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"A visão sistémica da comunicação, em
mercado de livre competição, permite
avaliar melhor as reações, tendências,
anseios da sociedade, com todas as suas
virtudes e desacerios, suas grandezas e
baixezas. As misérias deixam de ser
desconhecidas. O cidadão jxi.sa a perceber
seus direitos de participação. A capacidade
de criar se exibe. O governo torna-se mais
tr4ífl.pcireP1tC.

(POYARES. 1998- p~

Iv



RESUMO

Neste presente trabalho, o conceito chave é a imagem, definida como a soma de

crenças, idéias e impressões que um público, possui de unia empresa. Trata-se da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALEMG), que tem como funções principais proppr e

aprovar leis, que regem a vida dos cidadãos, controlar e fiscalizar a administração pública.

Para o desenvolvimento deste projeto foi efetuado um diagnóstico amplo sobre o

ambiente organizacional da ALEMG, o que possibilitou junto com a análise da pesquisa urna

melhor visualização das oportunidades., ameaças, potencialidades e fraquezas, no seu macro

ambiente.
Foi realizada uma pesquisa de opinião publica, com os participantes de evenips

institucionais patrocinados pela ALEMG. Com os resultados apresentados, conclui-se que

essa decisão por parte da Organização de criar mecanismos institucionais de interlocução ede

comunicação como elemento chave para se dirigir e aproximar de seus públicos, têm

permitido a melhoria e a criação. de uma imagem positiva,, como também maior divulgação

dos trabalhos desempenhados pelos deputados.

Esse posicionamento pode ser atingido de forma. mais ampla, no sentido da construção

de um Legislativo mais apto a captar e a responder às preferências de diferentes segmentos

organizados da sociedade mineira, resgatando a ética, a cidadania e o interesse pela política.
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1 1TRODUÇÃO

Os modelos de gestão de empresas têm mudado com muita freqüência nos últimos

anos, em virtude, principalmente das constantes alterações que estão acontecendo nos

ambientes de negócios, que estabelecem novos níveis de competitividade no mercado. O

reconhecimento de que a organização é uma. unidade prestadora de serviços e que deve, estar

- permanentemente sintonizada corri as mudanças que ocorrem no mercado justifica a

ocorrência de verdadeiras revoluções em seus processos organizacionais.
A abordagem mais atual, considera que a transição da sociedade industrial para a

sociedade pós-industrial é uma mudança ainda mais radical do que foi a passagem da

sociedade pré-industrial para a sociedade industrial. Em particular, prevê-se que, na sociedade

pós-industrial, não serão nem a energia nem a força muscular que liderarão a evolução, mas

sim o domínio da informação.
As tecnologias da informação e das, comunicações são parte integrante do cotidiano.

Oferecem instrumentos úteis para as comunicações pessoais e de trabalho, para o

processamento de textos e de informação sistematizada.,, para acesso a bases de dados e. à

informação distribuída nas redes eletrônicas digitais, além de se encontrarem integradas em

numerosos equipamentos do dia a dia em casa,. na escritório, na industria., nos transportes, na

educação e na saúde.
Um fator determinante para o- êxito- destas-transformações é a ativa aceitação- social. É

- essencial criar condições eqüi.tativas. de acesso aos benefícios que. esta gera e. combatr

simultaneamente os fatores que conduzem a novas formas de exclusão do conhecimento, a

denominada info-c'xclzisão.
O acesso à informação e ao conhecimento deve estar assegurado sem discriminações

de origem social. É igualmente necessário aceitar a responsabilidade social para com os

cidadãos que, por razões de natureza diversa, requerem consideração especial para não

ficarem excluídos dos beneficios que aquele pode oferecer.
As empresas lideram o desenvolvimento da tecnologia e da sua aplicação, não apenas

para melhorar a sua eficiência organizacional, mas fi.indamentalmente para, oferecerem novos

produtos e serviços pelos quais os consumidores - através dos mecanismos do mercado -

manifestem a sua preferência.
Diante do cenário e das tecnologias emergentes citadas anteriormente-, cabe apresentar

a proposta do presente projeto técnico. A empresa em estudo é a Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais (ALEMG), constituída para legislar, fiscalizar e promover a

interlocução entre a sociedaíie e as diversa& instâncias do poder. O Poder Legislativo tem

como funções principais, propor e aprovar leis que regem a vida dos cidadãos, controlar e

fiscalizar a administração pública.

O principal objetivo desse projeto técnico é avaliar o Plana de N'tadernizaçào. da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que implantou uma série de atividades

institucionais para possibilitar uma maior aproximação do poder legislativo com a sua

clientela. O propósito de tal Plano, é oferecer ao grande público a oportunidade de conhecer e,

por conseqüência, formar uma consciência crítica em relação aos temas discutidos no Poder

Legislativo, fato imprescindível para o fortalecimento das relações entre a sociedade e a

instituição:

A estrutura desse projeto técnico, é. a seguinte: inicialmente.. no diagnástico sero

analisados, a situação conjuntural e de mudança institucional da empresa, as variáveis

ambientais, as características internas da organização, as características dos clientes e dos

serviços oferecidos ao macro ambiente organizacional. Após o diagnóstico, serão

apresentados o problema, o referencial teórico.

Para a concretização desse trabalho, foi realizada uma pesquisa, através da aplicação

de um questionário, abrangendo oiiniães, expectativas e grau de cQnhecimenta de

representantes de organizações públicas e da sociedade civil, a respeito da imagem da

ALEMG e demais atividades, institucionais. Através destes resultados permitia-se avaliar a

imagem, as políticas de comunicação e demais atividades institucionais da ALEMG. No

capítulo final apresenta-se propostas de intervenção na organização.



2 DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE

O estabelecimento de um modelo ideal de organização depende de muitos fatores,

tanto de natureza interna como externa à. empresa, que devem ser considerados para a

definição de um arranjo organizacional que atenda às necessidades da empresa. A mudança

das condições do ambiente e mesmo de fatores. internos à. empresa podem exigir mudanças no

desenho organizacional.
Segundo MATTAR (1999) o diagnóstico e prognóstico são fundaine.ntai para. o

conhecimento e a compreensão do comportamento das inúmeras variáveis externas e internas

à empresa e na construção de cenários alternativos futuros, facilitando a determinação- dos

objetivos que a empresa deseja atingir.
A ALITMG, por se tratar de uma instituição de caráter publico, traz as. marcas da

situação política do país a cada momento histórico. A ALEMG refletiu, na década de 90, o

processo global de. construção democratka e. de amadurecimento político da. sociedade,
mantendo, hoje como ontem, uma estreita relação com as mudanças vividas pelo Brasil e por

Minas Gerais ao longo de sua história.
Para melhor visualização do ambiente. organizacional da empresa em estudo—optou-se

pelas análise dos elementos ambientais, análise interna, análise dos produtos e análise da

demanda. Isto porque, as mudanças que acontecem no ambiente das instituições pib1icas são

de tamanha intensidade e nível de qualidade que a preocupação com a evolução

organizacional deve ser uma constante na vida das organizações.
A ALEMG atravessou várias etapas de mudanças organizacional implementadas

através das Resoluções: 5.086/90 de 30111/90, 5.134/93 de 10/09193, 5.142194 de 0110611.994,

5.157/95 de 14/07/1995 e a 5.189/99 de 17/11/1999.
Ao longo das cinco reestruturações. realizadas entre, 1990 a 1999, percebeu-se que o

conjunto da estrutura orgânica alterou-se durante todo o período estudado. Novos serviços vão

sendo oferecido em virtude de. mudanças ambientais, que geram crescente complexidade, nas

relações entre a instituição e a sociedade.
Devido às constantes mudanças na estrutura orgânica da ALEM.G, o processo de

modernização tornou-se mais necessário para atender às demandas provenientes de inovações

tecnológicas e do volume e rapidez de circulação das informações. Pode-se citar, a exigência
de especialização funcional, decorrente da crescente complexidade das atividades em face

dessas demandas, culminando com o surgimento do departamento de, informática e pesquisa,
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do circuito interno de TV e com a reorganização de departamentos, de maneira a ajustar o

complexo organizacional à. dinamicidade exigida pela ambiência institucional.

A ALEM tem procurado estruturar-se de acordo para incrementar sua função

representativa, por meio da participação da sociedade. em projetos e programas que afetam

diretamente a vida dos cidadãos. Vários mecanismos de interrelação com a sociedade, foram

criados para possibilitar ao cidadão melhor acompanhamento dos trabalhos legislativos. Entre

eles, a criação de um si/e na Internet, a instalação de um canal de televisão, implantação das

Audiências Públicas Regionais, dos Seminários Legislativos e os Fóruns Técnicos, para

discussão coletiva do orçamento estadual e a criação de subsídios para as políticas públicas.

A seguir apresenta-se definições sobre esses eventos legislativos, para melhor

compreensão desse trabalho:

• Audiências Públicas Regionais: revistas na Constituição do Estada, as audiências

públicas regionais tiveram início em 1993, criando urna oportunidade inédita de

--	 aproximação do Legislativa estadual com as prefeituras, câmaras municipais e

- entidades representativas da sociedade. Promovidas pela Assembléia Legislativa, elas

passaram a contar também, a partir de 1995, com a participação formal dos Poderes

Executivo e Judiciário em sua realização.

Seu objetivo principal é oferecer aos. poderes. públicos um conhecimento cada vez

mais aprofundado das realidades regionais de Minas, tendo em vista a atividade

legislativa, o planejamento socioeconâmico e a elaboração da proposta orçamentária.

Buscam ainda garantir a efetiva participação do cidadão junto a seus representantes, na

identificação e na discussão dos problemas sociais e econômicos do Estado.

As audiências ocorrem em cidades sedes escolhidas previamente e são precedidas da

mobilização de cada município. A prefeitura e a Câmara de Vereadores assurnem.a

organização da audiência pública municipal, na qual são definidas até cinco propostas

prioritárias e eleitos os delegados que participarão das audiências regionais.

Em 1997, foi introduzida importante modificação no processo, com o governo do

estado definindo previamente o volume de recursos destinados ao atendimento das
propostas de cada região. Na audiência regional, os participantes escolhem as

propostas prioritárias da região e elegem uma comissão de representação, que tem a

competência de acompanhar a inclusão das proposições no orçamento do estado.

• Seminários Legislativos: eventos de grande porte sobre temas da conjuntura, os

seminários legislativos reúnem representantes de órgãos públicos e entidades da
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sociedade civil que tenham atuação na área. Uma comissão interinstitucional, em

conjunto com a ALEMG, cuida do planejamento das atividades preparatórias- do

seminário.

Definida a pauta do encontro, formam-se comissões técnicas para discutir e

desenvolver subtemas propostos, que, depois de discutidos, transformam-se em um

único documento, submetido a votação na plenária final. Esse documento passa a

constituir importante subsídio para ações legislativas (emendas constitucionais,

deliberações, projetos de lei, requerimentos, entre outras).

A ALEMG já promoveu seminários sobre reforma agrária, educação, políticas

agrícolas e agrária, saneamento, moradia., recursos hídricos, turismo e recursos

humanos. Dos resultados diretos de seminários legislativos, originaram-se, entre

outras, as seguintes leis: Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola (Lei n°

11.405, de 28 de janeiro de 1994) Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

Funderur (Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995); Política Estadual de Saneamento

Básico (Lei n° II .720, de 29 de dezembro de 1994); Fundo Estadual de Habitação (Lei

n° 1 l.719, de 28 de dezembro de 1994); Fundo Estadual de Habitação (Lei n° 11.830,

de 6 de julho de 1995); Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n° 11.504, de 20

de junho de 1994); Plano Mineiro de Turismo (Lei n° 12.398, deI2 de dezembro

de] 996) e Conselho Estadual de Turismo (Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996).

. Fóruns Técnicos: visam a promover estudos de temas cujo grau de. especificidade

- requer a participação de especialistas e representantes de entidades civis e de órgãos

públicos. Cada fórum envolve, a reunião de grupos de trabalho e a realização de

plenárias, culminando na aprovação de um documento final que passa a constituir

subsídio para a atividade legislativa e para as ações do Executivo.

A lei sobre a política cultural do estado, a criação da Secretaria de estado do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a lei que dispõe sobre inspeção, e

fiscalização de produtos de origem animal e a lei sobre uso, manejo e conservação do

solo são exemplos dos resultados dessa iniciativ& Os mais recentes fóruns técnicos

trataram de seguridade social do servidor público, fomento florestal, ensino

fundamental sob a nova legislação e gestão d recursos públicos e cidadania.

Implantou-se também, espaços para o atendimento ao cidadão e vivências dos valores

-	 democráticos, tais como:

mo-



Matérias em Tramitação (MATE): um banco de dados que faz o acompanhamento de

todos os projetos em discussão no legislativo estadual, disponível tanto para os

parlamentares quanto para a população. Segundo estatísticas da Gerência Geral de

Documentação e Informação da ALEMG, esses bancos de dados estão se

consolidando cada vez mais como fonte de consulta diária, sobretudo para

funcionários de órgãos públicos, advogados, pessoas fisicas e estudantes

universitários.

• Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC): atendendo a análise da demanda que foi

tão crescente a ALEMG decidiu desenvolver um posto avançado da Gerência de

Documentação, voltado para o atendimento exclusivamente para o público externo.

Com esse propósito nasceu o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), que

funciona no hall de entrada do Palácio da Inconfidência., desde janeiro de 1995 e

atende em média trinta e cinco pessoas por dia, num total de 700 pessoas por mês,

desde estudantes, líderes comunitários ou outras pessoas da sociedade.

"Assembléia On Line": outro projeto do legislativo, implantado em 1996, com o

objetivo de abrir os canais de informações relativas às suas atividades. Através desse

projeto, sessenta e cinco terminais do computadores estão espalhados pelo Estado

com câmaras municipais e prefeituras e compartilham dados referentes ao dia a dia da

-	 ALEMG, como a pauta dos projetos em votação em plenário: e o das reuniões nas

-	 comissões técnicas e a situação dos projetos em tramitação.

Este projeto ampliou do grau de interação com a sociedade, principalmente, com o

interior do Estado.

• Com os avanços tecnológicos permanentes, a TV Assembléia começou a investir no

alcance do seu sinal, a partir de 1996, passando a operar uma banda do satélite Brasil

Sat B1 Paralelamente à evolução técnica e organizacional, após o primeiro ano de

- funcionamento, a TV Assembléia implantou uma grade de programação, com doze

horas diárias, e foi ampliando até chegar as. dezessete horas atuais, de 7h30 a 0h30

nos dias úteis e de 12 horas a Oh, nos sábados, domingos e feriados.

Ao longo desse processo de modernização percebeu-se que a análise da situação - do

macro ambiente que a instituição estava inserida, foi fundamental para elaboração de metas e

estratégias visando a implantação de uma série de atividades que têm possibilitado uma maior

aproximação e integração do Poder Legislativo com a sociedade.
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Essa nova postura da ALEMG pode ser confirmada pela matéria DEMOCRACIA

(2001), que relata essa nova fase.
"A A.se,nhIeíci Legislativa esta encerrando um biênio ímpar em sua história. Após uni
rompimento inicial,neiile trauniático COlfl o Poder Executivo eiii 1999, o ano 2000 foi
um marco no processo de independência política do legislativo mineiro. Com  isso,
pode-se destacar dois aspectos novos na gesiào da A LIv/G: a abertura maior da ('asa
para a sociedade civil, através de debates com OS vários segmentos durante ci
elaboração de leis, da IV Assembléia e de ,eleco,ferência e o advento do Colégio de
Líderes como poder de fato. Até então, o que prevalecia era a ingerência do governo
do Estado na trwnilação e votação das principais matérias e o embate entre a maioria
e minoria na ('asa, em alguns casos entre a chamada esquerda e direita. O resultado
desta nnidança de rola foi mais participação popular no /)ar/Wflelut() mineiro e
votaçi)es mais ágeis /. ../ Em 2000 tramitaram 1.321 proposições, entre outros, 489
projetos de lei ordinária, 713 requerimentos, treze propostas de emendas à
( 'onsiiiuição, doze projetos de lei complementar, cinco projetos de resolução e duas
representações populares. Este ano, a Assembléia também aprimorou seu papel de
fiscalizador. Loranu instaladas dez Comissões Parlamentares de Ia quérilo: CPI do
Narcoirá co,fi  do Fundef das Licitações, do Fundo Somma, das Construtoras, do
Sistema Financeiro, das Barragens, e do IPSM. ' (DEMOCRACIA, 2001, p. 6)

Para a ALEMG, a avaliação torna-se um instrumento técnico e político necessário, na

medida em que possa permitir que se expressem melhor as diferentes visões dos diversos

grupos e setores da sociedade sobre os serviços institucionais colocados à disposição dos

cidadãos.

Através de um levantamento feito pela Area de Documentação e informática esses

serviços institucionais estão consolidando cada vez mais como fonte de consulta diária,

sobretudo entre funcionários de órgãos públicos, advogados, pessoas fisicas e estudantes

universitários.

O informativo da ALEMG - "Boletim da Secretaria", publicado em 26 de dezembro

de 2000, divulgou um balanço das atividades realizadas pela Área de Documentação e

Informática.

De acordo com o relatório foram detectados o aumento e a diversificação das

atividades, o setor atendeu a mais de 15 mil solicitações de pesquisa no ano, sendo mais de

8,2 mil pedidos encaminhados pelos usuários da instituição e mais de 6,8 mil, pelo público

externo.

O relatório também indicou um aumento da freqüência do público externo em outros

serviços. Os números são os seguintes:

o 4.539 pesquisas em sistemas automatizados, incluindo bancos de dados internos,

—	 externos e consultas à Internet;



• 3.202 levantamentos de documentos em fontes oficiais;

• 24.095 consultas ao acervo da biblioteca;

1.265 pesquisas escolares;

• 94 consultas ao arquivo

• 68.298 cópias de documentos, dos quais 63.210 para atendimento externo.

O relatório indica que houve uma consolidação desses serviços institucionais

disponibilizados pela ALEMG que teve como objetivo ampliar as relações entre os cidadãos e

o Legislativo Mineiro.

2.1 Analise da situação

A história da ALEMG abriga o eixo central da própria história da política de Minas. A

instalação do Poder Legislativo ocorreu em 31 de janeiro de 1935. No período de 1937 a

1947, as atividades do Legislativo foram suspensas, por dez anos, e a ALEMG só voltou a se

reunir em 1947. De 1947 até hoje, a Assembléia mineira vem funcionando ininterruptamente,

acompanhando o ritmo de vida política do país.

A ALEMG já enfrentou períodos dificeis, como o início da década de 30, quando foi

dissolvido o Congresso Nacional e os parlamentos estaduais e municipais. Já passou por

mudanças significativas, corno no final do século XIX, em que funcionou dentro de um

sistema bicameral de representatividade, com duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado

do Estado. Mas, quando a função legislativa foi devolvida ao Parlamento, a ALEMG

começou, também, a assumir o papel de interlocutora entre a comunidade e as diversas

instâncias de poder, através de função fiscalizadora.

Buscando adequar sua atividade institucional e de estrutura interna às exigências

impostas pelas transformações políticas ocorridas no país na última década, a ALEMG,

lançou-se num processo de análise sobre sua atuação e sua situação conjuntural, e a seguir,

implementou mudanças de ordem institucional e administrativa

-	 A ALEMG percebeu que se encontrava, de modo geral, desaparelhada para fazer face

-	 às exigências e responsabilidades de novas tecnologias. Por outro lado, delineava-se a

-

	

	 necessidade da construção de um modelo de prática parlamentar adequado à importância

adquirida pela representação popular no novo contexto político.

-

	

	 Todos esses fatos motivaram a empresa a realizar profundas transformações em suas

estruturas, em sua cultura e até em seu espaço fisico. A trajetória recente da AI.EMG oferece
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interessante material empírico para o desenvolvimento dessa polêmica. O Legislativo mineiro

é, hoje, um ambiente moderno e aberto ao público, responsável pela implementação de

inovações institucionais que facultam o acoplamento de mecanismos institucionais de

participação política clássica, as quais permitem o exercício da cidadania democrática na

arena parlamentar e nos interstícios eleitorais. Essas inovações institucionais fazem parte de

uma estratégia deflagrada no início dos anos 90, época em que se constatava a necessidade de

profundas mudanças na ALEMG.

Nas eleições parlamentares de 1986, o índice de renovação da ALEMG foi de

aproximadamente 65%. A interpretação ao fato, à época, foi de que as baixas taxas de

reeleição eram expressivas da crise de legitimidade que atravessa o Legislativo mineiro, que

	

-	 havia se distanciado muito da sociedade - especialmente durante a vigência da ordem

autoritária - e cuja imagem encontrava-se bastante desgastada. Esse prognóstico foi

-- confirmado pelos resultados de várias pesquisas de opinião realizadas com os públicos

externo e interno da ALFMG e informou a organização de uma estratégia de mudança

institucional, desenhada desde meados dos anos 80 e posta em prática a partir do início dos

anos 90.

Além das iniciativas tomadas no sentido da modernização da instituição -

consubstanciadas na reformulação de sua estrutura interna, na criação de novas gerências e

departamentos, informatização de todos os setores e serviços, no esforço de treinamento,

qualificação, e reciclagem de seu corpo permanente de servidores e na obrigatoriedade de

concurso público para a admissão de novos servidores - um conjunto de inovações

institucionais dirigido à ampliação da interlocução com a sociedade civil foi implementado

desde 1991.

Foram desenvolvidos, no Legislativo mineiro, canais institucionalizados de

participação de grupos organizados da sociedade, tais como os seminários legislativos, os

	

-.	 fóruns técnicos, os ciclos de debates e as audiências públicas regionais, com o objetivo de

- estreitar os laços da ALEMG com os cidadãos e de subsidiar os deputados com informações

relativas aos padrões de demandas vocalizados pelos diversos grupos sociais quanto a temas

polêmicos e de maior saliência em debates na ALEMG.

Todas essas iniciativas alteraram substancialmente o perfil da ALEMG e produziram

	

-	 importantes repercussões nos planos da organização, do processo e da produção legislativa.
-	 Ademais, como conseqüência da mudança institucional, verificou-se por meio de sucessivas

	

-	 pesquisas de opinião realizadas ao longo de todo o processo, que a imagem da ALEMG.
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seja com o público externo, seja com o público interno, passou por uma significativa

modificação, no sentido do fortalecimento da representação e do incremento do grau de

legitimidade do Legislativo estadual.

2.2 Análise interna

2.2.1 Análise do ambiente político

A política faz parte das organizações. O ambiente político é marcado por inúmeras

variáveis que podem afetar de maneira positiva ou negativa a imagem de unia instituição ou

de um político. A organização é conduzida por um grupo de comando que representa uma

-	 estrutura de poder, que tem por objetivo principal manter-se no poder, e, se possível,

aumentar esse poder.

Segundo. ROBBINS (1999), as organizações são compostas de indivíduos e grupos

com diferentes valores, objetivos e interesses, isto determina o potencial para conflito sobre

alocações de recursos. Recursos em organizações são limitados, o que geralmente transforma

uni conflito em potencial em um conflito real. Se os recursos fossem abundantes, então todas

as várias constituintes dentro da organização poderiam satisfazer seus objetivos. Porém, como

eles são limitados, nem todos os interesses de todo mundo podem ser atendidos, conclui,

RORRINS (1999).

No Poder Legislativo, não poderia ser diferente, por se tratar de uma Instituição

Pública e de caráter essencialmente político, os conflitos e os interesses individuais são

constantes e fazem parte desse cenário. Os recursos financeiros também são limitados no

Poder Público dificultando o repasse de verbas, aumento de salários, e empregos para outros

poderes.

No caso do Legislativo, a política distributivista que produz dividendos aos

parlamentares, hoje está encerrada, a chamada Subvenção Social, criada em janeiro de 1995

pelo projeto n° 11.815. Esta verba representava de 0,2% a 0,3% dos recursos do Estado para

obras de assistência social. No final de 1998, estas verbas foram suspensas por causa de

indícios de desvio e má utilização do dinheiro público, causando conflitos constante entre o

Executivo e Legislativo. Através dessas verbas, os parlamentares atendiam os pedidos de sua

base eleitoral, votos eram trocados por favores. O acesso às respectivas verbas dependiam do

vinculo a este ou aquele partido, a posição do parlamentar em relação ao Poder Executivo.

Este tipo de política favorecia as chances de reeleição dos deputados.
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A vida política, como uma das dimensões fundamentais da vida social do homem,

também se assenta na instituição, em rotinas previsíveis e imprevisíveis, que marcam esses

cenários, como por exemplo: a questão da corrupção eleitoral - compra e venda de votos, a

falta de conhecimento do verdadeiro papel da legislador, o tráfico de influência, as campanhas

-	 milionárias, a falta de probidade na gestão do dinheiro público, a infidelidade partidária. São

inúmeros os aspectos que ferem a ética na política.

2.2.2 Dos deputados

A ALEMG é composta por setenta e sete deputados, representantes do povo mineiro,

eleitos, na forma da Lei, para mandato de quatro anos.

A duração limitada do mandato é uma característica dos parlamentos modernos. Essa

limitação no mandato influencia a atuação do deputado, na medida em que a pressão exercida

pela vigência de mandato condiciona o parlamentar à visão imediata de resultados e as

preocupações eleitorais, inviabilizam um trabalho mais consistente em longo prazo.

O número de partidos, as possibilidades de alianças interpartidárias e o grau de coesão

interna dos partidos, são fatores importantes para a dinâmica do parlamento. A existência da

maioria ou minoria parlamentar e o equilíbrio entre essas forças têm papel importante no

controle do Executivo pelo parlamento. A minoria, vinculada ao Governo, exerce suas

funções de legislar, enquanto a oposição critica, aponta falhas, sugere emendas.

Esse formato político favorece o Poder Executivo, através do qual se constituí uma

maioria parlamentar situacionista que homologam as iniciativas legislativas ao governo

estadual. Todo esse processo ancora-se em Assembléias Legislativas frágeis

institucional mente que abdicam da responsabilidade fiscalizadora frente aos atos do

Executivo Estadual.

2.2.3 Estrutura administrativa

A Organização Administrativa da secretaria da ALEM abrange em primeiro grau, a

mesa da Assembléia, em segundo grau, a Diretoria Geral, e, em terceiro grau como Unidades

Operacionais, a Diretoria Legislativa, a Diretoria Administrativa e Financeira, a Diretoria de

Informação e Comunicação, a Assessoria de Planejamento Estratégico e a Procuradoria Geral.
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ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO N° 5.18949

Plenário
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Estrutura Orgânica da Asse,nhkia Legislativa do Estado de Mina.,; Gerais

O novo modelo de gestão foi implementado a partir do final do ano de 1999, quando a

mesa diretora da Assembléia, sob a presidência do Deputado Anderson Adauto, implantou

uma administração voltada para resultados, com a criação do cargo de Assessor Executivo de

Planejamento e Controle. Com a finalidade de implantar no Legislativo um modelo de

eficiência empresarial que, respeitando as especificidades de um órgão público, pode começar

a implantar uma cultura de eficiência,. racionalidade e resultados voltados para a melhoria dos

serviços prestados ao cidadão.

Principais mudanças com a implantação do novo modelo de gestão:

• Áreas de Finanças e Compras:

[louve a reestruturação da comissão de licitação com isso foram reformuladas as áreas

de finanças e compras, a procuradoria geral passou a ter posição central em todos os

processos - o que garantiu maior precisão jurídica e respaldo legal a todos os órgãos

administrativos.

• Área de Pessoal:

ALEMG possui aproximadamente 3.300 funcionários. Destes 400 são do quadro

permanente e 1.500 do quadro de Recrutamento Amplo. 600 do Grupo de Execução e

função pública e 800 aposentados.

Os servidores do quadro permanente são aqueles que foram nomeados através de

concurso público. Já os servidores indicados para o preenchimento dos cargos de
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recrutamento amplo são específicos dos gabinetes parlamentares, a critério de cada

deputado, enquanto exercício de seu mandato, sendo automática a exoneração dos

servidores, quando por qualquer motivo, o deputado deixar a direção do seu gabinete,

ou perda do mandato.

Política de Pessoal:

- Foram feitos investimentos na qualificação do pessoal que dá suporte ao Legislativo,

através de cursos de integração, melhoria do atendimento e aperfeiçoamento gerencial,

em parceria com instituições especializadas, como o Sebrae. A Escola do Legislativo

cria oportunidades diversas de atualização e capacitação para os funcionários da

ALEMG, tornando-os aptos a prestar apoio técnico de qualidade à atividade

parlamentar.
Foram extintos cargos comissionados e de função qualificadas dos níveis operacional

e organizacional.
No período de 1990 a 1998, com o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) e de

aposentadorias, não houve reposição dos servidores. As substituições foram feitas com

a preparação e capacitação de integrantes dos quadros da empresa, foi adotada uma

política de aproveitamento dos inativos, que já participam da folha de pagamento.
-	

• Área Tecnológica:

Quanto aos avanços tecnológicos; houve a informatização das áreas administrativas e

parlamentar, instalação do painel eletrônico de votação e verificação de presenças.

- A ampliação da rede de comunicação. da ALEMG foi necessária pela grande utilização

e pelo aumento da demanda interna e externa. Hoje são 800 microcomputadores.

Todos os softwares estão sendo atualizados e a rede fisica está sendo ampliada para

suportar maiores velocidades e volume de informações.

Foram feitos investimentos na instalação de retransrnissoras da TV Assembléia,

elevando de quatro para mais de cem, o número de municípios que passam a receber o

sinal da emissora e acompanhar o trabalho de seus representantes no parlamento.

• Área de Comunicações:

A comunicação interna dentro da instituição é feita diariamente para os gabinetes- e

- setores administrativos, através da distribuição de um clipping que reproduz as

notícias mais significativas para o legislativo mineiro, com base nos jornais da capital

e de maior circulação no País.
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-	 Semanalmente um boletim informativo divulga as principais deliberações e decisões

da mesa da ALEMG e publica editais e despachos da área administrativa.

Outra publicação destinada à comunicação interna é a parceria, jornal mensal com

artigos e matérias de interesse dos servidores.

2.3 Análise dos produtos (serviços prestados à sociedade)

Visando uma maior aproximação com a sociedade, a ALEMG criou vários

instrumentos de interlocução com a sociedade, de modo a possibilitar ao cidadão melhor

acompanhamento dos trabalhos legislativos, entre eles:

o Um si/e na Internet, http://www.almg.gov.br

o Instalação de um canal de TV - canal a cabo - canal II

o Implantação das Audiências Públicas Regionais

o Implantação de espaços para atendimento ao cidadão, tais como:

- CAC: onde o cidadão tem acesso a diversas informações e acesso à legislação

-	 média de consulta 10.000/ano.
- ProconlAssembléia: atendimento ao consumidor média de 12000/ano

- Fale com as Comissões Reclamações e/ou sugestões sobre serviços publicos -

média de 1.200/ano
- Biblioteca: atende consultas da comunidade, em especial estudantes de 2° e 3°

graus, média de 900consultas/ano.

- Espaço Político-Cultural: oferece à sociedade mais um espaço para estimular a

livre manifestação dos mais diversos segmentos políticos e culturais do Estado.

- Realização de Seminários, fóruns e ciclos de debates.

2.4 Análise da demanda

-	 O conceito de modernidade institucional e organizacional encontra-se relacionado com
a compreensão clara do papel do "cliente" nesse contexto. Como cliente, entende-se aquele

-	 que se constitui na razão de ser de qualquer organização pública ou. privada, sendo o

beneficiário direto dos produtos e serviços gerados por ela.

Assim, a seguir, os clientes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerai.s são

-	 identificados e apresentadas as necessidades (demandas) de cada grupo:
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• Cidadão e as entidades e segmentos sociais que o representam:

- Garantia de sua participação na defesa de seus interesses, enquanto membro da

sociedade, na aprovação das normas político-sociais, na definição e priorização

dos recursos e investimentos públicos, e na fiscalização dos atos governamentais.

- Representação democrática que assegure essa participação.

- Probidade e parcimônia na gestão dos recursos públicos.

• O governador do estado de Minas Gerais e sua equipe de governo:

- Reconhecimento pela população de sua competência para o exercício do mandato

que lhe foi outorgado tendo em vista a efetiva promoção do desenvolvimento

sócio-político-econômico do Estado.

- Cooperação na ação parlamentar e na legitimação dos seus atos, assegurando-lhes

ressonância social, a partir de uma relação democrática baseada em saudável

parceria, que priorize o exercício do direito à cidadania.

• Membros do Poder Judiciário:

- Legirnidade, clareza e exeqüibilidade das leis do Estado de Minas Gerais, que

assegurem condições concretas de eficácia e eficiência no exercício da função

judiciária.

- Relação democrática com o Poder Legislativo, baseadas em saudável parceria, que

priorize o exercício do direito à cidadania.

• Membros dos governos dos municípios de Minas Gerais (executivos e legislativos):

- Representação democrática junto ao Poder Legislativo que também garanta

intermediação eficaz nas relações com os órgãos governamentais e justa

participação na distribuição de recursos e investimentos do Estado.

- Relação democrática com o Poder Legislativo, baseada em saudável parceria, que

priorize o exercício do direito à cidadania.

• Partidos políticos:

- Garantia de espaço democrático para a expressão de suas idéias junto ao Poder

Legislativo e à Sociedade.



3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS

As organizações públicas, principalmente no Brasil, estão passando por unia grave

crise. Várias são as denúncias de irregularidades e de corrupções, envolvendo dirigentes e

políticos dessas instituições. Essas denúncias afetam a imagem das organizações, gerando um

clima de desconfiança e descrédito perante a classe política e a sociedade.

A ALEMG, mesmo com todas essas dificuldades que encontra, tem procurado mostrar

nas ações de interação com entidades da sociedade civil, que existem mecanismos

democráticos que permitem produzir políticas públicas mais consistentes com a consecução

- de metas coletivas. O grande desafio para a ALEMG é o aprimoramento constante do

exercício de suas funções institucionais de legislar, fiscalizar, e interpretar os desejos e

necessidades da sociedade.

Atualmente, as empresas estão inseridas num cenário altamente competitivo, o

mercado cobra uma transformação no modo como as empresas fazem negócios e se

relacionam com o mundo. E é para isso que líderes armam estratégias, a fim de se adaptar a

um mercado cada vez mais exigente.

Segundo BETHLEM (1999), o ambiente externo da empresa é constituído por todos

os fatores do meio ambiente que possam ter influência na atuação da organização. As

mudanças constantes muitas vezes repentinas, influenciam diretamente as empresas e seus

planos estratégicos.

Essa pressão pela qualidade nas relações entre empresa e cliente, também existe dentro

das instituições públicas, nesse novo ambiente, os interesses da organização devem dividir

espaço com as demandas da comunidade, dos clientes e funcionários.

A partir desse contexto, pode-se levantar os principais problemas a serem discutidos

no decorrer do presente trabalho:

• Quais as contribuições das mudanças institucionais e administrativas do chamado

Plano de Modernização da ALEMG, para a sociedade, funcionários e deputados da

AI .EMG'

• Quais os impactos gerados por este Plano de Modernização, no desempenho dos

funcionários diante de mudanças organizacionais, emprego de novas tecnologias e na

prestação dos serviços à sociedade?

• Os canais de comunicação e atividades institucionais implantados visando à

aproximação do Poder Legislativo com a sociedade, realmente funciona?
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O objetivo principal desse projeto técnico é apresentar as iniciativas tomadas pela

ALEMG no sentido de reformulação de sua estrutura interna e na criação de uma

administração voltada para inovações institucionais, dirigido à ampliação dos canais de

interlocução com a sociedade, com a finalidade para fortificar cada vez mais a qualidade nas

relações entre empresa e cliente.

Pode-se citar os objetivos específicos:

• Apresentar os benefícios oferecidos pelos programas de atendimento aos cidadãos;

• Identificar as preferências e expectativas da sociedade mineira sobre a imagem e o

desempenho da ALEMG;

• Identificar o alcance dos instrumentos criados pela ALEMG para interação com a

sociedade;

• Identificar as dificuldades operacionais e/ou sociais que têm contribuído para

distanciar a sociedade dos trabalhos legislativos

• Buscar soluções e alternativas para melhorar a imagem e o desempenho da ALEMG

perante a sociedade;.

• Apresentar a importância de fatores estratégicos nas mudanças institucionais e

administrativas.
Para a concretização desse projeto técnico, foi realizada uma pesquisa quantitativa

com 100 do total de 2.000 participantes de eventos institucionais patrocinados pela ALEMG

no ano de 2.000.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 tJrn enfoque organizacional - As organizações em seus primórdios

A prática organizacional tem sido muito importante desde o princípio da civilização.

Os êxitos e os fracassos dos faraós egípcios e dos imperadores romanos dependeram, em

	

-	 grande parte, da organização de suas instituições, de seus exercícios e de suas religiões. A

seguir, um pequeno histórico de evolução da prática organizacional:

• A partir de 400 a.C. os egípcios implementaram técnicas de planejamento,

organização e controle evoluídas. Descentralizavam suas organizações e buscavam

princípios de consultoria de "staff';

• Os hebreus, em 1491 a.C., utilizavam princípios de organização escalar e de

administração por exceção;

	

-	 . Em 600 a.C. Nabudonosor, da Babilônia, utilizava o controle de produção e incentivos

	

-	 salariais;

• Mencius, em 500 a.C., reconhecia a necessidade de sistemas e padrões;

• Ciro, em 400 a.C., na Pérsia, reconhecia a necessidade de relações humanas, o uso do

estudo de movimento, o arranjo físico e manuseio de materiais;

• Platão enunciava o princípio de especialização do trabalho;

• Cato, de Roma, em 175 a.C, usava descrição de funções;

• Jesus Cristo aplicava princípios de unidade de comando, regulamentos e relações

humanas;

• Arsenal, de Veneza, em 1436, utilizava a contabilidade de custos, verificações e

balanços para controle, numeração de inventários, utilização de pessoal.

• Niccolà Machiaveili, em 1525, na Itália, elencava princípios de consenso de massa,

reconhecia a necessidade de coesão na organização e estabelecia as qualidades de

liderança.
A administração moderna representa o resultado histórico e integrado da contribuição

cumulativa de numerosos precursores, entre os quais filósofos, físicos, estadistas e

economistas. Princípios e conceitos descobertos e utilizados nas Ciências Matemáticas,

1 lumanas e Físicas, no Direito e na Engenharia, foram incorporados pela moderna

administração em suas diversas teorias.
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A administração moderna recebeu, também, forte influência dos modelos de

organização implementados pela Igreja e pelas organizações militares.

Através dos séculos, normas administrativas e princípios de organização pública foram

sendo utilizados pelas organizações militares e pelas instituições da nascente igreja Católica.

-	Essa implementou uma estrutura hierárquica de autoridade avançada, coordenada

- funcionalmente e assistida por órgãos especializados de "stafT". Já a organização militar

implementou o princípio de unidade de comando, disciplina e estratégia. Estes princípios

empregados por estas duas organizações foram amplamente aproveitados pelos formuladores

das teorias de administração aplicadas às organizações modernas.

4.2 Teorias da administração

4.2.1 Escola Clássica da Administração

Surgiu e desenvolveu-se em ambiente de grandes transformações nos processos

produtivos, que originou a chamada Revolução Industrial. A partir de descobertas e aplicação

de novas tecnologias, como a máquina a vapor, em 1776, por James Wait, mudanças nos

processos de produção transformaram produtos artesanais em produtos de massa, promovendo

a redução dos custos e, em conseqüência, dos preços e expansão do mercado consumidor.

Principais teóricos da Escola Clássica da Administração:

A) Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

Sua principal preocupação era aumentar a eficiência por meio da racionalização

Utilizou conhecimento científico em lugar do empirismo e da improvisação. Selecionou,

treinou e desenvolveu os trabalhadores manteve a divisão eqüitativa do trabalho e da

responsabilidade entre a direção e o operário, implementou um plano de incentivo salarial, em

que atribuiu aos trabalhadores tarifas graduadas de remuneração.

TAYLOR (1970) acresce à fragmentação do trabalho a divisão de funções entre

gerências e trabalhador. Considerando a impossibilidade de que os trabalhadores

independentes absorvam e executem processos uniformes e racionais de trabalho a fim de

acompanhar o progresso tecnológico, a administração deverá responsabilizar-se pelo

planejamento das tarefas a partir do conhecimento profundo do processo produtivo, cabendo

ao trabalhador apenas a execução segundo instruções superiores.
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B) Henry Fayol (1841-1925)
Voltou-se para forma e a disposição da organização e o inter-relacionamento entre

suas partes.
FAYOL (1975) complementa a obra de Taylor, mostra que o exercício de cada função

depende de um conjunto de habilidades próprias, ou seja, existem pessoas que nascem aptas

para administrar, devendo apenas submeter-se a urna adequada preparação, enquanto outras

nascem para executar.
O deslocamento da atenção da divisão de tarefa para a estrutura dos órgãos trouxe a

especialização vertical e horizontal dos órgãos fenômeno denominado departamentalização. A

especialização vertical, ou aumento do numero de níveis hierárquicos, deriva da necessidade

de se melhorar a qualidade da supervisão ou chefia (autoridade hierárquica). Já a

especialização horizontal decorre da exigência de se aumentar a perícia, a eficiência e a

melhor qualidade do trabalho em si.
Para 'Faylor e Fayol, autores da teoria geral de administração, a divisão do trabalho

exerce papel central, seguidas de suas decorrências, a hierarquia, a especialização, a

autoridade, o controle, tendo em vista o aumento da produtividade da mão de obra.

C) Max Weber(1854 a 1920)

Max Weber definiu:
• a administração como um sistema social burocrático, onde são definidos aspectos

como o estabelecimento de um conjunto de normas em que há a especificação rigorosa

de deveres, responsabilidades e autoridade daqueles que ocupam o cargo; o princípio

de hierarquia de importància, e essa hierarquia e constituída de elementos corno poder

de mando e valor de remuneração;
• a valorização da competência profissional associada à divisão clara de tarefas e à

competência de cada um;
• acesso a cargos superiores baseado exclusivamente na capacidade,

• conhecimento técnico corno instrumento de manipulação do poder.

4.2.2 Escola Neoclássica da Administração

Procurou estudar as relações humanas e comportamentaiS nas organizações. Como

contribuição, essa escola trouxe a preocupação de se solucionar problemas decorrentes de

1
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falta de motivação, das relações informais na organização, e do comportamento social dentro

da organização.

4.2.3 Escola Moderna de Administração

Analisa a organização como um sistema aberto, onde ocorre uma interação constante

com o ambiente externo, de maneira que a mesma se adapte à constantes exigência desse

ambiente. Não existe, pois, nessa teoria, uma melhor maneira de planejar, de organizar um

grupo, de melhor controlar as atividades da organização. A melhor técnica a ser selecionada é

aquela feita após conhecer as circunstâncias que a organização está enfrentando. Deve ser,
pois, uma organização adaptativa, conforme variáveis como tecnologia, estrutura, autoridade,

relacionamento e necessidades da sociedade, adequados conforme as oportunidades que o

momento confere.

4.2.4 Um novo modelo de organização

CHIAVENATO (1994), aborda a nova conceituação de empresa, que teve inicio em

1940, quando começaram a surgir a instabilidade e a imprevisibilidade, resultando em um

novo modelo aberto e complexo da tecnologia que a torna cada vez mais ampla e veloz.

Segundo C1-IIAVENAT() (1994), a empresa voltada para o futuro terá que adotar um

modelo orgânico ou organicista que pode ser definido como-

—— um sistema viva, aberta e complexo, extrovertido e voltado /)rinclpa/menle para a
sua interação com o ambiente externo. A adaptação e ajustamento às demandas
a,nhientais prvocaiii constantes nnidwiçcis internas dentro da organização. Daí a
flexibilidade que permite relalivo grau de liberdade para as pessoas se comportarem
dentro da organização. " (CHIA VENA 10. 1994. p. 15)

Na visão do autor, empresas que adotam esse sistema adaptam perfeitamente aos

ambientes instáveis, mutáveis e turbulentos dentro do cenário mundial no qual se encontram.

Sua estrutura organizacional deverá ter um fluxo de informações intenso e dinâmico,
tornando-se um fator de integração entre as áreas e os níveis de hierarquia e de fácil acesso a

qualquer pessoa, sem a necessidade de esbarrar nas dificuldades impostas pelas antigas

estruturas empresariais, que são extremamente burocráticas.
A organização do trabalho nas empresas contemporâneas está mantendo como central

o conceito de heterogestão, supostamente derivado da natureza humana. O próprio
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desenvolvimento da teoria da administração, que nada mais é do que "teoria de organizaçâo

do trabalho dos outros '•, segundo BRAVERMAN, (1977).

A empresa, como uni sistema aberto que recebe influências do mundo exterior, vive

um processo cíclico de trocas com a participação de seus empregados, dos investidores,

- fornecedores, distribuidores e consumidores, onde cada um possui motivos próprios para se

dedicarem, contribuírem e incentivarem o processo de desempenho da organização.

CHIAVENATO (1994) considera que essas relações não são de dependência, mas de

reciprocidade ou ganhos mútuos.

CHiA VENAFO (1994) chama a esse processo de responsabilidade social da empresa,

OU seja, '05 conipro/nissos da empresa com a sociedade em geral e, de formci mais intensa,

com aqueles segmentos ou parte da sociedade com os quais es/á foriemenie en'olt'ida e

depeiideiite ". (1).,')0).

A idéia principal é o reconhecimento de que a empresa é uma unidade prestadora de

serviços e que deve estar permanentemente sintonizada com as mudança que ocorrem no

mercado, justifica a ocorrência de verdadeiras revoluções em seus processos organizacionais.

4.3 Os modelos políticos utilizados pela Administração Pública Brasileira

Atualmente, o mundo passa por profundas mudanças nos cenários político-econômico,

social e tecnológico. Neste momento de crescente competitividade, cada empresa precisa

compreender a complexidade do processo, visualizando os impactos sobre si e sobre o mundo

todo, tornando-se capaz de definir planos integrados em nível estratégico, visando a melhoria,

a agilidade dos serviços prestados e a qualidade do relacionamento com clientes.

Para PEREIRA (1999), os modelos de mudanças organizacional surgiram como uma

tentativa de auxiliar as empresas a viabilizarem suas estratégias modernizadoras. Os modelos

de mudanças evoluíram e guardam estreita relação com a velocidade da mudança ambiental.

Os modelos políticos mais conhecidos e utilizados pela Administração Pública

-	 Brasileira são: Desenvolvimento de Instituições (Iiis/ilulion Building) e OS Programas de

Desburocrat ização ou de Desregulamentação.

• Modelo de InsijIjilio,, Bui/dingou Desenvolvimento Institucional:

Este modelo foi criado nos Estados Unidos, com a finalidade de criar ou reforçar,

organizações capazes de incorporar valores específicos e de atuarem como veículo

-	 desses valores numa determinada sociedade.
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De acordo com esse modelo, as instituições só se dispõem a adotar processos de

mudança quando: a legitimidade de sua missão é questionada; seus valores são

abertamente desafiados; sua posição perante clientes é abalada por revelações de

corrupção, escândalos ou abuso do poder; seu monopólio é ameaçado ou invadido por

competidores; a sobrevivência institucional é ameaçada; desempenho funcional estiver

muito baixo; em caso de ampliação, fusão ou diversificação; após período de

crescimento acelerado, para fazer adaptações corretivas.

Segundo a autora, o modelo de Desenvolvimento Institucional foi o primeiro a

fornecer instrumentos de análise das relações da organização com o seu ambiente.

Programas de desburocratização ou de desregulamentação.

Esses programas também são típicos da administração pública e foram utilizados no

Brasil na década de 80. Visaram à melhoria das relações Governo X Povo,

reconhecendo que a finalidade básica da organização pública é o atendimento das

necessidades de sua clientela.

O programa de desburocratização procurou simplificar a administração pública e a

vida dos brasileiros através do combate a centralização, ao formalismo, à rigidez e à

morosidade característica dos órgãos governamentais, em respeito ao direito de

cidadania e liberdade individual dos brasileiros.

Na análise de PEREIRA (1999), esses modelos apresentam problemas, na maioria dos

casos não apresentaram resultados pretendidos e tiveram curta duração.

Esses modelos de modernização administrativa e reorganização estrutural que foram

implementados até a década de 1980 trabalharam primordialmente os aspectos

internos da empresa, visando torná-la mais ágil, mais descentralizadas.

De 1990 em diante, as teses e antíteses novamente se repetem em busca de urna nova

síntese. Novos paradigmas se insinuam, novos modelos são concebidos e proliferam

métodos e técnicas para implementar mudanças nas organizações.

Não se pode admitir a rigidez de uma organização em ambientes que têm como
característica fundamental a mudança. MATTAR (1999) destaca que os novos paradigmas da

administração fortalecem a idéia de que se deve privilegiar a flexibilidade nas estruturas

organizacionais para oferecer respostas competentes e criativas em ambientes dinâmicos e

mutantes.
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Um dos fatores determinantes para a pensar e atuar estrategicamente, é possuir

agilidade e flexibilidade para responder rapidamente às mudanças de cenários e às

necessidades das partes interessadas.

4.4 Tendências de gestão estratégica

O sucesso de uma organização é avaliada por meio de seus resultados, que devem sei-

medidos por uni conjunto de indicadores que reflitam as necessidades e interesses de todas as

partes interessadas de forma balanceada, harmônica e sustentada. Para que essas necessidades

sejam atendidas, a organização deve centrar suas estratégias, objetivos e metas de forma

explícita e alinhada aos aspectos detectados. Corno também implementar um processo de

comunicação eficaz para que as pessoas envolvidas possam entender de maneira clara, os

objetivos da organização e às necessidades do cliente.

Segundo KOTLER (1978), todas as organizações consideram necessário dirigir

comunicações e promoções a seus mercados e públicos. Para ele, os administradores públicos

estão-se interessando cada vez mais pelos assuntos de marketing. As organizações públicas,

estão rodeadas por diversos públicos com os quais deverão manter boas relações. Segundo ele

"as organizações públicas exercem uma atividade de comunicações para manter seus públicos

informados e para promover vários produtos e serviços".
No processo de comunicação com o mercado, não basta só se comunicar, é preciso se

comunicar de modo a fazer da comunicação urna potencialidade da empresa, urna

- diferenciação estratégica e, consequentemente, uma vantagem competitiva. Nesse processo.

tanto a mensagem quanto os meios utilizados para a comunicação merecem toda a atenção. As

estratégias e os objetivos que se pretende atingir necessitam estar relacionados com a

comunicação do produto/serviço e com os objetivos da própria empresa.

MATTAR (1999) lembra um ditado do pessoal de marketing, "before the share of

-	 market, the share of mmd", ou seja, "antes da participação no mercado, a participação na

mente" Para ele, uma comunicação bem feita vai atingir a mente do cliente e, ocupar um

espaço que deverá traduzir-se com preferência para o produto/serviço
Por isso, a comunicação precisa ser "cientificamente" preparada para atingir seus

objetivos e os objetivos da organização. Segundo KOTLER (1978) os principais instrumentos

da promoção se enquadram em cinco categorias: propaganda, publicidade, contato pessoal.

incentivos e atmosferas. A decisão por parte da organização de utilizar instrumentos



promocionais para se comunicar com os mercados alvos, torna-se em investimento no

desenvolvimento de uma imagem correta., com base no comportamento real da organização.

A propaganda é um instrumento importante para o mundo comercial e, está cada vez

- mais, sendo utilizada no setor que não visa lucro. É utilizada para promover candidatos

políticos, causas sociais, causas filantrópicas, recrutamento militar e os serviços de hospitais,

universidades, igrejas e outras organizações que não visam a lucro. Enquanto que a

publicidade já é um instrumento familiar para as organizações que não visam a lucro, na visão

de KOTLER (1978).
KOTLER (1978) aborda., que o contato pessoal é uma maneira importante de atingir e

de comunicar com os mercados alvos. Daí a oportunidade para que membros da organização

especializem na relação com os clientes, podendo tornar um diferencial competitivo.

Outro instrumento promocional para KOTLER (978), são os incentivos, utilizados

por uma organização, com o fim de obter do consumidor sua simpatia.

O quinto elemento principal do composto de promoção e comunicação de uma

organização é conhecido como atmosfera. A atmosfera de um estabelecimento pode promover

o relacionamento desejado com os clientes. Os especialistas de marketing estão cada vez mais

reconhecendo o papel desempenhado pela atmosfera de ambientes comerciais em atrair e

manter os clientes. Seguindo KOTLER (1978), as organizações que não visam lucro deveriam

compreender que suas atmosferas comunicam muito a seus clientes.

4.5 Cultura Organizacional

É muito diticil sensibilizar os membros de organizações tradicionalistas, lentas,

processuais, ritualísticas ou corporativistas para efetuar mudanças avançadas. A cultura

organizacional atua freqüentemente como freio às mudanças que não são do seu agrado, por

-	 outro lado, as organizações que já alcançaram altos graus de abertura e flexibilidade

-

	

	 respondem aos esforços de mudanças. Mas a cultura organizacional é como paradigmas, não

pode ser imposta, precisa ser compartilhada.
Segundo PEREIRA (1999):

"Apesar de todas as dificuldades e percalços relativos à implementação de mudanças
o momento dual é rico em oportunidades e até mesmo em apelos à explicação de
esforços sistemáticos de transformação tias empresas. Os 110 VOS 1,aradigmas, exigindo
uma 1'IS() global do funcionamt'uilo de todos OS sistemas Sociais, a globalização da
economia, o avenço tecnológico e as exigências dos usuários conclamam as empresas
para a adoção de com/)orlanlenlos compatíveis com esta nova realidade. Mudar hoje
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em dia é questão de sobrevivência. As empresas do futuro serão aquelas (file
compreenderem e aceitarem o des qfio da mudança! " (p. 29).

A transformação e o desenvolvimento organizacional é um processo planejado, de

modificações culturais estratégicas, tecnológicas e organo-estruturais, permanentemente

aplicado a uma organização, de tal forma que seja possível o diagnóstico e a implementação das

modificações.
A tarefa essencial da administração da empresa é criar condições organizacionais e

métodos de cooperação por meio dos quais as pessoas possam atingir os seus objetivos pessoais

e profissionais dirigindo seus esforços rumo aos objetivos da empresa. Como também é de

responsabilidade da empresa, proporcionar condições para que as pessoas reconheçam e

desenvolvam seus talentos e características próprias mesmo que pareça utopia, esta conduta

representa verdadeiro avanço tecnológico para obtenção de melhores resultados.

MEZOMO (1992) ressalta a necessidade de se entender a empresa como parte integrante

da dinâmica do mundo atual, sob cuja interferência deste em política desenvolve sua atuação,

- -	 manutenção e evolução.

Para KANAANE (1995), esta forma de visualizar uma empresa demanda muitas vezes,

- mudanças na cultura organizacional, desde que solicita alterações nas três dimensões em que ela

se estrutura. A dimensão ideológica, que se relaciona com o sistema de valores vigentes na

organização, a psicossocial, que envolve o sistema de comunicação e interação dos envolvidos;

e a dimensão material que envolve o sistema produtivo.

Para MEZOMO (1992) formar uma cultura adequada é um dos maiores desafios das

organizações, exigindo
o com/)roF?1iso de todos com a/ilosofia, os objetivos comuns, o desenvolvinzenlo da

competência luis áreas chaves o reconhecimento desta conpe1encIa por parte da
administração e a perpetuação deste compromisso e competência através de uma
política que atraia, desenvolva e mantenha as pessoas certas para os lugares certos.

- (p. 65)

Mas para que esta mudança seja efetiva, o estabelecimento ou a reformulação de alguns

pontos são considerados importantes. São eles:
A cultura, história, objetivo e missão institucional: a origem, os objetivos a serem

atingidos e a razão de ser da instituição definem e esclarecem o ritmo e os valores a

serem seguidos pela mesma
• Sistema de administração adotado: a ação administrativa assume diferentes

características dependendo de condições internas e externas da empresa, ou seja. a



27

administração nunca será igual em todas as empresas, uma vez que é influenciada por

vários fatores, tais como: processo decisório, sistema de comunicação, recursos

financeiros, recursos humanos e recursos físicos;

• Processo decisório: define como são tomadas as decisões da empresa e quem as toma;

• Sistema de comunicação: define os canais e como as informações são transmitidas e

recebidas dentro das organizações;
• Recursos financeiros, recursos humanos e recursos físicos: expressam a qualidade do

serviço prestado. Garantem a sobrevivência da organização/instituição. As contingéncias

internas OU externas referentes a este recurso promovem alterações em suas estruturas.

Pressupostas todas as vantagens no que se refere a tecnologia, modernidade e utilidade.

4.5.1 Cultura organizacional do setor público brasileiro

Dentro do contexto de cultura organizacional, é muito importante apresentar as

particularidades desta dentro do setor público brasileiro, para melhor compreensão do

presente trabalho.
Cada cultura, a seu modo, desenvolve uma forma de funcionamento e interação muito

própria. HOFSTEDE (1997) introduz o conceito de "software mental" ou "programação

mental" para explicar o funcionamento das culturas organizacionais. O ingresso neste

software coletivo é atributo dos nativos, pois as "senhas" são de domínio cultural. A operação

-	 desses softwares coletivos só é possível se houver domínio dos significados dos símbolos e

ícones presentes. "Instalar" autoritariamente outro software, além de ilegítimo, será ineficaz.

- É muito difícil reprogramar qualquer cultura. Mesmo porque elas estão em constante

movimento, ajustando-se em torno de um eixo que já foi estabelecido pelo tempo e pela

história, uma espécie de código genético cultural, passível de adaptação, mas não de

reprogramação total.
CARBONE (2000) procura identificar a origem de certos comportamentos sociais no

Brasil e suas decorrências na gestão pública, primeiro apresentando, os fatores que podem

dificultar a mudança da cultura brasileira e a seguir, os fatores que favorecem essa mudança.

a
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A) Fatores que podem dificultar a mudança da cultura brasileira:

o Burocratismo

- Origem: O processo de colonização e dominação, preocupado em consolidar o

poder de um determinado grupo social: utilização do aparato de leis e regras como

instrumento de defesa de status quo, antes que elemento de justiça e ordem social.

- Objetivo: Controle impessoal das relações econômicas e sociais.

- Decorrência para a administração publica: Excessivo controle de procedimentos,

gerando uma administração engessada, complicada e desfocada das necessidades

do país e do contribuinte.

• Autoritarismo/centralização
- Origem: O processo de colonização e dominação, que estabeleceu dupla função

para a gestão publica: o controle das relações econômicas e sociais e a definição do

modelo de produção vigente.

- Objetivo: Submissão à estrutura social vigente.

- Decorrência para a administração publica: Excessiva verticalização da estrutura

hierárquica e centralização do processo decisório. Como consequência, há o

fenómeno da socialização do autoritarismo organizacional no Brasil.

• Aversão aos empreendedores
- Origem: A sociedade dividida e estratificada onde o papel social de cada cidadão

é sempre previamente definido.

- Objetivo: Restrição ao surgimento e à ascensão de novas lideranças no meio

produtivo.
- Decorrência para a administração pública: Ausência de comportamento

empreendedor para modificar e se opor ao modelo de produção vigente.

Paternalismo
- Origem: Apaziguamento de conflitos sociais e econômicos decorrentes do

processo de centralização de riquezas.
- Objetivo: Amenização de conflitos econômicos, gerando núcleos particulares de

apoio político.

•
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- Decorrência para a administração pública: Alto controle da movimentação de

pessoal e da distribuição de empregos, cargos e comissões, dentro da lógica dos

-	 interesses políticos dominantes.

-	 • Levar vantagem

- Origem: Estado histórico e tradicionalmente poderoso, opressor, normatizador,

autoritário e determinante no cotidiano do cidadão.

- Objetivo: Criação de mecanismos de inversão em relação ao poder formal

estabelecido.

- Decorrência para a administração pública: Permanente vingança em relação ao

-	 opressor, tirando vantagem da coisa pública. Desconsideração do bom senso. Ética

-	 dúbia, nepotismo, fisiologismo, apadrinhamento e intermediação generalizada de

-	 favores e serviços.

• Reformismo

- Origem: Disputas históricas de poder no interior da própria oligarquia e de outros

sistemas de poder dominantes.

- Objetivo: Criação de clima favorável junto à opinião pública para a promoção de

mudanças que viabilizem o exercício do poder. Redefinição e recomposição dos

pactos de lealdade. Desqualificação da gestão adversária passada. Reconstrução a

partir de valores e paradigmas maquiados.

- Decorrência para a administração pública: Desconsideração dos avanços

conquistados, descontinuidade administrativa, perda de tecnologia e desconfiança

generalizada. Corporativismo como obstáculo à mudança e mecanismo de proteção

à tecnocracia.

B) Fatores que podem favorecer a mudança da cultura brasileira:

- • Flexibilidade/mobilidade/mutabilidade/alta criatividade

- Origem: Necessidade de adaptação a um cenário econômico, político e social
permanentemente adverso.

- Objetivo: Sobrevivência.
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- Decorrência para a administração pública: Facilidade de conviver num cenário de

permanente mudança e ambigüidade nas relações sociais. "Jeitinho" extraordinário

para solucionar problemas complexos e de dificil encaminhamento.

-	 . Boa convivência intercultural

- Origem: Formação multirracial da sociedade brasileira.

- Objetivo: Harmonização das diferenças culturais e raciais.

- Decorrência para a administração pública: Facilidade para gerenciar grupos raciais

e étnicos. Boas perspectivas de convivência num cenário globalizado. Diversidade

potencial izadora de saídas inusitadas.

-	 . Alegria/simpatia/festividade

- - Origem: As dificuldades estruturais de uma sociedade economicamente polarizada,

historicamente enfrentadas a partir de uma postura de vida positiva, alegre, cheia

de bom humor e de muitos amigos.

- Objetivo: Busca permanente de descontração, harmonização, confraternização e

compartilhamento.
- Decorrência para a administração pública: Relacionamento e sistemas de apoio

informais, baseados na afinidade e complementaridade. Desenvolvimento de

-

	

	 lideranças e grupos informais, tecendo redes de influência. Clima de trabalho

cooperativo, alegre, criativo e favorável.

Segundo CARBONE (2000), para iniciar uma mudança cultural bem sucedida, é

necessário que a empresa tenha um entendimento melhor sobre a base de conhecimento,

competências e comportamentos nos quais a empresa está assentada, a identificação de

excelentes indicadores de capital intelectual, que ajudam a empresa a orientar seus planos

estratégicos e, principalmente, sua política de gestão e desenvolvimento de recursos humanos.

De acordo com CARBONE (2000), as descobertas relativas às questões

comportamentais ajudam a arquitetar o plano de gerenciamento da cultura corporativa, através

da introdução de novos rituais, paradigmas e comportamentos dentro da empresa,

reorientando as atitudes do corpo funcional.



4.5.2 Principais características da relação setor público e sociedade

Ao Estado cabe a responsabilidade, intransferível, de assegurar a prevalência do

-	interesse de todos e do bem estar geral, sobre os interesses privados, porém o Estado é

constituído com características e formas de ação que representam valores e padrões

-	historicamente produzidos em um espaço social determinado, o resultado de um tipo de

-	relação entre os detentores do poder político e os segmentos da sociedade.

A transformação dos valores norteadores da ação pública exige não apenas mudanças

internas no Estado, relativas ao seu modo de funcionamento, mas impõe outras profundas nos

padrões de ação da sociedade, especialmente nas formas pelas quais se relaciona com o setor

estatal. Impõe também uma revisão conjunta - Estado/sociedade - dos valores norteadores da

ação da esfera pública, identificando aqueles que poderão estabelecer as bases para um futuro

- coletivo mais justo e equânime. A necessidade de valores consensuais que possibilitem a

convivência e a vida coletiva nas sociedades multiculturais do mundo de hoje, tem sido um

importante tema para discussão nos últimos anos.

Para SOUZA (1994), a principal conclusão é que a democracia, que postula como

princípios fundamentais, a igualdade de direitos, a liberdade, a diversidade, a participação e a

solidariedade, constitui o grande valor ético contemporâneo, capaz de abrir um espaço público

de diálogo.

--

	

	 Segundo VIGEVANI (1998), "através da universalização dos valores democráticos,

direitos humanos e direitos sociais, encontram um manto protetor para suas reinvindicações e

--	sua própria existência, situação antes impensável."

Potencializar o valor democracia impõe, também, repensar o modelo de organização e

funcionamento do Estado e de suas relações com a sociedade. As propostas de reforma do

Estado tomaram vulto a partir do final da década de 70, num contexto marcado por uma crise

econômica de âmbito mundial e uma forte crise fiscal, que colocavam novos problemas e

despertavam sérias dúvidas sobre a capacidade do Estado para resolvê-los.

Segundo ABRÚCIO (1997), nessa época, o Estado possuía três dimensões: a

econômica, caracterizada pela ativa intervenção estatal na economia, em setores considerados

- estratégicos para o desenvolvimento nacional e para o pleno emprego. a dimensão social,

buscava produzir políticas sociais que garantissem o atendimento às necessidades básicas da

população e a terceira dimensão, a administrativa, relativa ao funcionamento interno do

Estado, caracterizado pelo modelo burocrático Weberiano.

=
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Esse modelo era caracterizado pela rígida obediência a normas impessoais, estrutura

hierarquizada e corpo profissionalizado, buscando a impessoalidade, a neutralidade e a

racionalidade do aparato estatal.
O modelo burocrático produziu uma imensa e onerosa estrutura, isolada da sociedade

e voltada para si mesma, imobilizada pela obediência a rígidos procedimentos e, incapaz de

fazer frente às mudanças do ambiente, e impermeável às reivindicações da sociedade.

A reação a essa situação irrompeu sob a forma de um conjunto de propostas de

transformação do Estado e de suas relações com a sociedade. A mudança foi para o modelo

gerencial.
O modelo gerencial tinha como características, a ampliação da eficiência do setor

público, através da redução dos custos e o aumento da produtividade, mas, não considerava a

especificidade do setor público, enquanto poder público, responsável pela garantia dos

direitos do cidadãos.
Após mudanças nesse modelo, atribui-se uma especial relevância à flexibilidade da

gestão e à satisfação dos consumidores dos serviços públicos, por meio de uma estratégia que

combinava três medidas: a descentralização, a contratualização e o incentivo à competição

entre os serviços, premiando, com maiores recursos, aqueles mais bem avaliados pelos

consumidores.
No setor público, as relações provedor/consumidor de bens são muito mais complexas,

e o processo de decisão é diferente. Não há muitas possibilidades de escolha e alguns serviços

têm caráter compulsório. A clientela dos serviços públicos não se caracteriza pela liberdade

de escolha de serviços, mas pelo fato de ser detentora de direitos e deveres inerentes à

cidadania.
Esta nova proposta tem duas características importantes: a busca de maior eficiência

da ação pública e a procura de novas relações Estado/sociedade, com a ampliação do papel da

sociedade.
AMORIM(2000), identifica no processo de formação do Estado brasileiro, e de suas

relações com a sociedade, a origem fundamental dos valores e padrões que regem a esfera
pública do país. Apesar do Estado ter incorporado outros traços, relacionados ao modelo

burocrático e gerencial, ele nunca abandonou os traços do antigo modelo patrimonialista e

clientelista, que nos momentos de ameaça aos setores dominantes, tendem a ressurgir com

vigor, acrescidos de um componente novo, o corporativismo	forma moderna de

individualismo coletivo.

1



5 PESQUISA E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1 Introdução

A organização precisa saber medir os quatro atributos dos objetivos de mercado que

escolheu servir, segundo KOTLER (1978), são suas necessidades, percepções, preferências e

satisfação.

Uma organização também deseja compreender como o mercado vê todos os seus

produtos. Neste projeto técnico, o conceito chave - é a imagem, definida como a soma de

crenças, idéias e impressões que uma pessoa um público, possui de uma empresa, de um

objeto, produto, ou de um político.

As preferências dos consumidores são importantes para a organização. Para tanto se

faz necessário investigar, pesquisar essas preferências, afim de ajustar a elas, seus produtos e

serviços. Com o objetivo de conhecer essas preferências e expectativas da sociedade mineira

sobre a imagem e o desempenho da ALEMG, foi realizada um pesquisa quantitativa com 100

dos 2.000, participantes de eventos institucionais patrocinados pela ALEMG no ano de 2.000.

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 8 a 12 de janeiro de 2001, média de

vinte e cinco ligações diárias. Importante ressaltar que na impossibilidade do atendimento da

ligação por parte do escolhido, adotou-se o critério do nome seguinte.

Após conhecer as opiniões dos cento e um entrevistados que participaram dos eventos

patrocinados pela ALEMG, realizou-se também unia entrevista mais detalhada com o atual

Diretor de Informação e Comunicação, o Sr. Ramiro Batista de Abreu, em 15/0112001, sobre

a reformulação de toda a estratégia de comunicação da Instituição.

A síntese dessa entrevista será abordada, logo após a conclusão da pesquisa

quantitativa, é importante ressaltar que, os dados repassados pelo Diretor, vem reforçar mais

ainda os dados da pesquisa, ressaltando a importância sobre a necessidade de se ampliar os

canais de aproximação e integração do Poder Legislativo com a sociedade.



5.2 Metodologia da pesquisa

5.2.1 Cálculo arnostral

-	 A modalidade de pesquisa adotada nesta etapa do trabalho envolveu a técnica de

-

	

	 entrevistas, onde foi avaliado o desempenho do Poder Legislativo e a qualidade de serviços

oferecidos à população.
Para essa avaliação optou-se por realizar urna pesquisa de opinião pública,

quantitativa, com o objetivo de conhecer as opiniões, as expectativas e o grau de

-

	

	 conhecimento de representantes de organizações públicas e da sociedade civil. Os

entrevistados foram sorteados a partir de uma listagem de participantes de eventos

-

	

	 institucionais fornecida pela ALEMG, tais corno: seminários técnicos, fóruns técnicos e

audiências públicas.
Essa listagem contém dois mil nomes de pessoas que participaram de eventos durante

o ano de 2.000. Para escolha da amostra utilizou-se a fórmula quando a população é

conhecida, finita.

-	 n N Z2 pq	 2000 x (1.96)2 x 0.5 x0,5	= 100,5

e2 (N - 1) + Z 2 pq	(0,1)2x(2000-1)+(1,96 )2 0,5x0,5

-	 Nesta amostragem de cento e uma pessoas foram entrevistados, pelo critério de

-	 divisão, uma entrevista em cada vinte nomes do total de 2000, assim totalizando cento e um

-	 entrevistados.
A coleta de dados foi efetuada através de contato pelo telefone. Para essa pesquisa o

questionário foi aplicado, a coleta de dados efetuada de maneira impessoal, permitindo que os

entrevistados manifestassem suas opiniões de forma verdadeira e sincera, sem

constrangimentos.

5.3 Especificações técnicas

A modalidade de pesquisa adotada envolveu a técnica de entrevista por telefone. Esta

técnica permite a reunião de dados que são comparáveis para serem quantificados e

simultaneamente possibilitem a percepção das argumentações e opiniões entre o público de

interesse da pesquisa.
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O questionário utilizado contém onze perguntas, contendo a identificação do

entrevistado e da instituição que representa.
O problema levantado durante a pesquisa, consiste em: foi constatado que a grande

maioria dos entrevistados selecionados trabalhava em apenas um tipo de instituição,

restringindo bastante o perfil do público pesquisado, e tendo como conseqüência respostas

bastante homogêneas.
Os principais objetivos na aplicação desse questionário:

• Avaliar a imagem da ALEMG.

• Avaliar o desempenho da ALEMG.

• Conhecer a opinião sobre a política de comunicação da ALEMG.

• Avaliar os eventos patrocinados pela ALEMG: seminários legislativos, audiências

públicas, fóruns técnicos.

• Avaliar o desempenho e imagem dos Deputados Estaduais.

• Avaliar o desempenho dos funcionários da ALEMG.

5.4 Apresentação dos resultados

5.4.1 Perfil do público pesquisado

. Sexo

Masculino	 88%
-	 Feminino	 12%

TOTAL
	 100%

Idade

Menos de 25 anos	 3%
De 25 a 29 anos	 5%
De 30a39 anos	 28%
De 40 a 49 anos 	42%
Mais de 50 anos	 22%
TOTAL	 100%

Perfil profissional

Tipo de Instituição
Publica municipal
Entidade civil
Pública estadual
Empresa privada
Associação de classe de trabalhadores! funcionários
TOTAL

68%
12%
8%
8%
4%

100%
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5.4.2 Avaliação do desempenho na ALEMG

o Como o(a) sr(a) avalia o desempenho da ALEMG, nos últimos dois anos?

Melhorou muito	 4%
Melhorou um pouco	 47%
Ficou igual	 30%
Piorou um pouco	 8%
Piorou muito	 6%
NS/NR	 5%
TOTAL	 100%

Avaliações positivas	 51%
Avaliações neutras	 30%
Avaliações negativas	 14%
NS/NR	 5%
TOTAL	 100%

Os resultados das avaliações do desempenho da ALEMG apresentaram, de um modo

geral. 5 l°/o de avaliações positivas e apenas 14% de avaliações negativas.

o Razões que fundamentam as avaliações sobre o desempenho da ALEMG

Aspectos positivos do desempenho da ALEM
A instituição está promovendo uma maior aproximação entre o	29%
Poder Legislativo e a população
A instituição tem cumprido as suas funções	 21%

-	 Houve aprimoramento dos serviços institucionais	 16%
Os deputados estão desenvolvendo um bom trabalho	 14%

-	 A instituição tem dado maior atenção à área da educação	 8%
Promoção constante de eventos	 8%
Outros	 2%

-	 NS/NR	 2%
TOTAL	 100%

Aspectos negativos do desempenho da Ai [MC
Falta determinação política para resolver os problemas dos	29%
municípios
Políticos só trabalham em proveito próprio	 21%
Governo não repassa verbas para os municípios	 14%
Pouca divulgação dos trabalhos	 14%
As Audiências Públicas não dão resultado	 7%
Dependência do Legislativo em relação ao Executivo	 7%
Outros	 7%
TOTAL	 100%



5.4.3 Avaliação do desempenho e imagem dos deputados estaduais

• Avaliação dos deputados no desempenho das suas funções

Qual a avaliação que o(a) sr(a) faz do conjunto dos Deputados Estaduais de MG,

escolhendo a função que os mesmos desempenham melhor:

Considerando a média, observa-se que o desempenho dos deputados, em seu conjunto,

é avaliado corno regular em todas as funções. As funções que os deputados têm

desempenhado um pouco melhor, na opinião dos entrevistados, são essencialmente

parlamentares: discutir e aprovar o Orçamento Estadual, e propor e votar leis de interesse da

população.

5.4.4 Comunicação da ALEMC

-	 . Através de quais meios de comunicação o(a) sr(a) tem recebido notícias sobre a

ALEMG?

Meio de comunicação	 Citou
Nenhum	 12%
TV (noticiários em geral)	 55%
TV (TV Assembléia)	 18%
TV (Jornal "Assembléia informa")	 9%
Rádio (noticiários)	 16%
Jornais	 50%
Revistas	 3%
Conversa com amigos	 3%	-

(Pergunta de multipla resposta)

I.1
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5.4.5 Participação e avaliação dos eventos patrocinados pela ALEMG: seminários

legislativos, audiências públicas, fóruns técnicos.

O(a) sr(a) participou de algum evento institucional na ALEMG, qual (is)?

Eventos	 Participação
Seminários Legislativos	 63%
Audiências Públicas	 27%
Fóruns Técnicos	 47%

(Pergunta de múltipla resposta)

Qual a sua avaliação sobre esses eventos? (0) ótimo, (B) bom, (RP) regular positivo,

(RN) regular negativo, (R) ruim ou (P) péssimo.

	

Avaliações sobre os seminários jjlativos	-
Otirno	 18%
Bom	 44%
Regular positivo	 18%
Regular negativo	 6%
Ruim	 6%

Péssimo	 8%
TOTAL	 100%

Avaliaç es sobre as audiências públicas
Ótimo	 22%
Bom	 52%
Regular positiv(	 11%
Regular negativ	 7%
Ruim	 4%
Péssimo	 4%
TOTAL

	

	 100%
Avali ções sobre os fóruns técnicos

Ótimo	 23%
Bom	 54%

itivO	 4%
ativo	 4%

Ruim	 6%
Péssimo	 9%
TOTAL.	 100%

Eventos

Seminários Legislativos
Audiências Públicas
Fóruns Técnicos

Resumo das avaliações
Avaliações Positivas

80%
85%
81%

Avaliações
Negativas

20%
15%
19%



5.4.6 Avaliação dos Serviços Institucionais

• O(a) Sr(a) já utilizou algum serviços prestado pela ALEMG?

Utilização
Sim	 89%
Não
	 11%

TOTAL
	 100%

Caso afirmativo, qual (is):

(pergunta de múltipla resposta)

5.4.7 Avaliação do desempenho dos funcionários da ALEMG

• Como o(a) sr(a) avalia o desempenho do conjunto dos funcionários da ALEMG?

Caso resposta positiva, qual o principal ponto de destaque?
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5.5 Síntese dos resultados

Os participantes de eventos, constituem-se em um público com alto grau de exposição

à Instituição, como também maior acesso à informação através dos seus hábitos de leitura de

jornais e audiência e noticiários de televisão e rádio.
É importante ressaltar que, de acordo com os resultados obtidos junto a representantes

das entidades pesquisadas, pode-se concluir que, quanto maior o contato com a ALEMG,

maiores e mais expressivos são os níveis de avaliação positiva.

A avaliação que os entrevistados fazem do desempenho da ALEMG de maneira geral

é positiva - 5 1%, as razões que fundamentam essa aprovação envolvem a percepção de que a
Instituição está cumprindo suas funções constitucionais, com destaque para uma maior

aproximação entre o Legislativo e a sociedade.

Enquanto que 14% dos entrevistados avaliaram negativamente o desempenho da

ALEMG, com destaque para a falta de determinação política para resolver os problemas dos

municípios. E para 30% dos entrevistados o desempenho permaneceu igual nos últimos 2

anos.
A avaliação que os representantes das entidades fazem do desempenho do conjunto

dos deputados no que se refere ao cumprimento de suas funções legislativas é regular em

todos os itens, havendo maior destaque para as seguintes funções: propor e votar leis de

interesse da população (191/o), discutir e aprovar o orçamento estadual (17%) e fiscalizar os

atos do governo estadual e representar os interesses da população (16%).
Os meios de comunicação mais utilizados e lembrados pelos entrevistados são.

principalmente, os noticiários de TV com 55%, os jornais com 50%, noticiários de rádio com

16% Os programas "TV Assembléia" e "Assembléia Informa" apresenta um bom indice de

menções espontàneas - num total de 27%.

Dos eventos patrocinados pela ALEMG, o maior destaque é para os "Seminários

-	 Legislativos" com 63% de participação, segue-se os "Fóruns Técnicos" com 47% e as

- -	 "Audiências Públicas" com 27%.

-	 Os "Seminários Legislativos" são bem avaliados - 63% de aprovação entre os que já

participaram deste tipo de evento. Justifica-se pela importância do debate e da troca de idéias

que abordam as necessidades e particularidades de cada assunto, além de dar oportunidade à

-	 comunidade de participar mais diretamente dos processos de decisão.
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Os Fóruns Técnicos" são, também, bem avaliados pelos participantes, 47%. O evento

proporciona o conhecimento de novas técnicas e a oportunidade de aprofundar em temas

específicos.

As "Audiências Públicas" são avaliadas por 27% dos participantes o que justifica a

opinião pela percepção de ser esta uma oportunidade da comunidade apresentar suas

demandas e reivindicações.

O desempenho do quadro de funcionários da ALEMG em relação a diferentes aspectos

do seu trabalho, também apresenta um saldo bastante positivo. Tem-se: dedicação ao trabalho

- 19%; competência profissional - 20%, competência na organização de eventos - 20%. O
item responsabilidade e compromisso para com a Instituição recebeu a média mais alta - 23%,

enquanto que atenção no atendimento obteve a média mais baixa - 18%.

Apesar dos resultados positivos, em sua maioria, existem alguns pontos de melhoria

detectados pela pesquisa, tem-se algumas considerações em destaque:

• Os entrevistados foram selecionados dentre participantes de eventos institucionais da

ALEMG, nota-se que a grande maioria - 88% são do sexo masculino e 65% acima de

40 anos de idade. Deve-se pensar em atingir o público feminino e uma faixa etária

menor para a participação desses eventos institucionais da ALENIG, que são

segmentos muito representativos da sociedade, pois, as mulheres e as pessoas com

menos de 40 anos representam atualmente mais da metade da força de trabalho e dos

eleitores

o A grande maioria dos entrevistados trabalham em instituição pública municipal, é

necessário ampliar outros segmentos de mercado, para representar melhor a sociedade

em geral.

• Apesar das avaliações positivas - 51% - em relação ao desempenho da ALEMG nos

últimos dois anos, deve-se levar em consideração, as avaliações neutras - 30 0/o - e as
avaliações negativas - 14%, que totalizam - 44%, que é um percentual alto e retrata a
insatisfação dos entrevistados em relação ao desempenho da ALEMG.

Observa-se que os itens "Falta determinação política para resolver os problemas dos

municípios" corri 29% e "Governo não repassa verbas para os municípios", com 14% são
bem representativos do total, porque a maioria dos entrevistados trabalham em instituições

públicas municipais, portanto, estão mais voltados para os problemas municipais.
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6 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

Após análise de todos os pontos aqui descritos, observou-se o objetivo da estratégia de

gestão organizacional e produzir as condições favoráveis ao seu lado e procurar com exatidão

o momento apropriado para atuar ou recuar, avaliando-se sempre com correção os limites que
se assume.

Para OHMAE (1985),

"Além do hábito da análise, o que caracteriza a meu/e do es! ra/egisla é a
flexibilidade intelectual que o habilite a forunuiar respostas genuínas a situações que

-	 mudam conlinuctinenie... (1985).

Neste contexto organizacional a análise da situação é fundamental para detectar as

potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, para o aprimoramento dos métodos de

planejamento e de tomadas de decisão.

. Potencialidades:

- Demanda existente de públicos.

- Possuir em seu quadro técnico profissionais qualificados.

- Estrutura de canais de comunicação com o público - Canal de TV.

- Estrutura administrativa enxuta e eficaz.

- Modernização de equipamentos na área de informática.

- Informatização das áreas administrativa e parlamentar.

• Fragilidades:

- Imagem negativa dos políticos e das instituições públicas.

- Falta de credibilidade na administração de recursos financeiros.

- Legitimidade de sua missão.

- Valores culturais.

--	
• Oportunidades:

- Aprimoramento das funções institucionais do Poder Legislativo.
-	 - Promover uma maior aproximação entre o Poder Legislativo e a sociedade.

-	 - Divulgação do trabalho dos deputados pelos canais de comunicação.

- Participação maior dos deputados em propor e votar leis de interesse da população.
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• Ameaças:

- Mudanças nos cenários sócio-econômico e político

- Quando a imagem da organização perante a sociedade é abalada por revelações de

corrupções, escândalos ou abuso do poder

Após a avaliação de todos os dados coletados através de pesquisa de opinião pública,

pode-se verificar que o grande desafio para o Poder Legislativo é o reconhecimento que a

finalidade básica da organização pública é o atendimento das necessidades de sua clientela.

Diante do exposto, descreve-se abaixo proposta de intervenção e sugestões para uma

melhor gestão da organização estudada.

• No âmbito institucional:

- a) aprimorar e adequar as normas do processo legislativo, de forma a permitir que

Deputados e cidadãos possam, à distância, participar das atividades e decisões do

Poder;

b) dedicar especial atenção ao exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo,

traduzida modernamente como acompanhamento da execução das políticas públicas e

cobrança de resultados

-	 e) multiplicar os mecanismos e as oportunidades de trabalhar com parceria com a

sociedade civil,

-	 d) dar continuidade ao processo de valorização do trabalho dos eventos institucionais,

com ênfase na participação direta da população,

e) multiplicar as parcerias com instituições mineiras e nacionais para a consecução de

objetivos comuns, prevendo-se sempre o compartilhamento de Custos.

• No âmbito administrativo:

-	 a) investir intensivamente na qualificação e reciclagem dos servidores de gabinete;

b) aprimorar o plano de carreira do servidor da área administrativa, corri a oferta de
novas oportunidades de aperfeiçoamento funcional;

e) dar continuidade ao projeto de aproveitamento do potencial do servidor inativo, com a

conseqüente economia em salários e necessidade de formação técnica;

d) formar quadros para dar suporte ao acompanhamento e controle da políticas públicas

pelo Parlamento, em acordo com o novo papel do Estado.



46

No âmbito divulgação e comunicação:

-	 A comunicação é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos com os

públicos estratégicos.

-- a) Através dos instrumentos de divulgação e de comunicação a organização deve

procurar estar em sinergia com seus públicos e incorporar seus objetivos aos da

organização.

b) O desenvolvimento de métodos de pesquisa para extrair informações do ambiente e do

público servem como instrumentos para que a organização busque balancear os seus

-,	 interesses com os interesses dos públicos.

c) Com base nessas informações, a organização poderá rever os seus processos

administrativos e gerenciais e estabelecer as correções necessárias.

a
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7 CONCLUSÃO

As Assembléias Estaduais, durante vários anos tiveram fundamentalmente o papel de
homologação das políticas públicas. Estas eram desenvolvidas sem o devido controle da
sociedade e do Legislativo, e, historicamente no caso do sistema político brasileiro, mantendo
um predomínio quase que total do processo decisório no âmbito estadual.

Esse formato político favorecia o chamado 'pacto homologatório" entre os poderes
Executivo e Legislativo, através do qual se constituía uma maioria parlamentar situacionista
que homologava as iniciativas legislativas do governo estadual. As Assembléias Legislativas
só se relacionavam com a sociedade através do gabinete dos deputados, o que resultava num
atendimento clientelista, de caráter particularista.

Entretanto, com as transformações de caráter institucional, e com a retomada de
algumas prerrogativas que o Poder Legislativo perdeu durante o período ditatorial, instaurou-
se um processo gradual de diminuição da subordinação do Legislativo em relação ao
Executivo.

Desde o início dos anos 90, a ALEMG vem passando por um processo de
reformulação da sua organização interna. Essas mudanças são marcadas principalmente, pelo
incremento da disponibilidade de informações técnicas e políticas para os parlamentares e
cidadãos. Eventos institucionais, como as Audiências Públicas, Ciclo de Debates, Fóruns
Técnicos, Seminários, entre outros eventos abertos á sociedade, têm aproximado o Poder
Legislativo da população.

Nesses tempos de reconciliação com a prática efetiva do poder participativo, as
--	 instituições estão descobrindo novas formas de relacionar com a sociedade, e apostando nas
- chamadas midias alternativas, como a TV a cabo. InterneL para estabelecer seus próprios

canais de comunicação com o público. As Assembléias Legislativas também procuram sua
adaptação. Tentam apagar uma imagem negativa para entrar em sintonia com as demandas,
necessidades e desejos de seus públicos.

Ao consolidar a abordagem teórica com a prática, percebeu-se que a ALEMG tem urna
preocupação permanente em aprimorar e adequar seu posicionamento com a sociedade,
dentro de um quadro de realidade, para a melhoria constante de sua relação com o macro
ambiente organizacional.

Para o sucesso do Plano de Modernização da ALEMG, a análise do diagnóstico
ambiental foi fundamental para a elaboração de urna gestão estratégica, que visou a
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implantação de uma série de atividades que têm possibilitado uma maior aproximação e

integração do Poder Legislativo corri a sua clientela.

A organização tem procurado se estruturar para incrementar sua função constitucional

por meio da participação da sociedade em projetos, programas de impacto direto sobre a

criação de subsídios para as políticas públicas de interesse da população, como as audiências

públicas, os seminários legislativos e os fóruns técnicos.

- O processo de modernização constante da estrutura orgânica da ALEMG, torna-se

ainda mais necessário devido à existência de demandas provenientes de inovações

tecnológicas e do volume e rapidez de circulação das informações.

Os principais problemas propostos no capítulo 3 foram abordados e plenamente

respondidos no decorrer do trabalho.

Diante do exposto, do resultado da pesquisa, dos objetivos propostos, conclui-se que:

. É necessário ampliar os eventos legislativos a outros segmentos de mercado;

• A ALËMG tem uma preocupação permanente em aprimorar e adequar seu

posicionamento com a sociedade, dentro de um quadro de realidade para a melhoria

constante de sua relação com seu macro ambiente organizacional;

• Poder Legislativo oferece condições para que políticas públicas possam ser discutidas,

avaliadas e fiscalizadas através de um processo interativo com a sociedade.

• A ALEM através desses eventos institucionais mostra que é possível produzir e

reformular políticas a partir de demandas mais universalistas e com beneficios amplos.

• A ALEMG teve a aprovação dos participantes de eventos e a realização foi

considerada de grande importância.

• Essa decisão por parte da Organização de utilizar de canais de comunicação como

elementos-chave para se dirigir e aproximar de seus mercados e públicos, tem

permitido a melhoria e a criação de uma imagem positiva, como também maior

divulgação dos trabalhos desempenhados pelos deputados.

Nos últimos anos tem-se assistido no país a uma preocupação crescente, por parte do

Estado, com a melhoria dos resultados das ações públicas, buscando-se, por meio de

processos de mudança organizacional, estabelecimento de parcerias e de novas práticas de

gestão, ampliação dos níveis de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos.

('orno foi apresentado nesse projeto técnico, tem-se, buscado, especialmente nas

administrações públicas locais, a abertura de novos canais para a participação dos cidadãos



49

nas decisões públicas, com vistas à sua maior adequação às necessidades da sociedade e ao

fortalecimento político das organizações sociais.
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9 ANEXO

Questionário sobre a imagem do Poder Legislativo, da política de comunicação da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e demais atividades institucionais.

1) Sexo: F	M

2) Idade:
25 anos

25 a 29 anos

- 30 a 39 anos

- 40 a 49 anos

- acima 50 anos

3) Em que tipo de entidade/instituição o(a) sr(a) representa?

Pública municipal

- Entidade civil

- Pública estadual

- Empresa privada

- Associação de classe de trabalhadores/funcionários

4) Como o(a) sr(a) avalia o desempenho da AL[MG nos últimos dois anos?

- Melhorou muito

Melhorou um pouco

Ficou igual

- Piorou um pouco

- Piorou muito

N S/N R

5) Se melhorou qual o aspecto positivo do desempenho da ALEMC nos últimos dois

anos?

- A instituição tem cumprido as suas funções

- Houve aprimoramento dos serviços institucionais

- Os deputados estão desenvolvendo um bom trabalho
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- A instituição está promovendo uma maior aproximação entre o Poder Legislativo e a

população

A instituição tem dado maior atenção à área da educação

Promoção constante de eventos

Outros

NS/NR

6) Se ficou igual OU piorou, qual o aspecto negativo do desempenho da ALEMG, nos dois

últimos anos?

Falta de determinação política para resolver os problemas dos municípios

Políticos só trabalham em proveito próprio

- Governo não repassa verbas para os municípios

- Pouca divulgação dos trabalhos

As Audiências Públicas não dão resultado

Dependência do Legislativo em relação ao Executivo

Outros

NSINR

7) Qual a avaliação que o(a) sr(a) faz do conjunto dos Deputados Estaduais de MG,

escolhendo a função que os mesmos desempenham melhor?

Propor e votar leis de interesse da população

Discutir e aprovar o Orçamento Estadual

Fiscalizar os atos do Governo Estadual

Representar os interesses da população

Contribuir para a organização da sociedade

-- Fazer o papel de intermediário, ajudando a resolver os conflitos sociais

NS/NR

8) Através de quais meios de comunicação o(a) sr(a) tem recebido notícias sobre a

A LE M 6?
Nenhum

TV (Noticiários em geral)

TV (TV Assembléia)

-
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- TV (Jornal "Assembléia Informa")

Rádio (noticiários)

Jornais

- Revistas

- Conversas com amigos

Outros

9) O(a) sr(a) participou de algum evento institucional na ALEMC, qual(is)? E qual a sua

avaliação sobre esses eventos? (0) Ótimo, (B) Bom, (RP) Regular Positivo, (RN) regular

Negativo, (R) Ruim ou (P) Péssimo.

- Seminários

Audiências Públicas

Fóruns Técnicos

N S/N R

10) O(a) sr(a) já utilizou algum serviço prestado pela ALEMG? Se sim, qual(is):

Não

Sim, qual (is):

- CAC - Centro de Atendimento ao Cidadão

- Procon Assembléia

Espaço Cultural

- Biblioteca da Assembléia

Livraria do Legislativo

Escola do Legislativo

Home Page da Assembléia (Internet)

11) Como o(a) sr(a) avalia o desempenho do conjunto dos funcionários da Assembléia?

- Positivo

- Mais positivo que negativo

- Nem positivo nem negativo

Mais negativo que positivo

Negativo

NS/NR



Se a resposta for flositivo, qual o principal p01110 de destaque?

Dedicação ao trabalho

Competência profissional
Responsabilidade e compromisso para com a instituição

- Atenção no atendimento
Competência na organização dos eventos (seminários, audiências, dentre outros)

- NS/NR
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