
(ø

r



F/'4

c

Lélio Fabiano
& Associados

consultores em
Comunicação Empresarial

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

(

Desenvolvimento de um Programa de Gestão
Estratégica de Comunicação Social Integrada

(-

/
Outubro de 1994

r

RUA ~LIA DE DIRCEU. 226
CONJ. 802 • LOURDES
FONE (031) 275-4282
FAX (031) 275-3239

30 170-090 • BELO HOHIZON1'l: • MOr



r

Lélio Fabiano
& Associados

Consultores em
Comunicação Empresarial

Ao apresentarmos ao Conselho Regional dos Profissionais de
Relações Públicas - SP/PR o trabalho por nós desenvolvido
juntamente com a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
como concorrente ao Prêmio Opinião Pública, objetivamos, talvez
contraditoriamente, mais que a premiação, o compartilhamento
com os profissionais de Relações Públicas de uma experiência em
comunicação com uma instituição situada em um dos segmentos da
sociedade mais desacreditados.

Comunicação é processo longo e lento. Os dirigentes da
Assembléia Legislativa e a Consultoria têm a convicção de que o
caminho a trilhar para que a sociedade perceba a importância do
Legislativo e ao mesmo tempo, para que este poder se revigore
perante a opinião pública, será árduo e permanente.

O que nos incentiva, entretanto, a apresentar o presente caso
são os primeiros sinais de que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais começa a ter o reconhecimento público do seu esforço
de estabelecer um relacionamento com a sociedade em novas
bases.

Para ficar apenas em um exemplo mais expressivo, citamos o
artigo do filósofo e cientista político Roberto Romano, da UNICAMP,
publicado na Folha de São Paulo de 14 de setembro de 1994, "A boa
notícia que vem de Minas representa um reconhecimento e um
estímulo ao trabalho iniciado pela ALMG.

LL	Ç
Lélio Fabiano dos Santos
Diretor
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Antecedentes
(

No começo de 1990, pesquisas realizadas em todo o país apontaram
o óbvio para os brasileiros: a imagem da classe política encontrava-se no
fundo do poço. A sociedade não confiava nos políticos nacionais.

Atenta para estes indicativos, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais iniciou um trabalho intenso multi disciplinar, objetivando não apenas
resgatar a imagem da instituição e de seus representantes, mas, promover
uma mudança de paradigmas e atitudes, reorientando seus produtos, seus
serviços à sua razão de ser na coletividade, de onde nasce a sua missão
pública, dentro das atribuições que a sociedade lhe delega.

Consolidaram esta iniciativa:

A Reforma Administrativa: Enxugamento da estrutura, informatização
através de sistemas em rede, profissionalização do servidor (Plano de
Carreira, Escola do Legislativo, Banco de Potencial Humano, Programa de
Desenvolvimento Gerencial, Treinamento em Recursos Humanos etc) além
de uma ampla campanha de moralização (Leilão da Frota de Veículos,
Concurso Público para preenchimento de vagas etc).

A Modernização Gerencial: Implantação de um programa de
produtividade e qualidade conduzido pelas Consultorias Arfhur Andersen,
Price Waterhouse, Paulo Mattos & Associados, formação de um grupo de
Planejamento, orçamento setorizado e participativo, entre outras
atividades.

Formação do Grupo 'Projeção Mineira': (Comitê Deliberativo de
Comunicação Social). Criado em março de 1991, o Projeto Minas Gerais
tem por finalidade desenvolver ações institucionais entre o Poder
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Legislativo e entidades e segmentos da sociedade, formulando diretrizes
de entendimento social no Estado e projetando-o no cenário nacional.

Estas ações marcaram o inicio de uma nova fase na ALMG,
caracterizada por um processo mais dinâmico, mais flexível, com maior
qualidade e em constante desenvolvimento e avaliação de resultados,

No escopo do Planejamento dessas ações, que definiram este novo
perfil da entidade, é que se inseriram as atividades de Comunicação
Social Integrada e sua gestão estratégica, conduzidas pela Lélio Fabiano &
Associados - Consultores em Comunicação Empresarial.
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Objetivos

- Procurar novas formas de relacionamento do legislativo estadual
mineiro com a comunidade e demais públicos preferenciais,

- Reverter a imagem negativa da instituição, apresentando os
trabalhos realizados pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sua
seriedade, ética e eficiência,

- Construir e consolidar a imagem da ALMG com base nesses novos
paradigmas, num trabalho permanente,

- Dotar a instituição de um Sistema de Comunicação plenamente
capaz de atender às demandas, internas e da comunidade

- Qualificar os profissionais e serviços de Comunicação,

- Conferir à ALMG um posicionamento de vanguarda numa
utilização moderna dos instrumentos de Comunicação Integrada,
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Estratégia

Um novo perfil para a Comunicação Social

- Ao novo perfil administrativo e organizacional da ALMG, deveria
corresponder um departamento e um sistema de Comunicação
plenamente capazes de atender às necessidades imediatas da entidade,
como também promover a sua aproximação junto aos públicos-alvo,
gerindo ações de curto, médio e longo prazos.

Após uma criteriosa análise interna, foi reestruturado o Departamento
de Comunicação Social, integrando as áreas de publicidade e
propaganda, imprensa e relações públicas. Esta reestruturação passou
pelo treinamento e reciclagem dos profissionais que formam o quadro do
setor, preparando-os tecnicamente para implantarem o Planejamento
Estratégico de Comunicação Integrada.

Mas não bastava o preparo técnico dos profissionais de
Comunicação. Era preciso contar com o respaldo dos dirigentes,
compartilhando conceitos e atitudes que deveriam influenciar no êxito de
todo o processo.

Foram, então, realizados Seminários Internos de Comunicação
Integrada, reunindo diretores, assessores, lideranças, gerências e chefias,
onde foram apresentados a nova configuração do Departamento de
Comunicação, seus instrumentos, funções e discutidas as principais
diretrizes que balizariam o Planejamento Estratégico.
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Paralelamente, uma Auditoria de Opinião Interna junto aos
funcionários da ALMG, avaliava o perfil do público interno, suas opiniões
sobre o próprio trabalho, o papel dos deputados e da ALMG.

Esta auditoria, juntamente com uma Pesquisa Qualitativa de Opinião
com a População de Belo Horizonte e eleitores recém-chegados do
interior, forneceram os elementos para a formação precisa de um cenário
do Poder Legislativo e da imagem da ALMG, que fundamentaram um
Planejamento Estratégico de Comunicação Integrada para a ALMG.

Este Planejamento alinhou as expectativas da população - em seus
diversos segmentos - e do público interno a um elenco de ações:

Síntese do Planejamento Estratégico de Comunicação
Integrada

Público Interno

- Mesa da Assembléia

- Gabinetes das Lideranças Partidárias

- Secretaria Geral da Mesa

- Diretoria Geral

- Serviços Auxiliares
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Objetivos Gerais

Formação de uma cultura institucional própria da ALMG.

• Busca da Produtividade na prestação de serviços
• Transmissão de mensagens positivas sobre a ALMG
• Adesão ao novo sistema de comunicação da ALMG
• Conscientização dos aderes e dos funcionários na integração do

relacionamento ALMG x Comunidade

Estratégias

• Estimulo do sentimento de corporação
• Favorecimento ao trabalho de equipe
• Abertura de canais de comunicação inter-áreas
• Uniformização da linguagem, do posicionamento e da postura
• Estímulo à maior aproximação no trabalho por melhores resultados

e performances
• Acompanhamento das atividades interinas
• Identificação das principais lideranças e daqueles setores que

interagem com o corpo de funcionários

Ações

• Reformulação editorial e gráfica do Boletim Interno Diário,
tornando-o visualmente mais atrativo e com maior número de
informações
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• Jornal tablólde mensal com informações mais específicas dos
diversos setores da ALMG, entrevistas com funcionários, fatos
relevantes do mês, eventos e datas expressivas, etc,

. Reformulação e institucionalização do sistema de vídeo interno

• Implantação de Quadros Informativos

• Implantação de Programa de Sugestões

• Definição de uma potica de mensagens de cumprimentos

• Realização periódica de campanhas institucionais

• Definição de uma potica de cursos de aperfeiçoamento e
treinamento

• Realização de eventos esportivos e de lazer

• Realização de atividades específicas relativas a datas
comemorativas tais como: dia da Secretária, dia do Funcionário
Público, Natal etc

• Reformulação do Manual do Funcionário da ALMG

• Treinamento introdutório dos novos Deputados e dos funcionários
dos gabinetes
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Público Externo

- Grande público

- Governamental

- Empresarial

- Acadêmico

• Governo Federal
• Governo Estadual
• Governos Municipais

• Primário
• Secundário
• Universitário

- Religioso

- Cultural

- Meios de Comunicação

- Sindicatos e Associações de Trabalhadores

- Entidades e profissionais liberais

8

RUA MARÍLIA DE DIRCEU, 226
CONJ. 802 • LOURDES
FONE (031) 275-4282
FAX(031)275-3Z39

30 170-090 • BELO HORIZONTE • MG



LélioFabiano
& Associados

Consultores em
Comunicação Empresaad

Objetivos

• Possibilitar que o público frequentador da ALMG sinta-se
verdadeiramente em uma casa que pertença menos aos
Deputados e funcionários e mais à população

• Procurar repercutir no âmbito da ALMG as principais ações do
Governo Federal, do Senado e da Câmara, particularmente
aquelas que envolvam o interesse do Estado

• Levar ao Governo Federal, Senado e Câmara, através dos
representantes do Parlamento mineiro, as revindicações e as
defesas de interesses de MG.

• Fazer com que a ALMG seja e pareça como o estuário natural das
questões municipais de todo Estado

• Fazer com que os empresários sintam-se próximos da ALMG e nela
encontrem uma parceira para a defesa de seus interesses

• Fazer com que a ALMG se torne presente na vida acadêmica e
seja motivo de discussão, debates e estudo

• Estreitar laços com os meios de comunicação e tornar mais
transparentes possíveis as relações entre ALMG e os MC

• Fazer com que os trabalhadores e suas lideranças possam
encontrar na ALMG uma parceira e possibilidade de diálogo sobre
suas reivindicações e promoções
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Estratégia

• Facilitação aos usuários externos na sua locomoção dentro das
-	 instalações da ALMG e identificação dos principais motivos que

levem as pessoas a demandarem ações de membros da casa

• Acompanhamento constante das entidades que compõem os
diversos segmentos, procurando conhecer atividades e
tendências de seus principais representantes e buscar ações que
permitam à ALMG uma cooperação com as principais lideranças

• Sintonização com os principais problemas dos segmentos,
acompanhamento dos trabalhos das lideranças poticas e não-
politicas e fornecimento de subsídios e informações às entidades e
lideranças representantivas

• Conhecimento dos calendários de eventos dos segmentos,
procurando identificar atitudes, tendências e formas de
cooperação

Ações de Comunicação

Treinamento de telefonistas, recepcionistas, secretárias e de todos
r	 aqueles que tenham contato com o público externo

• Programação visual que indique os diversos setores e
dependências da ALMG

• Painel indicando os projetos em votação no dia, assuntos em
discussão nas comissões e Deputados presentes

lo
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• Implantação de sistema de consulta pública sobre histórico dos
Deputados, projetos encaminhados e aprovados

• Balcão de informações com recepcionistas treinadas

• Fixação de caixas de sugestões e críticas dos usuários sobre a
ALMG

• Circuito interno de W para exibição de VT's informativos e
promocionais

• Criação de um espaço para manifestações públicas

• Reurbanização da Praça da Assembléia

• Mailing Iist de todos ocupantes de cargos mais significativos e
representativos de segmentos e entidades

• Cumprimentos em datas significativas

o Programação de visitas à ALMG

• Programação de visitas às entidades pelo Presidente da ALMG ou
Presidente da Mesa

• Realização de eventos especiais na ALMG

• Promoção de Fóruns, Seminários e Debates técnicos sobre temas
de interesse público

• Realização de Audiências Públicas
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Execução

A Gestão da Comunicação Integrada
Se o Planejamento Estratégico de Comunicação Social da ALMG se

constitui em uma obra aberta, suscetível de contribuições de todos os
- setores que compõem o universo da Casa, é na dinâmica dos fatos, na

discussão ampla e no dia-a-dia de sua implementação que se vai
construindo um novo cenário, uma nova realidade no legislativo mineiro.

-

	

	E é no destaque dessas ações que exemplificamos o modelo de
gestão estratégica da comunicação integrada, sinalizando a diversidade

- de atividades e diferentes dimensões que, a projeção de uma imagem, de
um serviço, orientado para seus inúmeros e variados clientes, como os da
ALMG, exigem..

• Seminários do Legislativo: Reunião com as entidades de
representação da sociedade - sindicatos, associações, instituições públicas
e privadas - em torno de um tema de mobilização popular.

As entidades ficam à frente do processo participativo da organização
de cada evento desde o início, definindo ternário, cronograma,

-	organização dos trabalhos, especialistas, destino do documento final etc.

-	 Temas já desenvolvidos:

"A manifestação das Urnas"
"Saúde e Cidadania"
"Educação, a hora da chamada"
"Minas Terra"
"Saneamento é Básico"
"Moradia: Alicerce da Cidadania"
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-	 . Assembléia On Une: Com o objetivo de facilitar a participação
popular no processo legislativo este sistema interliga municípios

- mineiros à sede da ALMG. Os terminais são instalados nas Câmaras
Municipais e Prefeituras do interior. Através deles, a população
tem acesso aos bancos de dados do Poder Legislativo, podendo
ainda encaminhar sugestões de matérias, emendas a projetos em
tramitação, denúncias ou qualquer fato que demande a

-	 apreciação dos Deputados.

• Audiências Públicas: Realizadas em qualquer lugar do Estado em
parceria com entidades da sociedade civil, elas têm por objetivo
colher subsídios para elaboração de projetos ou defesa dos
interesses da população.

• Assembléia Informa: (Programa diário na televisão): Programa
diário na televisão com a finalidade de noticiar a ação
institucional da ALMG. Com duração de 2 minutos é veiculado em
todas as emissoras da capital e nas principais do interior de Minas,
Sua versão radiofônica é veiculada em 21 emissoras. Já foram
realizados mais de 400 programas.

• Ciclos de Debates: São encontros mais curtos, em geral de um dia,
com presença de especialistas de projeção nacional. De
organização mais livre, tem como princípio básico propiciar uma
visão ampla do tema com participação de correntes contrárias.
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o Publicações Internas:

Jornal Parceria (mensal)
Assembléia Informa (Boletim Diário)
Boletim da Secretaria (Semanal)
Manual de Redação e Revisão
Informações Básicas

• Publicações Externas:

Revista do Legislativo (trimestral)

Cadernos do Legislativo (semestral)

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Folheto
Institucional

Guia do Orçamento - Orientação para as Audiências Públicas

Autoridades Mineiras (Guia contendo os nomes das autoridades
do Estado nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da
Arquidiocese, das Embaixadas, entidades de classe e imprensa)

Deputados Mineiros (publicação contendo uma breve biografia
dos Deputados eleitos à legislatura no Estado)

Manual de Informações Úteis para o Funcionamento das Câmaras
Municipais

Minas de Liberdade (Publicação histórica no centenário da morte
de Tiradentes)
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o Espaço Político Cultural:

É constituído de:

Galeria de Arte: Aberta a mostras de cunho artístico e educativo,
a galeria tem o objetivo de fomentar a produção cultural mineira
que aborde, de preferência, temas percorridos pelo processo
legislativo.

Auditório - Teatro: Com capacidade para 152 pessoas, destina-se
a eventos e manifestações de caráter sócio-político-cultural.

• Campanhas Institucionais/Motivacionais Internas:

Campanha de coleta seletiva de lixo

Campanha de combate ao desperdício (campanha de reflexão
junto aos funcionários que teve como lema "Trabalhe Bem, Viva
Melhor

Campanhas de racionalização do uso de elevadores e telefones

• Mensagens Institucionais! Vídeos:

Foram elaborados vídeos para subsidiar as campanhas
motivacionais internas

Vídeo dirigido aos adolescentes que visitam a ALMG

Publicidade institucional
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• Praça do Parlamento Popular:

Tribuna Popular: Espaço livre destinado à manifestações populares

Largo das Bandeiras: Local onde são hasteadas diariamente as
Bandeiras Nacionais, do Estado e do Município. É também utilizado
para manifestações poticas, artísticas e culturais.

• Recuperação da Praça Carlos Chagas: Recuperação da praça
defronte à ALMG, com base em pesquisa junto à população

• Clipping Assembléia na Imprensa: Publicação diária com o
clipping dos assuntos referentes à ALMG nos principais jornais
nacionais.

• Plano de Divulgação das ações da ALMG: Contemplando a mídia
da capital e do interior, bem como publicações alternativas com
periodicidade assegurada.

• Placar eletrônico: A votação dos projetos encaminhados ao
Plenário é feita através desse sistema totalmente informatizado
que fornece, em tempo real, os relatórios finais de cada votação.
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Avaliação

O Desenvolvimento do Programa de Gestão Estratégica da
Comunicação Integrada na ALMG, contou com uma série de
Pesquisas de Opinião desde a concepção de seu Planejamento,
onde foram apuradas as principais linhas de atuação, até a aferição
da qualidade e resultados dos programas implantados.

Essas pesquisas foram realizadas por institutos de pesquisa, junto
a diferentes públicos, utilizando diversas metodologias sob a
orientação da Lélio Fabiano & Associados.

Auditoria de Opinião Interna - Período: 11.06.90 à 09.07.90

Auditoria de Opinião Interna, realizada junto a direção,
coordenação de departamento e chefias de divisão, incluindo

-	funcionários do quadro efetivo de todas as áreas e parlamentares.

A metodologia utilizada foi entrevistas em profundidade e grupos
de discussão.

O produto final foi um panorama de como é vista e sentida a
organização na ótica, valores e expectativas dos públicos, tendo
como base assuntos ligados à comunicação e outros que compõem
o cenário das relações internas e externas da instituição. Foram

Mã
	 apurados conceitos e visões que os vários segmentos entrevistados

têm sobre o legislativo mineiro, como recebem informações, como se
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posicionam sobre políticas e ações da ALMG e como se posicionam
externamente. Foram abordadas também, dificuldades e facilidades
de informação e relacionamento, além de um levantamento de
informações /sugestões/ recomendações junto aos entrevistados,

Pesquisa de Opinião Junto a Eleitores da Capital e do Interior -
Período: Junho de 1990

Pesquisa qualitativa junto a eleitores da capital e do interior do
Estado de Minas Gerais, para avaliação do posicionamento dos
cidadãos frente às questões políticas estaduais, o papel e funções
inerentes à ALMG e parlamentares, principais fontes de informação
sobre a ALMG, atendimento e serviços prestados pela ALMG, funções
dos parlamentares, partidos, pontos positivos e negativos dos serviços
prestados pela ALMG.

Pesquisa de Opinião Junto à População de Belo Horizonte - Período:
lia 25.04.92

Pesquisa qualitativa realizada junto a população de Belo
Horizonte, através de grupos de discussão representativos de
segmentos formadores de opinião, através de estratos de classes
sociais, Foram levantados aspectos inerentes à importância e papel
do poder legislativo, funções e imagem do deputado estadual, a
imagem da ALMG, relacionamento da ALMG com o executivo e o
judiciário, relacionamento da ALMG com a população.
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Foram avaliados também, formas e canais de comunicação da
ALMG, além de problemas de Minas Gerais e expectativas para o
país.

Pesquisa de Opinião Junto a Parlamentares - Período: Novembro de
1993

A metodologia utilizada foi o censo, que consiste na aplicação
de questionários em todo o universo pesquisado.

A pesquisa visou investigar a satisfação dos deputados com a
estrutura permanente (serviços administrativos e institucionais) que a
ALMG oferece,

Foram avaliados: a comunicação interna, a comunicação
externa, as audiências públicas, os seminários legislativos, o
"Assembléia On Line", entre outras ações e programas desenvolvidos
pela ALMG.

Análise de Conteúdo da Imagem da ALMG na Imprensa - Período:
Agosto à Novembro de 1991

Análise de Conteúdo das informações veiculadas sobre a ALMG
nos principais jornais do Brasil, de Belo Horizonte e do interior do
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de avaliar a imagem da
instituição transmitida pelos meios de comunicação e identificar o
tratamento predominante que cada jornal dedica ao órgão.
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Pesquisa de Opinião Junto a Funcionários - Período: 20 a 27.10.93

Pesquisa quantitativa realizada junto a uma amostra de 250
funcionários de todos os quadros para avaliação do trabalho,
satisfação e realização profissional, do relacionamento com
deputados, com chefias e colegas de trabalho, satisfação com a
ALMG, reformas administrativas, desempenho do poder legislativo,
confiança nas instituições, interesse por política, preferência
partidária, entre outros aspectos.

Pesquisa da Opinião Junto a Representantes de Instituições Públicas
e Privadas Participantes dos Seminários e Fóruns Técnicos na ALMG -
Período: 030 11. 11.93

Aplicação de um questionário semi-estruturado, a uma amostra
de participantes de seminários e fóruns técnicos, avaliando o
desempenho das instituições legislativas, imagem da ALMG,
avaliação dos funcionários e dos deputados estaduais, do programa
"Assembléia Informa", seminários legislativos e fóruns técnicos, etc,

r
r
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Pesquisa de Opinião Junto a Eleitores - Período: 13 a 21.09.93

Conjunto de 2 pesquisas ( uma quantitativa e outra qualitativa)
dirigidas ao conjunto dos cidadãos comuns, procurando identificar as

-	opiniões, sentimentos, atitudes, expectativas e comportamentos do
-	eleitorado mineiro sobre temas políticos em geral e sobre a ALMG em

particular.

Foram avaliados temas como: confiança nas instituições,
avaliação das instituições, satisfação com os políticos, avaliação dos
deputados estaduais, informação sobre a ALMG, relacionamento
com a ALMG, audiência e avaliação do programa "Assembléia
Informa", imagem da ALMG e dos seus funcionários, entendimento
das funções do Poder Legislativo etc.

É-,

É-'

É-'
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A população mineira, independentemente de suas
diferenciações sociais e das especifidades dos públicos, vive hoje, a
exemplo do conjunto da população brasileira, os efeitos do que se
poderia designar crise do sistema de representação política.

Tal crise se manifesta na difusão do sentimento que cada
cidadão possui de ser mal ou até de não ser representado, dentro do
sistema político e pelo conjunto de instituições políticas - Legislativo e
Executivo, quer seja de âmbito local, estadual ou nacional, Este
sentimento pode variar de intensidade, mas sua inexistência é
extremamente rara.

A origem desse sentimento pode estar localizada no fato de as
pessoas não compreenderem o sistema político, seu funcionamento
e natureza. Não confiam na sua operação e nos seus operadores,
além de não participarem efetivamente, sendo apenas convocados,
periodicamente, a assumir o risco do que se poderia chamar de
'loteria eleitoral",

Tudo isso afeta a ALMG, sua imagem, de seus funcionários,
parlamentares, de seus serviços, em que pesem seus esforços como
instituição política, sofre os efeitos da crise que afeta todo o sistema
político como integrante do Poder Legislativo, tem a sua imagem
contaminada pelo que fazem de condenável parlamentares de
todos os Estados, especialmente no plano Federal, e por tudo que
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deixam de fazer. Prefeitos, Governador e Presidente da República.
-	Dela se suspeita por similitude e dela se cobra mesmo aquilo que não

pode fazer.

No entanto, no caso da ALMG, a evidência demonstra que a
imagem da ALMG é positivamente afetada pelo aumento do grau
de contá e informação a seu respeito.

O aumento de contato tem um primeiro sentido, o de aumento
de informação, entendido como simples presença da ALMG na
massa de informações que um cidadão recebe cotidianamente,

Tem, no entanto, outra acepção, mais qualitativa que
quantitativa, dizendo respeito à natureza da informação recebida e
sua adequação àquilo que os diferentes segmentos da população
possuem de expectativa sobre o comportamento da Assembléia.

Assim, maior contato é mais informação e informação
sintonizada, em processo contínuo de realimentação, pois as
expectativas podem variar, mesmo preservadas suas estruturas mais
fundamentais.

Talvez não exista, contudo, melhor teste da importância de uma
política de ampliação da informação e do contato entre a
Assembléia e Sociedade, e do impacto dela sobre a imagem da
instituição, que uma comparação entre a situação de Minas Gerais e
a de outros Estados.

Apesar de o quadro atitudinal desfavorável em termos
nacionais, a ALMG tem uma imagem claramente superior à de suas
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congêneres, o que se evidencia pela enorme procura de
representantes de outras Assembléias que têm vindo a Minas Gerais
para conhecer a experiência da ALMG (Bahia, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Distrito Federal, entre outros),

Parece-nos que esse diferencial reside em dois fatores, De um
lado, no fato de que a ALMG tem objetivamente o que mostrar. De
outro, em que, através dos mecanismos descritos, alguns de impacto
mais direto, outros menos intensos, ela tem conseguido aprofundar
seus vínculos com a opinião pública estadual, através de um esforço
de comunicação eficaz,

Como demonstrativo desses resultados apresentamos nos
quadros abaixo um indicativo da evolução do Programa junto ao
público interno da ALMG, num confronto dos resultados das primeiras
pesquisas (1990) e das últimas concluídas (1993):

r

24

RUA MARÍLIA DE DIRCEU, 226
CONJ. 802 • LOURDES
FONE (031)275-4282
FAX (031)275-3239

30 170-090 • ZELO HORIZONTE • MG



1993

Lélio Fabiano
& Associados

Consultores em
Comunicação Empresarial

Quadros Comparativos das Pesquisas realizadas junto ao Público Interno
da ALMG

Principais Indicativos quanto à:

Reforma Administrativa

• Ampla maioria com consciência da
necessidade de mudanças

• Desconhecimento dos papéis e funções
de cada área

• Distanciamento e dificuldades no
relacionamento interpessoal

• Maior dificuldade entre corpo efetivo e
funcionários de Gabinetes

• Percepção da existência de dois
comandos: Direção Geral e Secretaria da
Mesa

• 60% consideram que houve mudanças

• 81% consideram que as reformas
tiveram efeito positivo
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Quadros Comparativos das Pesquisas realizadas junto ao Público Interno
da ALMG

Principais Indicativos quanto à:
Comunicação Interna

• 80% consideram-na ineficaz e negativa

• Desconhecimento dos papéis e funções
de cada área

• Boletim da Secretaria é considerado
formal e pouco informativo

• Assembléia Informa: 89% conhecem e
têm acesso

• Assembléia na Imprensa: 63% de índice
positivo

• Boletim da Secretaria: 85% de índice
positivo

• Crítica à proibição de quadro de avisos	• Parceria: 77% de índice positivo

• A informação é usada como forma de	• Revista do Legislativo: 38% de índice
poder	 positivo

• Avaliação dos Veículos
(ótimo a Bom)

- Assembléia Informa: 81%

- Assembléia na Imprensa: 72%

- Boletim da Secretaria: 80%

- Parceria: 74%

- Revista do Legislativo: 69%
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Quadros Comparativos das Pesquisas realizadas junto ao Público Interno
da ALMG

Principais Indicativos quanto à:

Satisfação com a Assembléia

o 90% têm visão negativa	 • 88% estão satisfeitos em trabalhar na
Assembléia

• Os funcionários, na maioria, são hostis à • 58% não mudariam de emprego
própria instituição

• Muitos evitam dizer que trabalham na	• 49% avaliam positivamente o atual
Assembléia	 Poder Legislativo

• Desmobilização e descrença por parte do • 61% confiam na ALMG
corpo efetivo mais qualificado

• Apenas 17% sentem-se embaraçados
com as críticas aos funcionários da
Assembléia

• Para 51%, o problema não existe
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Quadros Comparativos das Pesquisas realizadas junto ao Público Interno
da ALMG

Principais Indicativos quanto à:

Relacionamento com os Deputados

• Visão pejorativa do Poder Legislativo	• 27% consideram MUITO BOM

o Deputados distantes da população	• 61% consideram BOM

• 10% consideram REGULAR• Assembléia submissa ao Poder
Executivo

o Deputados são despreparados e inábeis

• Excesso de utilização da "casa' pelos
Parlamentares

• A Assembléia mais voltada para os
Deputados do que para a comunidade
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Quadros Comparativos das Pesquisas realizadas junto ao Público Interno
da ALMG

Principais Indicativos quanto à:

Níveis de Satisfação e Realização Profissional

l)')t)

Insatisfação com a estrutura	 . 94% gostam do trabalho
administrativa

• Maioria dos colegas não comprometidos • 94% consideram que os superiores
com o trabalho	 respeitam seu trabalho

• Apadrinhamento e critérios políticos nas • 73% consideram o trabalho compatível
decisões internas	 com suas qualificações profissionais

o Qualificação profissional decrescente

o Competição interna

• Falta de integração

• Desmobilização e descrença dos
funcionários mais qualificados

. 90% da visão negativa da ALMG

• 57% acham que crescem
profissionalmente

• 88% estão satisfeitos em trabalhar na
Assembléia

• 80% estão satisfeitos com seus chefes

. 83% estão satisfeitos com os colegas
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