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                                    CARTA DA DEPUTADA  
 

 

É com muito orgulho que apresento a versão 1.0 do 

Plano de Gestão do meu gabinete parlamentar. Todas as 

estratégias, ferramentas e metodologias aqui citadas 

vêm permitindo que o mandato seja mais eficiente e 

produtivo, o que acaba por determinar uma maior 

economia no uso do recurso público. É fazer mais com 

menos – de fato.  

 

Aumentar a eficiência da gestão pública é um dos meus compromissos de mandato 

justamente por termos o entendimento de que a gestão é imprescindível para qualquer 

ambiente. Somente assim se tem conhecimento e controle sobre as ações, o que permite 

tomadas de decisões mais assertivas e acompanhamento e avanço nos desempenhos.  

 

Pensamento sistêmico, análise de diferentes variáveis, critérios de priorização e compreensão 

da perspectiva da população são exemplos de rotinas realizadas no nosso gabinete, e por isso, 

elas precisam ser suportadas e apoiadas por ferramentas que possibilitem a sua melhor 

execução. 

 

Essas metodologias e ferramentas nos possibilitam ter visibilidade e maior entendimento dos 

nossos processos, o que aumenta a produtividade e facilita o acesso a informações úteis, 

respostas mais ágeis, definições claras e controle de custos e de qualidade dos nossos 

entregáveis.  

 

Nosso foco é sempre na melhoria contínua, e sabemos que muito ainda precisa ser feito. Esse 

plano certamente avançará em versões, principalmente no que tange à automatização das 

ferramentas, o que permitirá maior integração, consistência e precisão aos processos. 

 

Espero que esse documento possa também ser útil à outros mandatários, assim como desejo 

receber indicações de melhorias e recomendações de outras ferramentas. Estamos sempre 

abertos à troca de experiências e compartilhamento de boas práticas! 

 

Seguimos juntos. Um grande abraço,  

 

Laura Serrano 

Deputada Estadual pelo Partido NOVO/MG 
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1. Planejamento Estratégico do Mandato 
 

A estratégia é orientada pelos Compromissos de Mandato assumidos na campanha, quais 

sejam:  

 

Cortar privilégios e mordomias.  

Aumentar a eficiência da gestão pública.  

Priorizar o direito das crianças.  

Fiscalizar as contas públicas.  

Desburocratizar o ambiente de negócios e a vida das pessoas. 
 

 

Esses compromissos direcionam a Ideologia e o Mapa Estratégico de atuação do gabinete: 

 

Ideologia 

 

Missão  

Produzir resultados efetivos para os mineiros: melhorar a vida das pessoas, fazendo 

mais com menos. 

 

Visão 

Ser o gabinete mais eficiente da 19ª legislatura da ALMG, mantendo o compromisso 

com a excelência dos resultados por meio de esforços contínuos e postura íntegra 

em todos os momentos. 

 

Valores 

 

Liberdade 

Responsabilidade 

Transparência  

Meritocracia  

Austeridade 

 

 

Mapa Estratégico 

 

É um desdobramento dos compromissos de mandato em: 
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• Metas de Mandato 

 

• Metas de Equipe 

 

• Submetas de Equipe 

 

• Principais Ações 
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2. O dia a dia do Gabinete 
 

Para que todo o desdobramento do Mapa Estratégico seja cumprido e efetivado, o seguinte 

ciclo é adotado internamente: 

 

 

 

 

Esse ciclo é alimentado constantemente por diversas informações e dados que são 

disponibilizados a todo momento nas ações que vêm sendo empreendidas pelo mandato.  

 

Portanto, uma das premissas básicas de trabalho é que todas essas informações sejam 

devidamente registradas, já que, via de regra, o que não é registrado não é lembrado ou 

gerenciado. Dessa forma, com todas as informações registradas apropriadamente, é 

possível definir prioridades de execução e nunca perder de vista qualquer tarefa que precise 

ser realizada.  

 

Na base dessa premissa estão 3 categorias de ferramentas que foram formatadas para 

acolhimento e gestão de toda essa informação:  
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CATEGORIAS FERRAMENTAS 

ESTRATÉGICA 

Painel Estratégico 

SWOT 

Gestão de Riscos 

Lições Aprendidas 

Planejamento Estratégico de Viagens 

Relatório Financeiro 

Plano de Comunicação  

EXECUÇÃO 

Modelagem de Processos  

Gestão de Atividades  

Fale Conosco  

Plano de Viagens  

Gestão de votações 

Reports (One Page e Quick) 

Tecnologia da Informação 

Painel de Encaminhamentos entre Parceiros 

Templates gerais 

MONITORAMENTO 

Indicadores de Desempenho  

Formulários de Avaliação 

Matriz de competências e treinamentos 

 

 

2.1 Categoria Estratégica 

 

2.1.1 Painel Estratégico: contém o registro das ações estratégicas planejadas para 

serem executadas no primeiro ano de mandato. Consta de informações objetivas 

da ação e o farol de status de execução. 
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2.1.2 SWOT: é a avaliação dos cenários interno e externo do gabinete para auxílio nas 

tomadas de decisões. A estrutura recebe informações para as quatro esferas de 

análise (Strengths – Forças | Weaknesses – Fraquezas | Opportunities - 

Oportunidades | Threats - Ameaças) e gera gráficos-resumo das entradas 

realizadas.  
 

 
 

2.1.3 Gestão de Riscos: as ações do mandato são avaliadas sob as perspectivas de 

impacto, probabilidade e relevância. Assim como a matriz SWOT, é instrumento 

importante no processo de tomadas de decisões. Os riscos são identificados, 

registrados, analisados sob a ótica de critérios quali-quantitativos, planejados 

quanto à possíveis respostas e monitorados.  
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2.1.4 Lições Aprendidas: todo aprendizado é registrado para fomento à melhoria 

contínua das ações empreendidas. É um documento atualizado constantemente 

e previsto para ser discutido com toda a equipe em periodicidade trimestral. 

Assim, a cada ciclo de resgate, são relembradas as situações vivenciadas e os 

aprendizados conquistados, na intenção de sempre acertar mais e errar menos.   

 

 
 

2.1.5 Planejamento Estratégico de Viagens: embora o gabinete esteja localizado na 

capital do Estado, o mandato é para todos os mineiros. Além da adoção de 

estratégias em mídias sociais, a presença in loco é fundamental para melhor 

compreender as demandas, sugestões e contribuições de toda a população. 

Devido ao compromisso básico de campanha de realizar economias quanto ao 

uso do dinheiro público, todas as viagens e agendas externas do mandato são 

cuidadosamente avaliadas sob a perspectiva de um planejamento estratégico. 

Esse planejamento leva em consideração, por exemplo: 

 

 

➢ Realização de agendas por polos, 

onde mais de um município é 

envolvido; 

 

 

 

➢ Avaliação por Data Mining de 

notícias indexadas e relacionadas 

às cidades, de maneira a 

conhecer melhor a realidade e as 

prováveis demandas de 

determinada localidade 

previamente à visita.  
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2.1.6 Relatório Financeiro: todas as ações que envolvem recursos financeiros, tem 

suas notas arquivadas e lançadas nos sistemas da Assembleia. Paralelamente, 

todo o controle é realizado em documentação própria interna para que os 

comparativos entre Planejado x Executado sejam realizados. A meta de 

economia de mandato prometida ainda em campanha é levada em consideração 

e foi desdobrada para cada mês da legislatura. Porém, ao assumir o mandato, 

foram descobertas verbas ainda maiores do que se tinha conhecimento. Por isso, 

foi estabelecida uma submeta de equipe mais desafiadora, cumprindo o 

compromisso de sempre fazer mais com menos. Os dados comparativos são 

avaliados mensalmente. 

 

 
 

2.1.7 Plano de Comunicação: o mandato é de transparência. Para isso, é necessário 

um robusto plano de comunicação que subsidie a chegada de informação, de 

diferentes formas, a toda população interessada. O plano definido envolveu 

análise de público, do ambiente e propostas de ações, abarcando desde 

definições de branding até estratégias de engajamento com a população.  
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2.2  Categoria de Execução 

 

2.2.1 Modelagem de Processos: as rotinas principais estão em fase de modelagem. É 

uma forma de dar visibilidade e padronizar execuções, além de facilitar o 

entendimento e o registro de informações tácitas. Essas modelagens são 

importantes pois servem de base para a comunicação e as discussões, já que 

facilitam a visualização de oportunidades de melhorias e pontos críticos dos 

processos. 

 
 

2.2.2 Gestão de Atividades: todas as tarefas são registradas e as informações de 

evolução no desenvolvimento mantidas atualizadas. Elas podem ou não ter 

deadlines pré-definidos, critério que auxilia na definição de prioridades de 

execução. As tarefas são sinalizadas por faróis de status que facilitam o 

acompanhamento de pendências. 
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2.2.3 Fale Conosco: é um formulário do Google Forms utilizado para recebimento de 

solicitações e apontamentos diversos da população. As informações cadastradas 

alimentam automaticamente uma planilha geral de gestão, de onde as demandas 

são distribuídas internamente para painéis específicos dos assessores, de 

maneira que elas possam ser tratadas com maior atenção e assertividade quanto 

ao seu conteúdo.  
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2.2.4 Plano de Viagens: é um 

documento que contém o resumo 

de todas as informações 

importantes acerca de 

determinada cidade a ser visitada, 

tais como índices (Trabalho e 

Rendimento, Educação, 

Economia, Saúde, Território e 

Ambiente); Modalidades de 

agendas; Cronograma associado 

aos compromissos de mandato;  

Contatos úteis na localidade. 

 

 
 

 

2.2.5 Gestão de votações: é um painel onde todas as votações realizadas - 

considerando-se todos os tipos de proposições - são registradas. Ele possui 

informações de fácil resgate, tais como o descritivo e o parecer técnico do voto 

conferido. 

 

 
 

2.2.6 Reports: são relatórios padronizados para o registro de análises. São de dois 

tipos: Quick Report e One Page Report. O primeiro é utilizado para subsidiar as 

rotinas de votações em Plenário e Comissões. Ocupa meia página e resume as 

informações pesquisadas acerca da proposição em pauta, incluindo todo o 

entendimento da tramitação dentro da casa. O segundo é um relatório de uma 
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página utilizado para situações específicas e que carecem de uma análise técnica 

mais aprofundada. Ambos subsidiam tomadas de decisões. 

 

 
 

2.2.7 Tecnologia da Informação: muitos são os dados que giram dentro do gabinete. 

Para tomadas de decisões assertivas, é necessário que eles sejam convertidos 

em informação de qualidade. Portanto, a tecnologia de informação no gabinete 

dá suporte aos processos de rotina e aos projetos de mandato. Nas tarefas de 

rotina, a automação de tarefas repetitivas diminui a carga de trabalho e confere 

maior produtividade à execução. Já para os projetos de mandato, a tecnologia 

de informação facilita o cruzamento de informações públicas de interesse para 

a atuação legislativa. 
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2.2.8 Painel de encaminhamentos entre parceiros: é o registro para 

acompanhamento de ações que são direcionadas para parceiros, sejam eles 

mandatários ou não. É uma maneira de manter as evoluções sob radar interno 

para que possamos manter o solicitante atualizado.  

 

 
 

2.2.9 Templates e organização de rede: 

produtividade é a prática mais perseguida dentro do 

gabinete. Essa redução de desperdício de tempo é 

revelada até mesmo nas ações mais rotineiras, já 

que os documentos que precisam ser gerados estão 

formatados como templates para uso. Assim, não é 

necessário dispensar tempo na elaboração de 

modelos. Também há uma busca por facilitar o 

arquivamento e busca desses arquivos no diretório. 

Portanto, a rede está organizada por áreas-macro e 

há regras de nomenclatura para que os arquivos 

sejam autoexplicativos e facilmente entendidos por 

quem os busca. Ambas as estratégias auxiliam na 

manutenção de um cenário padronizado e 

organizado 

dentro do 

gabinete.  
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2.3 Categoria Monitoramento 

 

2.3.1 Indicadores de Desempenho: o funcionamento do gabinete é monitorado por 

meio de indicadores de desempenho, os quais reúnem diferentes processos, cada 

qual com sua meta e métrica de avaliação. Ao todo, são 8: Economia, 

Atendimento à Sociedade, Mobilização, Gestão, Comunicação, Relacionamento, 

Engajamento e Rotina. O monitoramento e controle das ações demonstram 

pontos passíveis de melhorias e onde precisamos atuar para uma maior 

eficiência. 

 

 
 

 

2.3.2 Formulários de avaliação: são utilizados para uma avaliação mais ampla e 

qualitativa de situações que carecem de um feeling dos envolvidos. Fornecem 

subsídios para os indicadores e explicitam pontos propícios à quick wins. 
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2.3.3 Matriz de competências e de treinamentos: a equipe de gabinete possui 

formação e capacitação adequada para as atribuições das funções definidas para 

o gabinete. Essas competências técnicas e comportamentais estão registradas 

em matriz que permite a categorização do nível de cada habilidade, o que 

permite visualizações automáticas de pontos passíveis de melhoramentos. É 

premissa básica a evolução contínua e constante, sendo os treinamentos e 

capacitações registrados em planilha própria.  

 

 
 

 

3. Próximos passos 
 

As metodologias e as ferramentas descritas nesse documento são o ensaio inicial para a 

gestão do gabinete. Elas já representam uma estrutura inicial para o recebimento, registro 

e tratamento das informações e demandas tratadas.  

 

A evolução dessas estratégias certamente contará com tecnologias da informação que 

possibilitarão maior integração, consistência e precisão aos processos. Avançaremos para o 

uso de sistemas e recursos disponíveis em plataformas open source, de maneira a manter 

um dos principais compromissos de mandato que é economizar no uso do recurso público. 

 

Esse passo de automatização e integração de sistemas certamente terá mais chances de 

sucesso já que agora possuímos uma visão da arquitetura dos processos existentes. O 

entendimento do contexto interfuncional de um gabinete parlamentar ocorrido nesse 

primeiro trimestre é decisivo para a continuidade das ações.  

 

Que venha a versão 2.0!  

Manteremos vocês atualizados!!! 
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