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2020
Estamos em um ciclo de intenso crescimento e
profissionalização na Legisla. O alcance das nossas
ações aumentaram, construímos novas soluções para
atender as necessidades da gestão de pessoas no
legislativo brasileiro, e estamos preparando o terreno
para atingir metas ousadas com as eleições de 2020.
Queremos compartilhar tudo isso com você, que nos
acompanha nessa jornada e faz isso ser possível

o ano da
profissionalização

Segue
o fio
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Com o serviço de Seleções
Personalizadas, em que montando
equipes inteiras de parlamentares,
realizamos 10, e conseguimos 40.000
inscritos em todos os processos. 

Ao todo, com estas duas soluções,
formamos uma rede de 91 assessores
parlamentares em 27 gabinetes de 8
estados do Brasil, com ideologias e
pautas de atuação diversas.

Com nosso programa anual, a Trilha
(antigo Talentos do Legislativo), que
seleciona, forma e aloca jovens
profissionais para trabalharem em
equipes parlamentares, tivemos um
crescimento significativo nas
inscrições:

nossas principais conquistas

“Poder trabalhar com
aquilo que eu enxergo
propósito e me
interesso diariamente
me traz um sensação
de realização
indescritível, que, sem
sombra de dúvidas,
seria muito difícil se
não houvesse a Legisla
Brasil para viabilizar.” 

acesso à política

Everton Reichert Farias,
alocado no gabinete da
vereadora Soninha
Francine (PPS-SP)
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Acompanhamos de perto a jornada dos alocados dentro dos
mandatos, e com isso, conseguimos mapear necessidades inerentes a
qualquer mandato parlamentar: ter planejamento estratégico e
estruturas de governança ágeis!

Construímos, então, novas soluções que atendem a essas lacunas, e
as adaptamos a partir da prototipação no mandato do deputado
federal Kim Kataguiri (DEM-SP). 

Para os eleitos e eleitas em 2020, estaremos prontos para selecionar
suas equipes via Trilha e Seleções Personalizadas, e apoiar na gestão
de seus mandatos por meio de Planejamento Estratégico e
Estruturas de Governança. Assim, ficamos mais próximos de ter uma
política acessível, efetiva, representativa e diversa.

nossas principais conquistas
política efetivas 
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na prática: a rede legisla em ação

Isa Messias aceleradora da Rede Legisla alocada no
mandato de Deputado Federal Felipe Rigoni (PSB/ES)
trabalhou ativamente na aprovação e em emendas do Novo
Marco do Saneamento . Foi ela quem redigiu e articulou a
emenda que proíbe a distribuição de lucros e dividendos de
contratos que não cumprem metas de universalização.

Gabriel Azevedo , acelerador da Rede Legisla alocado no
mandato do Deputado Federal João Campos (PSB/PE), foi o
responsável pelo protocolo e parte importante da articulação
pela criação da Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, que
une representantes de 23 dos 24 partidos e 217 parlamentares. 
Esses são apenas algumas das conquistas dos nossos mais de 90
aceleradores. 



nossas parceiros

O Blog Legis Ativo,
do Estadão, nos
permite disseminar
conhecimentos sobre
os bastidores da
política.

O Centro de
Empreendedorismo e
Novos Negócios da
FGV nos permite ter
um lugar para
chamar de nosso.

O PVMP Advogados
nos apoia no
mapeamento das
Casas Legislativas
brasileiras.

A Aliança (formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize,
Fundação Brava e Instituto República) nos escolheu para participar
de um projeto de autodiagnóstico organizacional, para
identificarmos os pontos de atenção mais importantes para nosso
desenvolvimento.

A Meiuca Design nos apoia
no desenvolvimento das
nossas soluções de
planejamento estratégico e
estruturas de governança.

Esses resultados só foram possíveis pois temos parceiros
que nos apoiam diariamente:
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destaque nas nossas publicações
O Time Legisla e a Rede
de Aceleradores são ativos
na disseminação de
conhecimentos sobre o
mundo da política e como
transformá-lo. Em 2020,
foram 78 artigos sobre o
assunto publicados no
nosso blog Fala Legisla ,
que é construído em
parceria com o blog
Legis-Ativo, hospedado no
Estadão.

"chega de heróis, agora é a vez das
equipes”

"fazendo da laranja uma limonada”

"um olhar na crise, outro no futuro”

"e você, o que vai ser quando crescer?”

por Luciana Elmais, sócia. Publicado no
Legis-Ativo (Estadão)

por Luciana Elmais e Marina Cano, sócias.
Publicado no Legis-Ativo (Estadão)

por Marina Cano, sócia. Publicado no
Legis-Ativo (Estadão)

por Francisco Alvares, gestor. Publicado
no Legis-Ativo (Estadão)
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126.000 (100% doação)

250.000(72,5% doação,
27,5% vendas)

445.000 (94% doação, 
6% vendas)

1,2 milhão (80%
doação, 20%
vendas)

A sustentabilidade financeira de longo prazo da Legisla está
pautada em um modelo de financiamento híbrido, com fontes
de receitas divididas entre doações e vendas das nossas
soluções.

Planejamos alcançar R$ 240.000 por meio de vendas em 2021,
20% do orçamento do ano.

*Ano de eleição, estamos nos preparando para o pico de vendas
no próximo ano, com novos mandatos eleitos.

Em janeiro de 2021, será realizada a primeira auditoria
independente e externa sobre as nossas contas. Mais um passo
dado na profissionalização dos nossos processos.

nossas contas
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nosso time
Em 2020, expandimos nosso time, remodelamos nosso
organograma e estabelecemos políticas de gestão de
pessoas e processos internos. Conheça nosso time atual e
como nos organizamos:
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LUCIANA ELMAIS

Sócia responsável por SOLUÇÕES
MARINA CANO

Sócia responsável por INSTITUCIONAL

FRANCISCO ALVARES
Coordenador de Inovação

JULIA CUNHA
Gestora de Mandatos

GUILHERME GUIMARÃES
Coordenador de Negócios

TÁCITO CHIMATO
Comunicação

ANA GARCIA
Mobilização

SAULO PAGANELA
Sucesso de Mandatos

FELIPE LEITE
Operações e Aceleração em
Mandatos

ANDREIA PEREIRA
Gestora de Mandatos


