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Atenção! 
O CRA-BA solicita a todos os profissionais registrados 
que atualizem seu cadastro para facilitar o contato do 
Conselho, quando necessário, e o envio da Revista do 
Administrador e de material de divulgação de eventos. 
A atualização pode ser feita através de envio dos dados 
para o e-mail registro@cra-ba.org.br. 

 É bom lembrar que o registro profissional no Conselho é 
obrigatório para o exercício da profissão e pode ser feito 
por Administradores e por Tecnólogos da Administração. 
Profissionais registrados conferem força ao Conselho e 
reforçam sua função de defender a profissão.

Revista do Administrador

Expediente



“Grandes visões sem grandes pessoas são simplesmente 
irrelevantes” afirma o grande ícone atual da Administração, 
Jim Collins. Neste ano eleitoral tanto Nacional como do nos-
so Sistema CFA/CRAs, nada mais relevante para nós, que 
lideramos e lidamos com pessoas, renovarmos as nossas 
ideias e visões que definem o mundo atual, a nossa Nação 
e nosso Estado. Não há nada mais inovador que fixarmos 
as nossas visões e mentes para um panorama que olhe o 
presente, mais preparados para as perspectivas do futuro. 
O nosso apelo para o “orgulho em sermos Administradores” 
se assenta na realidade atual, cujas decisões podem ou não 
comprometer o nosso destino e qual será a nossa responsabi-
lidade com as transformações necessárias, para assegurar-
mos o alcance dos nossos objetivos como profissionais.

Como líderes, e para tanto, somos preparados continua-
mente, não podemos ser omissos em por em prática a nossa 
criatividade inovadora. Estamos comemorando este ano o 
49º aniversário da lei que regulamentou a nossa profissão e 
em 2015 o nosso Jubileu de Ouro. Ao analisarmos a nossa 
contribuição para o desenvolvimento deste País, pois somos 
hoje mais de 320 mil Administradores, e mais de 1 milhão 
estudantes nas nossas Instituições de Ensino, um capital 
importantíssimo para alavancagem do nosso crescimento. 
Convem ressaltar que este ano fomos reconhecidos nacio-
nalmente pela nossa presença no cenário brasileiro através 
da Lei nº 12.967 através da qual a nossa Presidente Dilma 
Rousseff institui o Dia Nacional do Administrador e quase 
que simultaneamente o Governador Jaques Wagner sancio-
na a Lei nº 12.955 que também institui o Dia do Adminis-
trador no Estado da Bahia, ambos a serem comemorados 
anualmente à 9 de setembro.

Orgulhosos ou não? Mais responsabilidades também por 
sermos signatários do Pacto Global das Nações Unidas e o 

dever que temos como Administradores de observar-
mos com rigor os 10 princípios que nos comprometem, 
efetivamente, a esta participação global.

Ressaltamos ainda, que nos credenciamos e fomos 
honrados com a indicação para participar como Membro 
Titular do Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
COMAM, aspiração que concretiza a busca constante 
da nossa presença nesta área tão importante para 
nós Administradores. Identicamente pleiteamos e 
conseguimos participar do CEPRAM – Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, como Suplente o que nos 
credencia também, estarmos presentes na Área Am-
biental em todo o nosso Estado. Agradecemos muito 
às autoridades Municipal e Estadual que reconhecem, 
assim como outras unidades da Federação, o papel do 
Administrador nesta área tão vital para nossa terra.

Apelamos a todos os colegas e Instituições de 
Ensino do nosso Estado para nos engajarmos nas co-
memorações do nosso Jubileu de Ouro – 50 anos – no 
próximo ano, com eventos, conferências e palestras 
que justifiquem o nosso orgulho. O CRA-BA continua 
aprimorando a qualidade e quantidade de serviço que 
vem prestando à nossa Sociedade e aos colegas Ad-
ministradores e Tecnólogos, através de convênios com 
Instituições de Ensino e outras áreas dentre as quais 
destacamos o CRA-PREV, o PETROS para aposenta-
doria complementar, e mais de centenas de Convênios 
com Instituições Privadas nas mais diversas áreas da 
nossa Comunidade.

Nesta edição, vocês ainda terão informações rele-
vantes, de interesse dos colegas e toda a Sociedade.

 Saudações.

Adm. roberto ibrahim uehbe | Presidente | CrA-BA no 4.324

ORGULHO DE SER 
ADMINISTRADOR
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Agenda

interior em ação

O 9º Encontro de Delegados e Representantes do 
CRA-BA, em junho, contou com a participação efetiva 
das delegacias e representações do interior do Estado. 
Estiveram presentes os Delegados de Itabuna e Vitória 
da Conquista e os Representantes de Bom Jesus da 
Lapa, Cachoeira, Capim Grosso, Ilhéus, Juazeiro, Santo 
Antônio de Jesus, Irecê e Paripiranga. O evento anual é 
um importante espaço para discussão e aprimoramento 
do atendimento e dos serviços prestados pelos 
municípios a seus Administradores e Tecnólogos. Na 
pauta do Encontro, foram levantadas questões como 
registro profissional, contato com instituições de ensino 
superior e aspectos jurídicos da fiscalização.

XXiii Encontro Brasileiro 

de Administração

28 a 31 de outubro 
Fortaleza – CE

O ENBRA é um evento itinerante que percor-
re os vários Estados brasileiros a cada dois anos 
patrocinado pelo Sistema CFA/CRA´s. O tema 
central desta edição será “Gestão da Inovação 
Tecnológica”. Ao final do evento, será editada a 
Carta de Fortaleza, um documento consolidando 
as discussões do evento como uma contribuição 
do Sistema CFA/CRA`s à efetiva implantação da 
inovação no Brasil.

XXV Encontro nacional dos Cursos 

de Graduação em Administração

9 a 11 de novembro 
Belo horizonte – mG 

Este ano, o tema do ENANGRAD será “Proposta 
Pedagógica e o Impacto sobre a Avaliação dos Cursos 
de Administração”, que visa promover as reflexões 
e análises que permeiam o ensino, pesquisa e ação 
docente, assim como as áreas profissionais da Admi-
nistração. O evento é um espaço onde professores, 
pesquisadores, coordenadores de curso, diretores, 
reitores e mantenedores têm a oportunidade de debater 
democraticamente, trocar experiências e discutir 
maneiras para melhorar continuamente o padrão de 
qualidade do ensino de administração no Brasil.

Participantes do Encontro



Acontece em Adm06

Certificação valoriza carreira do Administrador

O Programa de Certificação 
Profissional, lançado pelo Sistema 
CFA/CRAs no ano passado, já cer-
tificou administradores em vários 
Estados brasileiros. Com o objeti-
vo de inserir profissionais capaci-
tados no mercado, contribuindo 
para o fortalecimento da imagem 
e credibilidade da profissão, a Cer-
tificação está crescendo enquanto 
educação continuada, além de ser 
item de destaque no universo da 
Administração no Brasil.

No primeiro semestre de 2014, 
foram entregues Certificados a 
profissionais do Rio Grande do 
Sul, Piauí, Minas Gerais e São 
Paulo, num total de 8 documen-
tos. Nessa primeira fase podem 
solicitar a Certificação os Admi-
nistradores com registro profis-
sional e cinco anos de experiência 
em gestão ou consultoria na área 
de Recursos Humanos (RH). 

Futuramente as outras áreas 
da Administração serão certifi-
cadas. A intenção do Sistema 
é expandir o projeto para os 
demais profissionais Registra-
dos nos CRAs e, assim, benefi-
ciar todos os Administradores 
e Tecnólogos. Além disso, o 
Programa também oferecerá 
a opção pela Certificação por 
Prova – Módulo RH, cujos pre-
parativos estão a todo vapor. 
Atualmente, a Certificação é 
por Experiência.

Para o presidente do CRA-BA, 
Adm. Roberto Ibrahim, a Certi-
ficação funciona como um valor 
extra no currículo e pode ser deci-
siva num processo de seleção. “A 
competição do mercado de traba-
lho exige uma preparação maior 
dos profissionais e o o aprendiza-
do passa muito pela experiência 
do Administrador”, acredita ele. 

O interessado em obter a 
certificação deverá acessar o 
site http://www.certificacao.
cfa.org.br e realizar a inscrição, 
observando os requisitos esta-
belecidos no Edital e no Regula-
mento da Certificação. Ela terá 
validade nacional e duração de 
três anos. 

Os profissionais certificados 
receberão um selo virtual que 
poderá ser aplicado em seus do-
cumentos durante a validade da 
sua certificação, conforme regras 
específicas constantes no manual 
de uso do selo. O Selo é a forma 
padronizada de expressar a dis-
tinção de qualidade do profis-
sional certificado pelo programa 
de Certificação Profissional em 
Administração do Sistema CFA/
CRAs para fins de comunicação 
com o mercado.



Acontece em adm 07

O Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, implantado pela Prefei-
tura de Salvador, conta com a parti-
cipação do CRA-BA. O Presidente e 
o Vice-Presidente do Conselho dos 
Administradores, Roberto Ibrahim 
e João Eurico Matta, são membros 
do COMAM, que tem o objetivo 
de discutir, incentivar, orientar e 
fiscalizar assuntos de prevenção 
e impacto ambiental na cidade de 
Salvador. 

A instalação do Conselho acon-
teceu em abril, quando foi dada a 
posse aos 21 conselheiros da enti-
dade. Estiverem presentes na sole-
nidade representando o Conselho 
Federal de Administração (CFA), 
o Conselheiro Federal e Diretor da 

Câmara de Administração e Finan-
ças, Adm. Ramiro Lubián Carbalhal 
e o Diretor Administrativo e Finan-
ceiro do CRA-BA, Adm. Waldeck 
Brandão Uzêda e Silva.

Uma das principais ações do 
COMAM em 2014 foi a aprovação 
da licença prévia do projeto de 
Corredores de Transporte Público 
Integrado de Salvador (BRT), con-
siderada uma das mais importantes 
intervenções viárias já realizadas 
na capital baiana.

Pelo projeto, será criada uma 
via expressa de 8,7 quilômetros que 
sairá da Estação da Lapa, no centro 
da cidade, até a Praça Newton Ri-
que, na região do Iguatemi. Para 

isso, serão construídos complexos 
de viadutos no Lucaia, Parque da 
Cidade e Iguatemi para viabilizar as 
vias exclusivas de ônibus nos can-
teiros centrais nas avenidas Vasco 
da Gama, ACM, Juracy Magalhães 
Jr. e Praça Newton Rique, onde o 
sistema fará integração com o me-
trô. A estimativa é que, com a obra, 
o tempo para percorrer o trecho 
Lapa/Iguatemi caia de mais de uma 
hora para 15 minutos.

CrA-BA no ComAm

Em 2015, a Administração completará 50 anos de 
regulamentação. Para celebrar o Jubileu de Ouro da 
profissão, o Sistema CFA/CRAs montou uma comis-
são de trabalho, cuja missão é desenvolver ações que 
propiciem aos profissionais de Administração reforçar 
e promover a defesa e o exercício legal da profissão; 
proporcionar a sua capacitação contínua; e divulgar os 
serviços oferecidos pelo Sistema.

A Comissão - formada pelos Conselheiros Federais 
Adm. Sergio Pereira Lobo (coordenador); Adm. Carlos 
Henrique Mendes da Rocha (vice-coordenador), Adm. 
Adelmo Santos Porto, Adm. Armando Lobo Pereira Go-
mes; e Adm. Rui Otávio Bernardes de Andrade – já defi-
niu o plano de trabalho. Os projetos que serão executados 
para a celebração do Jubileu de Ouro estão divididos em 
três categorias: promocionais; publicações e eventos.

Na área de projetos promocionais, serão realizadas 
homenagens e divulgação ampla por meio de campa-
nha publicitária em diversos meios de comunicação. 
Será produzido, ainda, um documentário contando a 
história da Administração. Já na categoria publicações, 
a Comissão está preparando o livro dos 50 anos da pro-
fissão, além da série ouro da Administração e encarte 
especial para a revista RBA.

Os projetos na área de eventos incluem “Corrida do 
Administrador”, a ser realizada em cada Estado caso 
haja adesão do CRA; ciclo de palestras, exposição, feira 
do livro, entre outros eventos. “Não estamos poupan-
do esforços para tornar a data inesquecível em todo o 
país”, diz o presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de 
Mello.

Jubileu de ouro da Administração

Posse no COMAM
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Prêmios valorizam o 
estudo da Administração

Workshop sistema e-mEC

Dois prêmios instituídos pelo CFA cumprem a fun-
ção de estimular e valorizar o estudo das teorias 
de Administração e sua efetiva prática. O Comitê 
de Julgamento do Prêmio Belmiro Siqueira clas-
sificará até 28 de novembro os trabalhos inscritos 
este ano. Serão premiados os trabalhos classifi-
cados em primeiro, segundo e terceiro lugar nas 
categorias Artigo Acadêmico, Artigo Profissional 
e Pós-Graduação Strictu Sensu. A premiação varia 
de R$ 1250,00 a R$ 6.000,00, além de certificado 
e troféu. 

Fazem parte do Comitê o vice-presidente do CFA, 
dois conselheiros federais e dois convidados ex-
ternos, que farão a análise com base em critérios 
como adequação ao tema Recursos Humanos, ob-
jetividade, criatividade e aplicabilidade. 

O mesmo prazo vale para a divulgação dos resul-
tados do Prêmio Guerreiro Ramos, que se divide 
em duas categorias – Gestor Público e Pesquisador 
Guerreiro Ramos, esta com premiação de R$ de 
5.000,00. 

O Conselho Federal de Administração (CFA) realizou, 
nos dias 28 e 29 de agosto, o Workshop  “Avaliação 
de Cursos de Bacharelado em Administração Proces-
so E-Mec”. O evento reuniu mais de 60 pessoas, entre 
presidentes das Comissões de Especialistas em Admi-
nistração e colaboradores dos Conselhos Regionais de 
Administração (CRAs). Da Bahia, estiveram presentes 
o Conselheiro Regional Efetivo, Adm. Márcio Oiticica, o 
Conselheiro Regional Suplente, Adm. Jair Nascimento 
e a Gerente Executiva, Adm. Sandra Cirne. 

A mesa de abertura do workshop contou com a pre-
sença do presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de 
Mello, do Conselheiro Federal e Diretor da CFP, Adm. 
José Samuel de Miranda Melo Júnior, além de outros 
representantes.  O presidente do CFA agradeceu a 
presença dos participantes e reforçou a importância 
do engajamento de todos. “Os grandes protagonistas 
desse encontro são vocês. Se não houver essa sim-
biose, esse engajamento, o processo não vai render”, 
alertou. Além disso, ele comentou sobre as fragilida-
des de alguns cursos de Administração e que não se 
pode mais oferecer, apenas, palestras nas faculdades: 
é preciso ir além. “Os cursos superiores de Adminis-
tração são o pilar da carreira e, como tal, devem ser 
polidos para formar Administradores de qualidade. 
Que esse seja o momento para repensar todos os pro-
cessos”, finalizou.

Representantes do CRA-BA



Acontece em Adm 09

dia do Administrador 2014
Os 49 anos da profissão de Administrador, com-
pletados este ano, tem um motivo especial de 
comemoração. Em maio de 2014, a presidente 
Dilma Roussef sancionou a lei 12.967, instituindo 
oficialmente o Dia Nacional do Administrador, 
9 de setembro. Já em fevereiro, o Governador 
Jaques Wagner havia tomado atitude semelhante, 
em primeira mão, ao oficializar a data na Bahia. 

O CRA-BA, o SINDAEB (Sindicato dos Adminis-
tradores) e a FENAD (Federação Nacional dos 
Administradores) mais uma vez se unem para 
realizar um grande evento que marque o Dia do 
Administrador. No dia 9, profissionais, estudan-
tes e Tecnólogos da Administração participam de 
uma palestra com o conferencista Jô Furlan a par-
tir das 19hs, no Centro de Convenções da Bahia. As 
comemorações acontecerão também no interior 
da Bahia durante todo o mês de setembro.

Administrador, professor e pesquisador na área 
de Neurociência do Comportamento, Jô Furlan é 
criador da teoria da inteligência comportamental 
humana e autor do livro Inteligência do Sucesso – 

Como gerar resultados. Suas palestras motivacio-
nais são assistidas por empresários e profissionais 
de diversas empresas do Brasil e do exterior, como 
a Unilever, Itaú, Nestlé, Petrobras, Bayer, Unimed, 
Amil, SEBRAE, Infraero, Ford e Honda.

Palestrante da edição 2014 - Jô Furlan

Mesa de abertura em 2013



Entrevista10

A falta de uma legislação am-
biental municipal dificulta o trabalho 
de licenciamento e fiscalização da 
SEMU? 
Temos algumas dificuldades por 
falta da existência de leis locais e 
nos valemos de instrumentos jurídicos 
diversos, como portarias e decretos 
quando necessário. Estamos em 
fase de definição de uma minuta 
de projeto de lei, em parceria com a 
Secretaria Cidade Sustentável, que 
vem sendo amplamente discutida 
com a sociedade – vamos realizar 
a quinta reunião em setembro com 
a presença de representantes de 
universidades, ONGs, indústria, 
comércio, Ministério Público, entre 
outros órgãos. Esperamos que este 
documento seja aprovado e que 
possa ajudar a cidade rumo ao seu 
desenvolvimento sustentável. 

Diante disto, qual o cenário atual 
de Salvador em relação a Política de 
Resíduos Sólidos, de grande valor na 

redução do impacto ambiental cau-
sado pelo lixo?
Seguimos as diretrizes da Política 
Nacional e Estadual para descarte 
de resíduos.  Acredito que o maior 
desafio é o gerenciamento dos 
resíduos da construção civil, já que 
apenas uma empresa faz isto em 
Salvador.  A fiscalização não é fácil 
numa cidade com 2,9 milhões de 
habitantes e ainda temos resíduos 
colocados em qualquer lugar. Já o 
lixo comum é gerenciado pela LIM-
PURB e já se tem ótimas iniciativas 
de compostagem e reciclagem. 
Para a disposição final, temos um 
aterro com pelo menos mais 20 
anos de vida útil. 

Quais as infrações ambientais 
mais comuns? 
Na verdade, estamos no estrutu-
rando para melhorar a fiscalização, 
pois nossa equipe é bastante enxuta. 
Recebemos muitas denúncias de 
áreas invadidas com supressão de 

árvores e de poluição atmosférica. 
Temos problemas em regularizar 
ambientalmente empresas de pe-
queno porte – oficinas mecânicas, 
fabricas de gesso, etc. Para estas, 
estamos tentando uma parceria 
com a FIEB para trazê-las para le-
galidade de uma forma cuidadosa e 
paulatina, pois as pequenas empre-
sas têm um inegável valor social de 
geração de empregos e precisam 
sobreviver. 

Isto traz a antiga questão de que 
algumas diretrizes da legislação 
ambiental podem emperrar o cresci-
mento econômico...
Infelizmente ainda existe este 
entendimento, mas é cada vez me-
nor. A gente espera que adotando 
os princípios de sustentabilidade 
e com a evolução e maturação 
da sociedade, possamos chegar 
no ponto de equilíbrio onde todos 
entendam com clareza que é neces-
sário obedecer critérios de preserva-

Emanuel mendonça
diretor de licenciamento e 
Fiscalização Ambiental da sEmut

Cuidar do cumprimento da atual legislação ambiental, no que diz respeito à pre-
servação e redução de impactos, é a função principal da Diretoria de Licenciamento e 
Fiscalização Ambiental da SEMUT – Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte 
de Salvador. “Atuamos com foco na legislação federal e estadual, já que Salvador não 
tem ainda leis neste sentido”, explica o Diretor Emanuel Mendonça. Nesta entrevista, 
ele fala um pouco sobre a importância da criação de uma legislação municipal do meio 
ambiente e de outros desafios para o alcance de um crescimento sustentável.



ção e redução do impacto. Por outro 
lado, o poder público é consciente da 
importância de agilizar o processo. 
Tem que ser um compromisso. 

São muitas as reclamações de 
burocracia exagerada e lentidão...
Estamos tentando seguir as normas 
técnicas e a legislação que existem 
– mas podemos, sim, melhorar e 
agilizar. A demanda é crescente na 
cidade, fruto da nova gestão tam-
bém.  Podemos sim, com o tempo, 
reduzir exigências que não sejam 
tecnicamente necessárias e dimi-
nuir os prazos. Aproveito para ante-
cipar que, a partir de setembro, no 
site desenvolvimentourbano.sal-
vador.ba.gov.br colocaremos um 
manual com o passo a passo para o 
licenciamento ambiental. Isto já vai 
ajudar bastante, porque as pessoas 
já virão para a SEMUT sabendo o 
que precisam fazer. 

Quais são as principais discussões 
em pauta atualmente na busca do 

equilíbrio nesta questão?
Eu diria que do ponto de vista jurídico 
o que temos de mais importante é 
a Lei da Mata Atlântica para Salvador 
e a Lei complementar 140/2011, 
que distribui melhor as responsa-
bilidades entre os entes fe-
derados na gestão do meio 
ambiente. Porque o grande 
desafio é o fortalecimento 
da gestão dos municípios 
– não podemos depender 
unicamente do Estado para 
fazer este acompanhamen-
to. Graças a um esforço 
grande, já há a percepção 
da importância de se pre-
parar cada município para 
gerir suas demandas ambientais. 

Em relação à Mata Atlântica, 
principal bioma de Salvador, foi 
firmado um compromisso com enti-
dades do setor imobiliário na busca 
da preservação, correto? 
Temos um termo de compromisso 

assinado ano passado entre Mi-
nistério Público, Associação dos 
Dirigentes de Empresas do Mer-
cado Imobiliário e a Prefeitura que 
promoveu o diagnóstico e identifi-
cação das áreas de Mata Atlântica 

que deveriam ser preservadas – 
locais com vegetação já avançadas. 
Evitamos aprovar qualquer inter-
venção nestas zonas e quando há 
supressão de vegetação, aplicamos 
a compensação, que é o plantio 
obrigatório de 10 árvores para cada 
uma que foi retirada.

“Graças a um esforço 
grande, já há a percepção 

da importância de se 
preparar cada município 

para gerir suas demandas 
ambientais.”
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descarte de resíduos ainda é grande 
problema ambiental no Brasil
Passado um mês do fim do prazo de extinção dos 

lixões no Brasil, os números mostram que o País está 
distante de cumprir esta diretriz da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), em vigor desde agosto de 
2012.  Existem ainda cerca de 3.500 lixões ativos em 
todas as regiões brasi-
leiras, o que significa o 
descumprimento da lei 
por 60,7% dos municí-
pios. Só no Nordeste 
a existência de lixões 
ainda é uma realidade 
em mais de 1.500 mu-
nicípios. 

Na Bahia, uma pes-
quisa da Confederação 
Nacional de Municípios atestou que pelo menos 94 
cidades ainda utilizam o lixão entre as 130 que respon-
deram à entrevista, de um total de 412 questionadas. 
Salvador está entre as dez capitais com aterro sanitá-
rio. Vale lembrar que nos últimos quatro anos, desde 
que a política foi aprovada, o governo federal dispo-
nibilizou R$ 1,2 bilhão para municípios e estados para 

ações de destinação de resíduos sólidos, incluindo a 
elaboração de planos e investimentos em aterros.

Quem não cumprir a legislação estará submetido 
às punições da Lei de Crimes Ambientais, que prevê 

multa de R$ 5 mil a R$ 
50 milhões. Uma das 
alternativas para as 
cidades que não cum-
priram a meta seria 
buscar um acordo com 
o Ministério Público, 
que fiscaliza a execu-
ção da lei, e firmar um 
Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC). 

Bons ventos
O cenário, porém, não é de todo ruim. Em relação 

à adesão das empresas privadas, por exemplo, perce-
be-se que é uma tendência sem volta e com grande 
receptividade. A maioria enxerga que a boa gestão 
dos resíduos traz reais benefícios, tanto no aspecto 

“Podemos dizer que um dos 
principais benefícios já trazidos 

pela política de Resíduos Sólidos 
foi mobilizar gestores públicos e 
privados, além da sociedade em 

geral, em torno do tema.”
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi 
instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 
regulamentada pelo Decreto Nº 7.404 de 23 de dezem-
bro de 2010. Entre os conceitos introduzidos em nossa 
legislação ambiental pela PNRS estão a responsabili-
dade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a 
logística reversa e o acordo setorial.

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos é o “conjunto de atribuições individua-
lizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 
reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos, nos termos desta Lei.”

A logística reversa é “instrumento de desenvolvi-
mento econômico e social caracterizado por um con-
junto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação.

“A Lei nº 12.305/2010 dedicou especial atenção à 
Logística Reversa e definiu três diferentes instrumentos 

que poderão ser usados para a sua implantação: regu-
lamento, acordo setorial e termo de compromisso.

Acordo setorial é um “ato de natureza contratual 
firmado entre o poder público e fabricantes, importa-
dores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista 
a implantação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto.” 

Por permitir grande participação social, o Acordo 
Setorial tem sido privilegiado pelo Comitê Orientador 
como instrumento preferencial para a implantação de 
logística reversa. 

 Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

logística reversa

econômico, pois rende uma imagem cada vez mais exi-
gida pelo consumidor e evita as sanções legais, como 
também na disponibilidade dos recursos naturais 
necessários, cada vez mais escassos e que sofrem com 
o impacto do descarte incorreto. 

“Podemos dizer que um dos principais benefícios já 
trazidos pela Política de Resíduos Sólidos foi mobilizar 
gestores públicos e privados, além da sociedade em 
geral, em torno do tema”, diz o Presidente do CRA-BA, 
Adm. Roberto Ibrahim. Na prática, em 1989 88% do 
lixo produzido no Brasil eram descartados inadequa-
damente. Hoje este número diminuiu para 40%.

Outro nicho que se abre a partir da PNRS é a logís-
tica reversa. Este processo responsabiliza as empresas 
e estabelece uma integração de municípios na gestão 
do lixo. Os produtores de um eletroeletrônico, por 
exemplo, têm que prever como se dará a devolução, 
a reciclagem deste produto e a destinação ambiental 
adequada. Aos consumidores, cabe devolver o que não 
for mais usado em postos estabelecidos pelos comer-
ciantes e ao setor público fica a responsabilidade de 
criar campanhas de educação e conscientização, além 
de fiscalizar as etapas da logística reversa. Neste cenário, 
todos se tornam responsáveis pelo ciclo de vida dos 
produtos. 
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Eleições 2014

na Bahia

*A candidata Renata Mallet não respondeu 
a entrevista solicitada pela reportagem.

O Brasil está a menos de 30 dias para as eleições. A Revista 
do Administrador conversou com os candidatos* ao governo 
da Bahia para saber como enfrentarão os desafios do Estado, 
além de suas propostas em áreas diversas como, saúde, 
segurança e educação. Confira e faça valer o seu voto.

Principais problemas do 
estado da Bahia

da luz - Os principais proble-
mas do Estado como Saúde, Educa-
ção, Segurança Pública, Mobilidade 
Urbana, são gerados por falta de 
gestão eficiente, técnica e apar-
tidária. Temos 32 secretarias que 
consomem muitos recursos em ati-
vidades meios e não fins. Por isso, 
vamos reduzir para 10 secretarias 
e eliminar os cargos de nomeação 
política, valorizar os funcionários 
públicos, investir em infraestrutura 
com hospitais de qualidade, postos 
de saúde, escolas em tempo inte-
gral, creches.

lídice da mata - O principal 
desafio é superar um modelo de 
desenvolvimento concentrador de 
riqueza e, portanto, que acentua 

as desigualdades sociais e regionais 
em nosso Estado. Segundo o índice 
Gini, que mede a desigualdade, a 
Bahia tem a quarta pior distribuição 
de renda entre as 27 unidades fede-
rativas do País, à frente apenas do 
Distrito Federal, do Piauí e do Ma-
ranhão.

marcos mendes - Vivemos uma 
grave crise de gestão. Falta efetiva 
participação popular nas decisões e 
falta a necessária transparência nas 
contas do Estado. Outro problema 
grave, comum nos governos passa-
dos, é o recebimento de financia-
mento privado de campanha, pois 
posteriormente há uma completa 
dilapidação do dinheiro público. 

Paulo Souto - Caso eleito, esta-
rei compromissado em promover 
avanços expressivos, criando condi-
ções para qualificar o atendimento 

à saúde, a segurança pública e a 
educação. Será necessário reduzir 
as desigualdades regionais, erradi-
car a pobreza e buscar a excelên-
cia na gestão pública. Entre outras 
medidas, é preciso interiorizar o 
desenvolvimento, descentralizando 
administrativa e economicamente 
a Bahia, possibilitando a inclusão 
produtiva, com prioridade para o 
semiárido, além de desenvolver ca-
deias produtivas completas na agri-
cultura, agroindústria e comércio, 
promover avanços na política mine-
ral do estado e revisar a política de 
promoção turística baiana.

Rui Costa – Prefiro falar em de-
safios, porque eles nos instigam a 
avançar. Cito alguns aqui, entre eles 
promover a desconcentração re-
gional das atividades econômicas, 
apoiada numa estrutura consolida-
da de novas vias logísticas de trans-
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porte de carga e escoamento da 
produção. Desde Rômulo de Almeida 
não se fazia um planejamento de 
médio e longo prazo para a econo-
mia baiana, e o modelo adotado 
está com os dias contados. Vamos 
manter o conceito que deu grandes 
passos à frente no desenvolvimen-
to do estado, a partir do governo 
Jaques Wagner: os polos regionais 
como elementos dinamizadores da 
economia.

Funcionalismo público

da luz - No meu governo os 
funcionários públicos serão bem 
tratados. Em especial os professo-
res e policiais, serão valorizados e 
implementaremos as reivindicações 
das categorias. Não haverá proble-
mas como greve, por exemplo.

lídice da mata - Minha compre-
ensão é a de que de nada adianta 
termos o melhor projeto para a 
Bahia se não formos capazes de 
contar  com a parceria dos servi-
dores públicos na sua  execução. 
Foi essa compreensão que nor-
teou nossa administração à frente 
da prefeitura de Salvador, foi com 
ela que superamos muitos enfren-
tamentos que tivemos para que 
fôssemos capazes de construirmos 
juntos um plano de cargos e salários.

marcos mendes - O compro-
metimento do dinheiro público 
com os financiamentos privados 
de campanha impede a valorização 
dos servidores estaduais da área 
de Educação e Segurança. Nossa 
independência nos dá autoridade 
para efetivar um plano de carreira e 
de cargos e salários que valorize os 
servidores, garantindo assim uma 
prestação de serviços de qualidade 

à população.

Paulo Souto - O diálogo tem que 
ser permanente, honesto e franco, 
estabelecendo com o servidor uma 
relação de transparência. Se eleito, 
irei reequilibrar as finanças estadu-
ais para estabelecer novos planos 
de cargos e salários. Muitas vezes, o 
pior em certas carreiras não é nem 
o salário inicial, mas a falta de pers-
pectiva de progredir. E esse é um 
ponto que nós temos que corrigir. 

Rui Costa - Começo afirmando 
que o governo Wagner tratou o fun-
cionalismo público de maneira iné-
dita nesse estado. Tanto no âmbito 
da melhoria da remuneração e das 
condições de trabalho, quanto no 
aspecto da abertura e consolidação 
de canais de diálogo para as diver-
sas categorias. Dito isto, entendo 
que a síntese das condições básicas 
à construção de um estado demo-
crático está no diálogo e mesa de 
negociação permanente, avançan-
do no realinhamento e progressão 
das carreiras de Estado. 

Investimento em educação

da luz - O investimento em 
educação não tem sido satisfatório. 
Como já pontuei o maior de todos 
os problemas é a gestão que con-
some os recursos que poderiam ser 
investidos em escolas modernas 
em tempo integral, creches para as 

crianças, escolas técnicas, cursos 
profissionalizantes, alfabetização 
técnica de adultos, onde os maiores 
seriam alfabetizados e ao mesmo 
tempo teriam um curso profissiona-
lizante, como pintura de residência, 
pedreiro, ajudante de mecânico, 
funileiro, encanador, cabeleireiro, 
manicure, entre outras profissões 
que não necessitem de graduação. 
Temos que transformar as escolas 
públicas em instituições de exce-
lências como já foram um dia, com 
respeito ao professor, aos símbolos 
nacionais, como a bandeira, hino 
nacional, educação moral e cívica.

lídice da mata - Acho insatisfa-
tórios e buscarei outras fontes com-
plementares, seja junto ao governo 
federal ou mesmo junto às institui-
ções internacionais de fomento ao 
desenvolvimento, até porque temos 
ciência que a implementação da 
ampla rede de educação em tempo 
integral – o carro-chefe do nosso 
programa de governo – criará uma 
série de demandas novas, como a 
adaptação das unidades escolares 
existentes, a construção de novas 
unidades, a contratação de profis-
sionais especializados e o aporte 
de investimentos nos programas 
de valorização e de qualificação dos 
profissionais da educação.

marcos mendes - É notório o 
completo abando da Educação Pú-
blica em nosso Estado. Se faz mister 
substituir todos serviços temporá-
rios (REDA e PST) por concursados, 
além de abrir novos concurso para 
adequar a lotação necessária de 
pessoal. Resgatar a concepção de 
educação baseada nos métodos de 
Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo 
Freire e Edgard Morin; implementar 
escolas de tempo integral; garantir 

Da Luz
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a merenda escolar; garantir as creches escolares; recu-
perar e ampliar as escolas familiares agrícolas; rever a 
carga horária do educador em sala de aula; garantir a 
segurança dos estabelecimentos estaduais e dos profis-
sionais de educação dentro e fora das escolas; investir na 
educação infantil, de ensino fundamental e médio; dar 
autonomia administrativa às universidades estaduais; 
romper com ao gestão piramidal; investir 7% da receita 
Líquida dos Impostos nas Universidades Estaduais.

Paulo Souto - O meu 
plano de governo prevê a 
reformulação das institui-
ções educacionais em todos 
os níveis, da Secretaria às 
funções diretivas nas escolas. 
Irei instituir um programa de 
qualificação permanente da 
estrutura física das unidades 
escolares e estabelecerei 
como meta a redução a zero 
do índice de escolas sem con-

dições estruturais mínimas para a prática educacional. 
É preciso facilitar o acesso ao conhecimento, através 
da ampliação dos usos de tecnologias no processo edu-
cacional, e investir em educação em tempo integral, 
garantindo à conclusão do Ensino Médio a evolução do 
nível adequado de proficiência.

Rui Costa - Meu compromisso é aprofundar a 
qualidade da educação na Bahia. E para isso quero univer-
salizar o ensino médio e dobrar o número de matrículas 
no sistema estadual de educação profissional. A meta 
é atingir 150 mil matrículas em cursos técnicos de 
nível médio. Isso é um pouco mais do que dobrar, pois 
no primeiro semestre deste ano, 70.754 alunos foram 
matriculados (dados SGE/SEC). Hoje temos a segunda 
maior rede estadual de educação profissional no país. A 
Bahia tem 25 campi federais, três núcleos IFs, além de 
68 centros estaduais de educação profissional, atingindo 
123 municípios

Segurança

da luz - Para frear a violência proponho primeiro edu-
cação, segundo educação, terceiro educação. Quando 
construímos escolas, fechamos presídios. Presídios 
com indústria e escola, para que os presos paguem suas 

penas mas não fiquem empilhados, sem condições, 
trabalhem para manter seu sustento e sua família aqui 
fora. Por fim, valorização dos policiais, incorporando 
as gratificações ao salário, pagamento da URV, inves-
timento em estrutura e equipamentos e melhores con-
dições de trabalho.

lídice da mata - Nossa proposta é  um novo paradig-
ma de política de segurança pública. E, para fazer isso, 
não é possível desconhe-
cer duas coisas: Primeiro, 
que houve uma quebra 
de confiança entre o Es-
tado, o governo e a polí-
cia militar. E eu pretendo 
recuperar imediatamente 
o diálogo com as polícias 
militar e civil para que 
possamos compactuar em 
novas condições a implan-
tação da nossa política de 
proteção ao cidadão.

marcos mendes - Investir em políticas sociais a 
exemplo de Educação, Saúde, Saneamento Ambiental, 
Moradia Popular, geração de emprego e renda.Elabo-
rar um Plano de Carreira e de Cargos e Salários para 
os Profissionais da Segurança Pública; ser parceiro na 
luta para aprovação das PECs 300 e 51; discutir outra 
concepção de Segurança pública com controle popular, 
através de Corregedorias e Ouvidorias externas.Discutir 
uma política rural para aumentar as perspectivas de 
emprego e renda no interior. 

Paulo Souto - O combate à violência será uma prio-
ridade a ser encarada no primeiro dia de meu governo. 
Irei acompanhar de perto as ações para reduzir a crimi-
nalidade que tomou conta de nossa Bahia nos últimos 
anos. Vou me reunir periodicamente com o comando da 
polícia e cobrar resultados efetivos. É preciso restabe-
lecer a confiança na relação do governo com as polícias 
para que o programa de combate à criminalidade dê re-
sultados efetivos. Além disso, irei ampliar o programa 
de prevenção e contenção da violência, promovendo 
mudanças no atual modelo de segurança pública.

Rui Costa - Vou criar o Programa Estadual de 
Segurança com Defesa Social, que prioriza a participação 

Lídice da MataPaulo Souto
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ativa da sociedade, prevenção social e repressão quali-
ficada, transversalidade e integração, além das políticas 
de proximidade e ocupação de território. Entre as minhas 
propostas mais imediatas estão implantação do Sistema 
Estadual de Inteligência, com ampliação do Comando de 
Operações Especiais, tecnologia e controle em cidades 
estratégicas e criação do Departamento de Repressão 
ao Crime Organizado (Polícia Civil). Na Polícia Militar, 
a criação e implantação do BOPE- Batalhão de Opera-
ções Especiais, novas Bases Avançadas do Grupamento 
Aéreo (Graer) e ampliação do número de Companhias 
Independentes de Policiamento Especializado.

Saúde

da luz - Com o enxugamento da máquina adminis-
trativa, poderemos investir nas atividades fins, onde a 
população realmente precisa. Vamos construir 8 hos-
pitais regionais, com todas as especialidades que tem 
hoje o HGE. A falta de médicos, equipamentos e ser-
viços básicos de saúde, são causados pela má gestão 
do orçamento e gastos onerosos em parcerias e apoios 
políticos. Vamos governar a Bahia juntamente com os 
417 prefeitos, 63 deputados estaduais, 39 federais, 3 se-
nadores, sem fisiologismo, a moeda de troca será obras 
que beneficiem a população.  Chega de barganha polí-
tica, pois cada pessoa morta, por falta de atendimento 
médico-hospitalar, deixa o sangue nas mãos do mau 
gestor e com certeza eu jamais carregarei esse ônus. 

lídice da mata - Em qualquer pesquisa no Brasil o 
atendimento à saúde parece como um dos principais 
problemas enfrentados pela população. Nos sabemos  
que a crise no sistema  de saúde brasileiro diz respei-
to ao subfinancimaneto da União para o setor, o que 
sobrecarrega estados e prefeituras. Portanto, um 
novo pacto federativo solidário e justo que amplie o 
percentual em saúde do Governo Federal para os 10% 
previstos na emenda constitucional 29, é um item fun-
damental para a melhoria dos serviços.

marcos mendes - Vamos atuar priorizando a Saúde 
Pública, através da desprivatização do Sistema SUS; 
criando uma carreira de Estado com um novo Plano de 
cargos e Salários para os Profissionais da Saúde; con-
solidar a hierarquização do sistema para que 90% das 
pessoas sejam atendidas no sistema básico de saúde, os 
outros 7% na Média Complexidade e os 3% restantes nos 

Hospitais Gerais e Regionais 
para atendimento de excelên-
cia à população de nosso Es-
tado. Também vamos duplicar 
o investimento em Saúde no 
Estado e criar os Conselhos 
Populares de Saúde, inde-
pendentes e autônomos, para 
acompanhar e fiscalizar a des-
tinação do dinheiro investido 
na Saúde e criar um canal de 
transparência total nas contas 
da Saúde.

Paulo Souto - A situação da saúde pública no estado 
é grave e pede ações emergenciais. Irei contratar vagas 
no setor privado, atenuando o problema existente com 
as internações, cirurgias e exames, até que a rede esta-
dual seja reorganizada e possa atender essas demandas. 
No meu programa, comprometo-me a construir cinco 
novos hospitais regionais, requalificar as regionais de 
saúde e a fortalecer a rede de serviços, com inves-
timentos em grandes obras estruturantes. Além de 
uma mudança na organização da Secretaria de Saúde, 
precisamos regularizar o pagamento dos hospitais ad-
ministrados pelas organizações sociais. Outra medida 
importante para melhorar o atendimento público de 
saúde é estabelecer um tempo máximo para a realiza-
ção de consultas, exames e cirurgias. 

Rui Costa - O que eu 
quero fazer é criar e fortale-
cer uma rede de atendimen-
to hospitalar regionalizada 
na Bahia. Meu objetivo é 
trabalhar em parceria com 
os municípios, entidades 
filantrópicas, universidades 
e iniciativa privada, aproxi-
mando os serviços da popu-
lação para dar atendimento 
digno à clientela do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Com o atendimento nas diversas 
especialidades médicas mais perto da casa das pessoas, 
nenhum paciente do interior vai precisar viajar para os 
grandes centros urbanos para fazer consultas. Também 
pretendo ampliar e estruturar a rede hospitalar pública. 
E isso inclui pelo menos mais oito hospitais.

Marcos Mendes

Rui Costa
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Projetos de humanização não são 
prioritários na administração supe-
rior do sistema de saúde no Brasil. 
Ainda na formação acadêmica os 
futuros gestores são estimulados 
a discutir prioritariamente temas 
relacionados a faturamento, lucro, 
custos e despesas. A concentração 
do foco financeiro é pertinente uma 
vez que hospitais, clínicas e consultó-
rios são amplamente e diretamente 
afetados pela falta de liquidez no 
mercado, por dificuldades causadas 
por falhas no controle das despesas 
e – infelizmente – porque o segmen-
to de saúde brasileiro foi estruturado 

em modelo de gestão caracterizado 
pelo lucro rápido, de curto prazo. O 
problema é o enfoque na gestão fi-
nanceira não repercute na melhoria 
da qualidade na prestação dos servi-
ços de saúde no Brasil.

O atual cenário social, político e 
econômico do país maximiza o diag-
nóstico, indicação e transformação 
dos serviços de saúde em especiali-
dade financeira ou, ainda, em nicho 
de mercado altamente significativo 
em termos das possibilidades eco-
nômicas. O gestor de serviços de 
saúde precisa evoluir para estimular 

o desenvolvimento de outro modelo 
de gestão, sem se restringir apenas 
a perspectiva de acumular lucros às 
custas do sofrimento alheio. 

No entanto, o que se observa são 
comportamentos inadequados com 
serviços cada vez mais inacessíveis, 
com atendimento superficial, espe-
ras intermináveis e estabelecimento 
de metas financeiras não acompa-
nhadas de medidas que garantam a 
satisfação dos clientes. A principal 
consequência é o descontentamen-
to com a prestação dos serviços, 
tanto do cliente externo (pacientes) 

A CORROSÃO DO SISTEMA 
DE SAÚDE NO BRASIL:
Por que somos maltratados em hospitais, clínicas e 
consultórios no Brasil

  Adriano Moitinho (CRA-BA nº 9.034) é Administra-
dor, Especialista em metodologia, Mestre em gestão. É 
professor e gestor do curso Administração na Universo, 
especializado em indicadores de qualidade no ensino 
superior e em desempenho acadêmico. Parecerista da 
Editora ABRIL na publicação revista Guia do Estudante. 
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como do cliente interno (funcio-
nários), pelo pressuposto de que a 
satisfação desse nunca vai ser maior 
que a satisfação daquele.

Na sociedade brasileira, geral-
mente a saúde é vinculada a escân-
dalos, gerida de forma ineficiente 
e com fiscalização frouxa do poder 
público. O diagnóstico sobre o atual 
modelo de gestão da saúde no país 
é complexo e conjurar os culpados 
desvia a discussão sobre o mode-
lo de gestão da saúde baseado no 
lucro rápido em vigor no país. Há 
uma tendência nas organizações, 
inclusive nas instituições presta-
doras de serviços de saúde, a uma 
sobrecarga de valores negativos. 
Por exemplo a mecanização da 
saúde com a inserção de novas tec-
nologias, excesso de compartimen-
talização e na superespecialização 
que vem modificando os padrões 
de comportamento profissional. O 
superespecialista, exímio técnico e 
conhecedor local que utiliza os me-
lhores equipamentos e que como 
uma máquina tem conduta rígida 
e inflexível, contribuiu para modifi-
car o relacionamento entre médico 
e paciente. É inegável a evolução 
científica e tecnológica da medicina, 

no entanto sem agregar satisfação 
aos clientes dos serviços de saúde.

 As consequências atingem todas 
as classes sociais – basta verificar as 
longas filas para atendimento em 
hospitais particulares – sendo ainda 
mais perversa com indivíduos que 
não têm como pagar e utilizam o 
sistema saúde público. As péssimas 
condições no atendimento propiciam 
a indiferença com a doença, refletem 
na ação médica e no comportamento 
desumanizado vigente em hospitais, 
clínicas e consultórios no Brasil.

É inegável existir a coação do ca-
pitalismo no sistema de saúde bra-
sileiro. Portanto o atual modelo de 
gestão transformou hospitais, clíni-
cas e consultórios em revendedores 
de mercadorias comercializadas 
a peso de ouro no momento mais 
delicado da vida do ser humano: 
Na doença. O fim da confiança, da 
lealdade e do compromisso mútuo 
e o desaparecimento das relações 
de longo prazo influenciam tam-
bém nas relações interpessoais. 
Nesse modelo de capitalismo, os 
indivíduos não criam vínculos com 
as empresas e com as pessoas, o 
que facilitou o loteamento da saúde 

para três poderosos grupos econô-
micos que detêm a maior margem 
de lucro e que patrocinam o mo-
delo de gestão de lucro rápido em 
vigor no Brasil: as administradoras 
de planos de saúde, fabricantes de 
equipamentos hospitalares e indús-
tria farmacêutica transformaram o 
serviço e os profissionais de saúde 
em serviçais do capitalismo do lucro 
rápido, de curto prazo.

Criticar o atual modelo de gestão 
da saúde não significa reprimir ou 
contrariar os avanços científicos e 
tecnológicos. Para tanto, basta avis-
tar como referência positiva o mo-
delo de gestão no sistema de saúde 
canadense ou francês. Trata-se de 
buscar um novo padrão de serviços 
para nosso país, em todos os níveis, 
evoluindo para a humanização do 
nosso sistema de saúde. Pois, não 
é possível conceber serviços de saú-
de com qualidade no atual modelo 
de gestão do lucro rápido, de curto 
prazo vigente no Brasil. Todo cida-
dão deve usufruir de serviços de 
saúde com qualidade, no entanto, 
a população precisa cobrar e exigir 
melhorias nos serviços prestados no 
Brasil, sejam públicos ou privados.
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Estima-se que 70% da população global viverão em 
áreas urbanas até 2050. Tal tendência vem exigindo 
esforços na gestão da infraestrutura a fim de respon-
der adequadamente às demandas da rápida expansão 
das populações urbanas. No estudo recente The Global 
Competitiveness Report 2013 – 2014 do World Econo-
mic Forum, o Brasil ocupou a 114ª posição em ranking 
de 148 países no que diz respeito a investimento na in-
fraestrutura geral.

Os municípios brasileiros vêm assumindo papel im-
portante neste aspecto, inclusive há expectativa que 
todos passem a responder pelas suas infraestruturas 
de iluminação pública até o dia 31 de dezembro 2014, 
conforme Resoluções da ANEEL nº 414/2010 e nº 
587/2013 e artigo 30 da Constituição Federal. 

Em linhas gerais, cuida-se de implantação e opera-
ção de sistema tecnológico com o objetivo de clarear 
artificialmente as áreas públicas das cidades no perí-
odo de ausência de luz natural. A qualificação desta 
infraestrutura se consubstancia em desafio de ordem 
financeira e operacional aos Municípios. 

É fácil conceber que a gestão da iluminação pública, 
antes a cargo das concessionárias de distribuição de 
energia elétrica (Resolução ANEEL nº 456/2000), in-
cluindo a expansão e o funcionamento desse sistema, 
bem como a implantação de modernas tecnologias, 
exigirão dispêndios aos cofres municipais. Do mesmo 
modo, exigirá ações eficientes e eficazes de planeja-
mento, coordenação e controle na operação dessas 
atividades pela administração municipal. Cuidar da 
iluminação pública, ainda, enseja real oportunidade 
para enfrentar questões sociais relevantes, tais como: 
a redução do custo da energia na iluminação pública e 
o incremento da política de segurança pública com a 
melhora da iluminação das suas ruas.

Apesar de atualmente alguns municípios já con-
tarem com a participação privada, sob a égide da Lei 
Federal nº 8.666, na prestação dos aludidos serviços, 
pensamos que a Parceria Público-Privada (PPP), dis-
posta na Lei nº 11.079/04, pode favorecer a gestão mu-
nicipal na iluminação pública.

Dentre outros, destacamos o sistema de garantia 
pública e a variação da remuneração em função do de-
sempenho do parceiro privado como mecanismos atra-
entes ao regime da PPP que poderão ser úteis para os 
municípios contornarem as suas limitações orçamen-
tárias e a redução da desconfiança da iniciativa privada 
com o poder público e, consequentemente, aperfeiço-
ar os dispêndios com essa nova atribuição.

A Administração Pública poderá oferecer eventuais 
fluxos de recursos da Contribuição para Custeio dos 
Serviços de Iluminação Pública (Cosip) à constituição 
da garantia da contraprestação do parceiro privado. 
Também poderá agregar nesta contratação a expertise 
privada na gestão com a previsão de remuneração vari-
ável em função de índices de desempenho com metas 
atreladas a redução no consumo da energia elétrica ou 
de melhores índices de luminescência à população das 
cidades.

A PPP no serviço de iluminação pública poderá con-
tar com a assunção de riscos bem alocados e de inves-
timentos pelo setor privado, com maior transparência 
e previsão dos respectivos custos e de recursos para 
amortizar os investimentos, ou seja, uma prestação 
dos serviços de forma mais eficiente e com melhoria na 
qualidade para os cidadãos.

A perspectiva de elevar o investimento com a subs-
tituição pela LED nas cidades vai nesta direção de pro-
mover uma iluminação mais eficiente, posto que, além 

Gestão da iluminação Pública com PPP
*marlisson santos
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de ter vida útil mais longa em relação as lâmpadas de 
vapor de sódio ou de mercúrio (estas inferiores a 20 mil 
horas contra até 50 mil horas da LED), é mais econômi-
ca possibilitando a oferta da mesma iluminação usan-
do menos energia com ganhos ao longo do tempo. Na 
mesma direção é a implantação de sistema integrado 
de telegestão, inclusive com conexão wi-fi nas luminá-
rias, pelo que a iluminação da cidade estará mapeada a 
fim de identificar, e até mesmo prevenir, defeitos nes-
ses equipamentos, e, por conseguinte, diminuir-se-ão 
custos com equipes operacionais que circulam as cida-
des para este monitoramento.

A Prefeitura do Município de São Paulo sinalizou 
que adotará o modelo de PPP neste setor, a medida 
que, após chamada pública específica às empresas, re-
cebeu, no último mês de março, 11 (onze) modelagens 
de projetos de PPP, as quais estão sendo analisadas e 
já conta com o apoio do Banco Mundial. Em verdade, 
o porte do município de São Paulo, com possibilidade 
de substituição dos 560 mil pontos de luz da cidade por 
lâmpadas de LED, é relevante já que o seu sucesso po-
derá estimular projetos similares no mundo, especial-

mente em razão desta tendência ainda ser incipiente 
em poucas e menores cidades, como se sabe: Las Ve-
gas, San Diego e Buenos Aires.

Por fim, destacamos que a PPP na iluminação públi-
ca franqueia, ainda, oportunidade para o Brasil evoluir 
na gestão associada de Municipalidades por intermé-
dio de consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005), no 
financiamento de projetos com ênfase no projeto (non-
-recourse) e na otimização da exploração de receitas 
acessórias.

Ao cabo do exposto, mesmo que reconheça as di-
ficuldades para o rompimento da resistência inicial, 
temos que a contratação da PPP na iluminação pública 
se apresenta como alternativa adequada para os Muni-
cípios aprimorarem os dispêndios com essa atribuição, 
inclusive contornando as suas restrições financeiras e 
operacionais. Com efeito, ofertar-se-á uma infraes-
trutura de iluminação pública de forma mais eficiente 
e com melhor qualidade em prol da população, bem 
como conciliará interesses dos administradores públi-
cos e dos agentes da indústria de iluminação.

Artigo
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Programas de intercâmbio 
atraem profissionais

Engana-se quem pensa que intercâmbio é opção apenas para os 
jovens. É cada vez maior o número de profissionais, com idade entre 30 
e 50 anos, que decidem passar um período no exterior no intuito de en-
riquecer o currículo, aprender ou melhorar uma língua ou simplesmente 
ampliar horizontes a partir de novas relações sociais. 

De acordo com pesquisa de 2013 da Associação Brasileira de Organi-
zadores de Viagens Educacionais e Culturais (Belta), 10% das agências 
de intercâmbio já têm cursos específicos para esse público. Para 2014, 
espera-se um aumento de 5% neste número. 

A tendência tem explicação fácil. O mercado atual – dinâmico e 
competitivo – exige competências comportamentais e demonstrações 
dessas nas práticas do dia a dia. E os profissionais sabem disso. Segundo 
a pesquisa, os Administradores estão no topo da lista quando o assunto é 
busca por intercâmbio. “Talvez pela variedade de expertises e pelo perfil 
destes profissionais,” acredita Ivana Leite, da STB agência. 

Os programas para este público variam em relação aos destinos e ao 
tempo de permanência. Em geral, quem busca um intercâmbio nessa 
idade tenta aliar turismo e lazer com o aprendizado. Isso, porque, em 
muitos momentos, devido à própria carreira, o tempo para viajar é mais 
curto. A experiência é muito mais que adquirir fluência em outro idioma. 
A viagem, muitas vezes em grupos de outros profissionais com o mesmo 
objetivo, traz conhecimentos de outra cultura, novas amizades e amplia 
a rede de contatos. 

Ci intercâmbio e Viagens
ci.com.br
R. Alceu Amoroso Lima, 786 - Caminho das 
Árvores, Salvador - BA
(71) 3341-1828

Bex intercâmbio Cultural
www.bex.tur.br
Av. Tancredo Neves, 1543
Salvador - BA
(71) 2109-0888

stB intercâmbio
www.stb.com.br
R. da Fonte do Boi, 12 - Rio Vermelho
Salvador - BA
(71) 3334-7566

WiCE Agência de intercâmbio 
www.wice.com.br
Av. Centenário, 2883 - Chame-Chame
Salvador - BA
(71) 3035-0286
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