetivos do Direcionamento Estratégico. 

Entre os objetivos finalísticos do Mapa Estratégico da ALMG, dois têm relação direta 
com a comunicação institucional: “ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas 
atividades do Legislativo” e “consolidar-se como ponto de convergência do poder público 
e da sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o desenvolvi-
mento do Estado”.  No rol dos objetivos organizacionais, um em especial convoca os 
esforços dessa política: “direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização 
das atividades do Poder Legislativo”. A comunicação institucional deve ainda contribuir 
positivamente para o alcance de outros quatro objetivos organizacionais: “disponibilizar 
os recursos necessários para aprimorar o desempenho das atividades do Poder Legisla-
tivo”, “incorporar melhores práticas e novas tecnologias de informação e comunicação”, 
“promover a educação para a cidadania” e “intensificar a articulação com as casas 
legislativas para o fortalecimento do Poder Legislativo”.

APRESENTAÇÃO  



O propósito principal da política 
de comunicação da Assembleia 
de Minas é contribuir para o cumprimento dos 
objetivos institucionais, colaborando, assim, para o 
alcance da missão do Poder Legislativo mineiro. As 
diretrizes, os princípios e os mecanismos de gestão 
dessa política visam efetivar um modelo relacional de 
comunicação integrada, em que o foco do planejamento 
e da produção comunicativa da ALMG esteja dirigido 
aos públicos da instituição, com suas características, 
necessidades e expectativas.



EIXOS CONCEITUAIS DA 
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
DA ASSEMbLEIA DE MINAS

Reputação
Para o entendimento e a aplicação da política de comunicação da Assembleia 

de Minas, é fundamental compreender a distinção entre realidade de uma 
instituição e percepção dessa realidade pelos públicos. Nem sempre essas 
dimensões se encontram de forma harmoniosa. Numa perspectiva relacional, 
desejada por essa política, não cabe a uma instituição impor sua identidade 
aos públicos, conceituando-se de uma determinada forma e esperando que 
essa representação de si seja exatamente aquela apreendida pelo público. 
Os significados da organização perante os públicos variam, não são posse da 
organização e não podem ser controlados por ela. O que a instituição pode 
e deve fazer por meio de sua comunicação institucional é influenciar esse 
processo, visando aproximar cada vez mais as percepções de seus públicos de 
campos valorativos positivos para a organização. 

Instituições relacionam-se melhor com seus públicos quando são capazes de 
gerar valor para eles, por meio de suas ações e seus resultados. Esse histórico 
de entregas valorativas vai se consolidando em representações mais sólidas e 
socialmente compartilhadas, construídas a partir de elementos emocionais e 
racionais da experiência e do conhecimento dos públicos. A reputação de uma 
organização é essa representação coletiva construída ao longo dos anos, de 
conteúdo ativo e capaz de modular os relacionamentos entre a instituição e 
seus múltiplos públicos, e de impactar resultados futuros.  



Instituições de reputação forte tendem a apresentar um maior alinhamento 

entre a percepção dos públicos de relacionamento e sua realidade. As 

promessas se sustentam em seu comportamento, e a instituição conta com 

o apoio dos públicos. Os encontros comunicativos nesse contexto tendem 

a ser efetivos e bem sucedidos, com abertura para o fluxo de informação, o 

debate, a construção conjunta de ações e a busca de resultados. Instituições 

de reputação fraca, por outro lado, tendem ao desalinhamento entre realidade 

organizacional e percepção dos públicos, gerando descrédito e desconfiança.

Para a clara definição do escopo dessa política de comunicação da 

Assembleia de Minas, cabe destacar que a geração de valor da reputação não 

se dá apenas pela via da comunicação da instituição (o que falamos), mas 

também pelas iniciativas organizacionais (o que fazemos) e pela influência 

de terceiros (o que falam de nós). A gestão da reputação institucional impõe, 

portanto, desafios ao Direcionamento Estratégico da ALMG que vão além da 

sua política de comunicação, mas o sucesso desta contribuirá diretamente 

para o alcance de resultados institucionais mais amplos.

Comunicação pública
Além dos princípios da gestão da reputação, a política de comunicação 

da Assembleia de Minas harmoniza-se com aqueles que são próprios da 

comunicação pública. 

O propósito da comunicação pública é direcionar os esforços da comunicação 

institucional para a legitimidade do interesse público. Nesse sentido, torna-se 

central a busca da clareza na divulgação das informações, favorecendo o amplo 

entendimento que fomenta o debate e a participação cidadã.  

Na perspectiva da comunicação pública, as instituições públicas devem 

relacionar-se continuamente com os públicos, como resposta à crescente 

complexidade das sociedades contemporâneas. Ao capacitarem-se para o 

diálogo, as instituições podem exercer uma escuta efetiva de demandas, 

expectativas e dúvidas, além de manterem-se sintonizadas com o debate 

público mais amplo. Essa comunicação exercida sob o olhar do cidadão alia-se 

aos esforços de transparência, de facilitação da ação política e de garantia da 

deliberação pública. 



A Plataforma de Reputação da Assembleia1 estabelece três campos de 

expectativas dos públicos cujo impacto sobre a geração de valor institucional 

é muito grande. Percepções positivas nesses campos implicam ganhos de 

reputação e abrem caminho para bons relacionamentos com os públicos e 

para comportamentos de apoio. As iniciativas de comunicação institucional, 

orientadas pelas diretrizes dessa política, devem convergir para esses campos 

de expectativas, na interlocução com todos os públicos prioritários. 

1 Orientada pela visão institucional, a Plataforma de Reputação estabelece diretrizes estratégicas 

para a gestão da reputação da ALMG, com base nos grandes campos de expectativas dos públicos 

prioritários. 

Conferir Plataforma de Reputação da ALMG no anexo deste livreto.

EIXOS DA ATUAÇÃO DA 
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA DE MINAS

1

2

3

EXPECTATIVA

EXPECTATIVA

EXPECTATIVA

Representação efetiva de 
interesses coletivos e diversos 
da sociedade mineira

Gestão responsável, ética e 
transparente

Aprimoramento do diálogo com 
base na abertura, na inovação, 
na transparência e no retorno



A Diretoria de Comunicação Institucional (DCI) é a instância administrativa 

responsável pela gestão do sistema de comunicação da ALMG. São 

contemplados nesse escopo projetos, programas e ações de comunicação 

nas áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade, web, rádio e TV, arte e 

cultura.  Tanto as iniciativas quanto os veículos de comunicação desse sistema 

devem ser normatizados e orientados por essa política.  A TV Assembleia, 

por ser um veículo de comunicação pública e dotado de concessão para a 

radiodifusão, reporta-se a essa política e às legislações que disciplinam as 

concessões públicas de forma harmoniosa e não concorrente.  

Além desse campo, a política de comunicação da Assembleia de Minas 

pretende orientar ações comunicativas promovidas em outros pontos de 

contato2 da Assembleia, que, apesar de estarem situados em outras diretorias, 

têm impacto direto sobre a política de relacionamento da Casa. Devem ser 

considerados: Plenário e comissões, Espaço Cidadania, Escola do Legislativo, 

Biblioteca da ALMG, Caop, Gerência de Saúde e Assistência, Polícia Legislativa. 

Os eventos promovidos pela ALMG, inclusive aqueles ligados ao processo 

legislativo, são também momentos fundamentais na política de relacionamento 

da Casa. Desde sua elaboração até o pós-evento, a dinâmica desses encontros 

deflagra processos comunicativos, que devem ser norteados pela política de 

comunicação da Assembleia de Minas.  

Os gabinetes parlamentares mantêm intenso contato com diferentes públicos 

da ALMG. São espaços orientados pelas políticas de comunicação do mandato 

do parlamentar e que compartilham com a área administrativa o desafio da 

geração de valor institucional. A Assembleia é constituída pelo conjunto de 

seus deputados, mas cada parlamentar representa a instituição, o que lhe 

confere grande poder discursivo e legitimador. A política de comunicação da 

Assembleia de Minas deve contemplar orientações e alinhamentos com os 

gabinetes, harmonizando-se com as diretrizes e os objetivos específicos do 

mandato parlamentar.

ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA 
DE COMUNICAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA DE MINAS 

2 Pontos de contato: espaços em que a instituição se relaciona com seus públicos, seja 

presencialmente, seja a distância. As experiências dos públicos nesses espaços alimentam o 

processo de geração de valor que impactará a reputação da instituição.



ATRIBUTOS DA COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA 
ASSEMBLEIA DE MINAS

! Pluralidade
As iniciativas de comunicação devem dar visibilidade e promover a pluralidade, 

contemplando diferentes campos de interesse coletivos.

! Proximidade 
As iniciativas de comunicação devem favorecer o amplo entendimento e o 

envolvimento dos públicos aos quais se destinam. As ações devem fomentar o 

diálogo e a interação com os públicos.

! Transparência 
As iniciativas de comunicação devem favorecer a visibilidade das ações 

institucionais, valorizando o caráter público das informações.

! Continuidade 
As iniciativas de comunicação devem visar à construção e à manutenção de 

vínculos, a fim de fortalecer relacionamentos perenes da instituição com seus 

públicos.

! Integração 
As iniciativas de comunicação devem ser articuladas por públicos, 

preferencialmente na forma de projetos e programas. As iniciativas, desde 

a fase de planejamento até o monitoramento, devem ser compartilhadas 

entre as partes integrantes do sistema de comunicação institucional da 

Assembleia, a fim de garantir alinhamento discursivo e incremento dos níveis 

de eficiência e eficácia. 



! Abrangência
 As iniciativas de comunicação devem contribuir para a percepção da 

Assembleia como propulsora do desenvolvimento do Estado. 

! Proatividade 
As iniciativas de comunicação devem atuar de forma prospectiva perante os 

públicos, antecipando áreas de expectativas e interesses. 

! Efetividade 
As iniciativas de comunicação devem visar à eficiência e à eficácia, ou seja, 

serem entregas efetivas da instituição, com o objetivo de gerar interesse, 

envolvimento e legitimidade dos públicos. As ações comunicativas devem ser  

conduzidas por processos formais que otimizem recursos, garantam qualidade 

da informação e dirijam os esforços para o alcance de resultados. As iniciativas 

devem ser monitoradas por indicadores de desempenho, subsidiando a 

instância gestora da política de comunicação.

ALINHAMENTO DISCURSIVO 
POR MENSAGENS-CHAVE

A  Assembleia Legislativa é uma instituição plural, em que forças políticas 

representam múltiplos interesses da sociedade. A vitalidade da instituição está 

no diálogo entre essas diferentes vozes, inserindo a decisão política no rico 

campo da democracia. A comunicação institucional deve favorecer e ressaltar 

essa dinâmica e esses atores. 

A identidade plural da Casa não impede, entretanto, o caminho do 

alinhamento discursivo na produção comunicativa. Não se trata de unificação 

de discursos, mas de definição de mensagens-chave, cujo conteúdo, articulado 

com os eixos de expectativas e as diretrizes da Plataforma de Reputação, 

aciona positivamente o processo de geração de valor institucional, favorecendo 

o relacionamento e a comunicação.  

As mensagens-chave devem ser definidas de acordo com o público e 

trabalhadas nas iniciativas de comunicação institucional. Esses conteúdos 

devem igualmente orientar ações comunicativas nos demais pontos de contato 

da instituição, tanto da esfera administrativa quanto da parlamentar.



PÚBLICOS PRIORITÁRIOS
A Assembleia Legislativa é uma instituição pública, um Poder democrático. 

Suas ações devem respeitar o interesse público e ser dirigidas a todos e 

a cada um dos mineiros. Um universo tão amplo e variado impõe desafios 

enormes à comunicação institucional. A estratégia generalista advoga pelo uso 

de meios massivos de difusão de informação, sendo a mensagem direcionada 

a uma representação abstrata de receptor. 

A política de comunicação da Assembleia de Minas assume a abrangência 

e a pluralidade de seus públicos, mas, ao contrário da abstração generalista, 

opta pela estratégia da comunicação de relacionamento. São definidos 

segmentos de públicos prioritários para os quais é dirigido um conjunto 

de programas, projetos e ações, com base em campos de expectativas, 

conhecimentos e interesses de cada um. O objetivo é fortalecer vínculos 

duradouros e aproximativos, utilizando-se das diferentes formas de 

comunicação, inclusive a massiva. 

São públicos prioritários dessa política:

Público geral 

Representantes municipais (prefeitos e presidentes de câmaras 

municipais)

Autoridades do Mundo Oficial 

Organizações da sociedade civil

Imprensa

Público interno



DIRETRIZES DA POLÍTICA 
DE COMUNICAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA DE MINAS

As diretrizes dessa política devem operar como orientadores estratégicos na 

definição dos planos de ação.

1 Contribuir para a valorização da atuação dos deputados, mostrando a 

sintonia de suas ações com os anseios da população.

2 Associar as atividades da Assembleia ao exercício do interesse público.

3 Contribuir para a pluralidade e a ampla informação e participação de 

diferentes segmentos da sociedade.

4 Valorizar a importância do trabalho da Assembleia Legislativa 

na formulação de políticas públicas e na fiscalização de sua 

implementação pelo Poder Executivo.

5 Contribuir para o fortalecimento do trabalho dos deputados nas 

comissões parlamentares, dando visibilidade aos resultados 

alcançados e a seus desdobramentos.

6 Promover a transparência dos processos, das decisões e dos 

resultados da Assembleia Legislativa por meio de informações 

objetivas, compreensíveis e de fácil acesso.

7 Fortalecer o diálogo entre a Assembleia Legislativa e seus públicos, 

em prol de escuta, conhecimento, discussão e retorno.

8 Inovar processos e instrumentos de comunicação com vistas à 

contínua melhoria do relacionamento da instituição com seus públicos.

9 Contribuir para atitudes de reconhecimento e difusão da missão, da 

visão, dos compromissos e dos objetivos estratégicos da Assembleia 

Legislativa.

10 Subsidiar a tomada de decisão e a execução das atividades 

administrativas para a gestão institucional efetiva e responsável.



GOVERNANÇA DA POLÍTICA 
DE COMUNICAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA DE MINAS

Metodologia RepTrak®

Públicos prioritários

Dinâmica geral e instrumentos de gestão
O modelo de governança da política de comunicação institucional foi concebido 

com o propósito de permitir o contínuo monitoramento das iniciativas de 

comunicação em andamento no sistema e, ao mesmo tempo, abrir espaço para 

inovações estratégicas. 

As iniciativas de comunicação passam a ser organizadas por público prioritário, 

a fim de garantir a gestão com foco na recepção, orientada estrategicamente pelos 

campos de expectativa e pelas diretrizes da Plataforma de Reputação:



Metodologia RepTrak®

Plataforma de Reputação da ALMG



A partir da categorização por público prioritário, cada iniciativa de 

comunicação em andamento deve ser avaliada com base nos seguintes oito 

atributos da política: 

! Pluralidade

! Proximidade

! Transparência

! Continuidade

! Integração

! Abrangência

! Proatividade

! Efetividade

Para tanto, as gerências da DCI contam com a matriz de análise de 
iniciativas de comunicação, cujo objetivo é mensurar o grau de incidência 

dos atributos nas iniciativas, observados os meios de verificação e o contexto 

de realização. A avaliação é periódica e é realizada pelas equipes responsáveis, 

coordenadas pelos respectivos gerentes. O preenchimento da matriz resulta 

na curva de desempenho da iniciativa, indicador importante para a formulação 

dos planos de melhoria e de seu monitoramento.

Curva de desempenho – Iniciativa de comunicação
Atributos da política de comunicação da ALMG



A cada ano, sete iniciativas em andamento no sistema de comunicação da 

Casa – uma para cada público prioritário da política de comunicação – são objeto 

de planos de melhoria. Após o período de acompanhamento intensivo, essas 

ações permanecem monitoradas pelas gerências da DCI, por meio da aplicação 

periódica da matriz de análise. A observância da série histórica das curvas 

de desempenho de cada iniciativa indicará avanços e eventuais retrocessos, 

ensejando adequações no planejamento das ações, com os ajustes necessários. 

A meta é, no médio prazo, ter conjuntos de iniciativas de comunicação voltadas 

aos diferentes públicos prioritários da política de comunicação institucional 

geridos à luz dos instrumentos de planejamento e controle definidos no escopo 

desse modelo de governança. Para a análise das entregas comunicativas 

realizadas a cada público prioritário, as equipes e os gestores da DCI utilizarão o 

indicador de desempenho global intitulado polígono de atributos:

PRESSUPOSTO:
Valorização do trabalho parlamentar

1. Pluralidade
2. Proximidade

5. Integração

3. Transparência7.
 P

ro
at

iv
id

ad
e

6. 
Ab

ran
gê

nc
ia

8. 
Efe

tiv
ida

de

4. Continuidade



A expectativa é que a visão ampla das entregas por público, além de 

seu cotejamento com os demais segmentos, aponte áreas de ameaças e, 

principalmente, indique oportunidades para ações estratégicas de maior 

impacto sobre os processos de relacionamento da ALMG com a sociedade. 

À análise comparada do sistema de comunicação institucional deve 

somar-se a contínua prospecção de experiências exitosas nos campos do 

saber e do fazer comunicativos, além de experiências desenvolvidas em 

instituições públicas e privadas, tanto no Brasil como no exterior.

Além disso, fazem parte do escopo de ações de governança da política de 

comunicação dois planos estratégicos bienais. De impacto transversal, esses 

planos têm o objetivo de reposicionar campos mais abrangentes de práticas 

comunicativas, a fim de manter a vitalidade do sistema de comunicação ao 

longo do tempo, com a incorporação contínua de inovação e desenvolvimento às 

práticas de comunicação e relacionamento da Assembleia de Minas.



ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA E SUAS 
RESPONSABILIDADES

A Diretoria de Comunicação Institucional (DCI), instância responsável pela 

gestão da política de comunicação institucional, orientará, de forma global e 

estratégica, os esforços de governança dessa política, observadas as diretrizes 

da Mesa e das instâncias administrativas superiores da instituição. 

Caberá à DCI trabalhar em prol da contínua articulação e disseminação dessa 

política entre os gabinetes parlamentares e as demais diretorias e os comitês 

gestores da ALMG, a fim de garantir maior efetividade na gestão da reputação 

institucional, ao abarcar diferentes áreas e processos de relacionamento da Casa. 

Para a realização das atividades previstas na governança dessa política, os 

gestores e equipes da DCI contarão com suporte e assessoramento de duas 

estruturas especialmente empenhadas na facilitação e no acompanhamento 

dos processos: o Comitê Executivo da Política de Comunicação e a Assessoria 

Estratégica da Diretoria de Comunicação. 

Comitê Executivo da Política de  

Comunicação da Assembleia de Minas

O Comitê Executivo da Política de Comunicação tem o objetivo de reunir, 

organizar e analisar informações sobre as iniciativas desenvolvidas pelo sistema 

de comunicação da Assembleia Legislativa, organizadas por públicos prioritários, 

com vistas a subsidiar a atuação dos gestores e das equipes da DCI. 

Compete ao comitê acompanhar sistematicamente o desenvolvimento dos 

planos de melhoria das iniciativas de comunicação, estimulando análises 

comparadas, orientadas pela perspectiva relacional. 



Ele também se responsabiliza pelo monitoramento de indicadores e metas de 

desempenho relacionados às iniciativas de comunicação perante os públicos 

da Assembleia.

O comitê é composto por um coordenador e por seis agentes de 

monitoramento da comunicação. Cada agente é responsável pela análise de 

dados sobre iniciativas de comunicação voltadas para cada público prioritário. 

Além de participarem de reuniões mensais, os agentes de monitoramento da 

comunicação atuarão como facilitadores em benefício das gerências, apoiando 

os gestores e suas equipes no desenvolvimento dos planos de melhoria. 

Assessoria Estratégica da Diretoria de Comunicação 

Institucional
A Assessoria Estratégica da DCI responsabiliza-se pela facilitação 

permanente dos processos de articulação entre as áreas empenhadas na 

governança da política de comunicação. Diretamente vinculada ao Diretor 

de Comunicação Institucional, a assessoria apoiará os processos de decisão 

estratégica da área, a partir da prospecção de assuntos de interesse e impacto 

relacionados à política de comunicação, tanto internamente quanto no contexto 

mais amplo. 

Compete ainda à assessoria o suporte às equipes e aos gerentes da DCI na 

elaboração, na implementação e no controle dos planos de melhoria. A fim de 

harmonizar tal atividade com os esforços do Comitê Executivo da Política de 

Comunicação, o titular da Assessoria Estratégica será o coordenador dessa 

instância colegiada. 

A Assessoria Estratégica da DCI responsabiliza-se ainda pelo 

acompanhamento dos planos estratégicos bienais, apoiando os gestores e as 

equipes na sua definição e implementação e no monitoramento de resultados. 
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