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Missão
“A Revista do Administrador é generalista e vem preencher um lugar ainda
vago no grupo das publicações nacionais sobre assuntos administrativos.
Ela visa, preponderantemente, noticiar o funcionamento e as atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA-BA e
discutir assuntos sob seus aspectos teórico e aplicado. Não tem finalidade
lucrativa. Como periódico vinculado a um órgão profissional, coloca-se exclusivamente a serviço da ciência da administração, incentivando o debate
objetivo e imparcial. Sua pauta é isenta de quaisquer influências doutrinárias ou políticas.”
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Editorial

Índice
Rumo ao futuro
A busca pela inovação é uma exigência
para as empresas que querem se manter
na linha de frente do seu negócio. O
atual panorama econômico mundial,
porém, está fazendo com que as grandes
companhias adotem um novo modelo
para inovar – a inovação reversa (ou
reverse innovation, em inglês).

Diante do crescimento cada vez maior
dos países emergentes, as empresas
perceberam que o rumo da inovação está mudando. Nasce assim a
inovação reversa, aquela adotada primeiro nos mercados emergentes
e, depois, exportada para os mercados ricos. O novo conceito vem da
certeza de que é cada vez mais importante atender a todos os públicos
para sobrevivencia e sustentabilidade no mercado. Para nós, Administradores, estar atento a este fluxo é fundamental, pois mostra que
o foco ao inovar deve ser sempre “em que” e “para quem” servir. A tecnologia nos permite, por exemplo, a fabricação de uma lâmpada com
vida útil de mais de 200 mil horas, mas para que mercado e a que custo?
O termo “reverso” encontra eco também na logística. A chamada logística reversa, que no Brasil dá seus primeiros passos regulamentados
através da aprovação, em 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um negócio com potencial imenso, pois as empresas estão sendo
exigidas, pelo Governo e pelo consumidor, a cuidar do seu descarte.
Veja matéria na página 10 sobre este mais novo desafio da logística.
A logística reversa é grande aliada na luta pela redução de degradação
ambiental. O tema em pauta cria para o Administradores um importante nicho de atuação – a gestão ambiental – e traz, para todos os
responsáveis pela gestão das empresas, uma grande responsabilidade
nesta luta. Na página 14, a Revista aborda este assunto e destaca
oportunidades do mercado.
O ano está apenas começando e já demonstra os novos rumos que
futuro trará em todos os setores, principalmente na gestão. Ainda é
tempo de desejar que 2012 seja fértil em inovações bem focadas, soluções planejadas e discussões produtivas em nome de um mundo melhor.
Boa leitura a todos!
Adm. Roberto Ibrahim Uehbe
Presidente do CRA-BA
CRA-BA 4324

A Revista do Administrador possui ISSN – Número Internacional
Normalizado para Publicações Seriadas. Este identificador é aceito
internacionalmente para individualizar o título de uma publicação
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técnica internacional da International Standards Organization
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revistadoadministrador@cra-ba.org.br

4e5
Balanço das ações de 2011

6
Núcleos de Estudo debatem assuntos de gestão

7
Acontece em ADM

8e9
Notícias do CRA

10 e 11

Capa: Desafio da logística

12 e 13
Entrevista com o secretário Manoel Vitório da
Silva Filho

14 e 15
Gestão ambiental em foco

16 a 20

Artigo: Competência, ideologia e ética no
serviço público

22
Tempo de férias!

3

Retrospectiva

Dedicação marca trabalho das
O ano de 2011 foi um ano de muito trabalho para as diretorias do CRA-BA. “Com entusiasmo, a
Diretoria de Desenvolvimento Institucional investiu em mecanismos que permitiram uma ampla
divulgação das ações do CRA-BA e promoveram uma maior interação entre o conselho e as autoridades
governamentais do Estado”, comemora o Adm. Eduardo Morais de Castro, Diretor de Desenvolvimento
Institucional. Além disso, a equipe buscou informar a comunidade acerca da importância do conselho
e aperfeiçoar os mecanismos de controle financeiros, a fim de reduzir a inadimplência.

Na área Administrativa e Financeira a prioridade foi ampliar as ações no interior do Estado. “Esse
ano, nos reunimos com os delegados e representantes do interior. A partir daí, identificamos a
necessidade de substituição de mobiliários antigos por novos, atualização dos equipamentos de
informática e transferência de algumas delegacias para edifícios com instalações mais modernas”,
destaca o Adm. Waldeck Brandão Uzêda e Silva, Diretor Administrativo e Financeiro. Em 2012, o
objetivo é expandir a atuação do conselho para cidades como Irecê, Paripiranga, Camaçari, Cachoeira, Candeias e Itamaraju. Além disso, nossa pretensão é elaborar um planejamento estratégico
de longo prazo para a autarquia.

Confira eventos de 2011.2
1

2

3
Conferência Magna concorrida (1), Entrega do Prêmio Emérito (2)
e Adm. Afif Domingos com o Adm. Roberto Ibrahim (3)

Dia do Administrador

Em comemoração ao dia do Administrador, o
vice-governador de São Paulo, Afif Domingos foi
convidado pelo CRA-BA, pelo Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia (SINDAEB/BA) e
pela Federação Nacional dos Administradores
(FENAD), para proferir a conferência magna
sobre o tema “Desenvolvimento: a visão do Administrador”. Reunindo profissionais e estudantes no Centro de Convenções da Bahia, o evento
marcou, em Salvador, os 46 anos da profissão.
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Antes da conferência,
houve a entrega do Prêmio Administrador Emérito para o Adm. Ênio
Carvalho de Araújo, criador do prêmio Top of
Mind, fundador e ex-presidente da ADVB-BA e
autor dos livros “Marketing - Aprendendo com
Erros e Acertos” e “Top of Mind – O Desafio de
ser lembrado”. As comemorações se estenderam
pelo interior do Estado através de ações das Delegacias e Representações Regionais do Conselho.

diretorias do CRA-BA em 2011
Ampliar a atuação do CRA-BA no interior também foi o foco da Diretoria de Fiscalização e Registro,
que visitou prefeituras, hospitais, empresas privadas e órgãos públicos dos municípios a fim
evidenciar a exigência do registro cadastral no CRA-BA para empresas que exploram serviços na
Administração Privada. “Em resumo, buscamos fortalecer os mecanismos que nos permitem defender
a sociedade de profissionais e empresas que exercem ilegalmente a profissão de Administrador”,
constata o Adm. José Ronaldo Vianna Almeida, Diretor da área.

Na Diretoria de Formação Profissional, foram promovidas novas ações voltadas para a qualificação. “Através da criação dos Núcleos de Estudos, promovemos cursos, palestras, seminários e
mesas redondas voltadas para a discussão do aperfeiçoamento profissional dos Administradores
e a qualificação dos coordenadores de cursos superiores da área” explica Luiza Augusta da Rocha,
Diretora de Formação Profissional. Para o próximo ano, muitas novidades estão sendo pensadas
e trabalhadas: a expectativa é criar núcleos de Gestão Ambiental e Marketing Digital, além de um
curso de especialização em Comércio Exterior.

Ciclo de Palestras
Em outubro, foi realizada a
edição anual do Ciclo de Palestras em parceria com o CFA
(Conselho Federal de Administração). O evento foi aberto com
a entrega do Prêmio de Honra
ao Mérito em Administração
2011 pela Conselheira Federal
Adm. Maria do Rosário Feitosa.
Este ano foi feita uma homenagem póstuma ao Adm. Eduardo
Jorge Barbosa de Novais.

Mesa de abertura

Homenagem póstuma

VIII EPROCAD

Adm. Mauro Kreuz, presidente da
ANGRAD

Adm. Mário Cesar Barreto, vice-presidente da ANGRAD

O VIII Encontro de Professores e Coordenadores dos
Cursos de Administração foi
realizado em novembro pelo
CRA-BA, reunindo professores
e coordenadores de diversas
instituições de ensino superior.
As palestras proferidas debateram assuntos variados como
a adequação dos currículos às
Diretrizes Curriculares Nacionais e o mercado profissional
na Bahia.
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Núcleos de Estudo

Administração Financeira

Administração de Pessoas

Logística

TGA

Em 2011, o CRA-BA iniciou as atividades dos
seus Núcleos de Estudo e Trabalho, que buscam promover a integração entre empresários
e acadêmicos. O grupo de Administração de
Empresas Familiares debateu a governança corporativa e os problemas ligados à sucessão do
empreendedor, realizado o Seminário sobre Sucessão em Organizações Familiares. No Núcleo
de Gestão das Organizações (TGA), debateu-se
a atuação do administrador no mercado baiano.
“Os participantes fizeram duas pesquisas, que
geraram um relatório sobre a desvalorização
social da profissão e as dificuldades legais que
precisam ser enfrentadas”, explica o Prof. Adm.
Marcelo Dutra.

para melhorar a vida dos baianos. Em dois ou
três anos, a expectativa é apresentar um projeto
de transporte para Salvador e Região Metropolitana, além de Feira de Santana.

Núcleos debatem sobre diversos
setores da administração
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Por sua vez, o Núcleo de Administração de
Pessoas (NAP) está realizando um estudo intitulado O futuro da Administração de Pessoas nas
Organizações: Estrutura e Atribuições. “Outro
destaque é a Consultoria de Administração de
Pessoas, que está sendo feita em uma fábrica de
biscoitos do interior do estado”, destaca o Adm.
José Augusto de Abreu. No caso do grupo de
Logística, estão sendo amadurecidas propostas

As atividades dos Núcleos de Estudo, incluindo
o de marketing, mediado pelo Adm. Ênio Carvalho,
devem ser retomadas em abril, mês em que está
prevista a realização do seminário organizado
pelo grupo de Administração Financeira. “A atividade vai falar sobre educação financeira e
pretende abordar a sua importância e relevância
social, o princípio do equilíbrio como base para
o orçamento, o estabelecimento dos controles,
entre outros assuntos”, destaca o Prof. Adm.
João Marcelo Barreto, responsável pelo grupo.

Os Núcleos de Estudo funcionam no auditório
do Centro de Desenvolvimento do CRA-BA e,
em 2011, foram compostos por no máximo 30
membros. Todos devem ser, necessariamente,
Administradores registrados e com suas obrigações em dia com o CRA-BA, bem como acadêmicos nas áreas da Administração. Para 2012, a
expectativa é que sejam abertas novas vagas.

Acontece em ADM

Justiça reconhece direito dos Administradores
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) reconheceu que os Administradores podem atuar
como peritos em processos trabalhistas no
âmbito judicial e extrajudicial, conforme nomeados pelo juiz da causa ou indicados pela parte.
Com a novidade, os profissionais ficam aptos a
realizar perícias em Administração Financeira;
Administração de Material/Logística; Administração Mercadológica/Marketing; Administração de Produção; Organização e Métodos;
Informática (Análise de Sistemas); Comércio

Exterior; Administração Hospitalar e Relações
Industriais.

A decisão tem como base a lei nº 4.769/1965,
que regulamenta o exercício da profissão de
Administrador. Vale ressaltar que, para atuar
como perito, o profissional precisa estar devidamente registrado no Conselho Regional de
Administração (CRA-BA) e possuir Certidão de
Habilitação Legal junto a esta Autarquia Federal. Para mais informações, procurar o CRA-BA
através do (71) 3311-2583.

Administração está entre os cursos mais procurados
Dados do Censo da Educação Superior de
2010, divulgados pelo Ministério da Educação
(MEC) em novembro de 2011, mostram que
o curso de Administração é o que possui mais
estudantes no Brasil. Já são cerca de 705.690
alunos matriculados em graduações
presenciais, o que coloca a
profissão de Administrador como uma das
mais procuradas do
país, junto com Direi-

to (694 mil), Pedagogia (297 mil), Enfermagem
(244,5 mil) e Ciências Contábeis (244,2 mil).

De acordo com Luiz Cláudio Costa, secretário
de Educação Superior do MEC, é preciso continuar trabalhando para evitar que a formação
superior se concentre em áreas específicas.
“Temos que continuar trabalhando por meio de
mecanismos de oferta que incentivem a criação
de novos cursos e permitam ao aluno ter melhor
visualização das vagas disponíveis”, explica.

Guia sobre os Fundos dos Direitos
da Criança e Adolescente
Poucas pessoas sabem, mas o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) determina que
qualquer pessoa física pode destinar até 6% do
seu Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Para aumentar o
número de doadores, o Sistema CFA/CRAs lançou, em setembro, o guia “Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente - Como investir seu
imposto de renda em benefício das nossas crianças e adolescentes”.
De acordo com o Adm. Sebastião Mello,
presidente do CFA, “a publicação é uma iniciativa que visa contribuir com o Pacto Global.

Com ela, esperamos divulgar o benefício para
todo o país”. O material está disponível no site
www.cfa.org.br
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Notícias do CRA-BA

Anuidade 2012
Os profissionais registrados que quitarem a
anuidade do Conselho até o dia 31 de janeiro
recebem 25% de desconto e seis edições gratuitas da Revista Brasileira de Administração
em 2012. Para Administradores e bacharéis, o
valor, sem desconto, é de R$ 279,00 e para os
tecnólogos é de R$ 190,00. O parcelamento em
três vezes pode ser feito até 31 de janeiro, em
duas vezes até 29 de fevereiro e a data final de
quitação é 31 de março. As empresas que quiserem renovar o registro podem acessar o site do
CRA-BA para saber sobre taxas e documentos –
www.cra-ba.org.br .

Com a aprovação da lei, que também foi comemorada pelos Conselhos Federais de Profissões
Regulamentadas, a anuidade dos conselhos passa
a ser limitada a R$ 500,00 para profissionais de
nível superior e a R$ 250,00 para profissionais
de nível técnico. No caso das pessoas jurídicas, o
valor máximo varia de R$ 500,00 a R$ 4.000,00
de acordo com o capital social.

Em outubro, a presidente Dilma Roussef
sancionou a lei 12.514 de 2011, que se refere
às contribuições devidas aos conselhos profissionais. A iniciativa é fruto de uma mobilização
feita em 2010 pelo CFA e outros Conselhos
Profissionais, para solicitar apoio dos parlamentares na fixação de valores de anuidades para
os Conselhos de Fiscalização Profissional.

Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte
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O CRA-BA é integrante do Fórum Regional Permanente das
Micrompresas e Empresas de Pequeno Porte, uma iniciativa do
Governo do Estado, através da
Secretaria de Indústria Comércio e Mineração. A participação
da entidade acontece por meio
da presença de representantes
do conselho nos seis comitês
temáticos do Fórum. São eles: Desoneração e Desburocratização;
Investimento e Financiamento;
Rede de Disseminação, Informação e Capacitação; Tecnologia e
Inovação; Acesso a Mercados e

Comércio Exterior e Compras
Governamentais.

Além de garantir um tratamento
diferenciado às microempresas,
o Fórum tem como objetivo discutir questões relevantes para o
setor e contribuir para a construção da política do Estado para
o segmento. Neste sentido, a sua
composição prevê a participação
dos governos Federal, Estadual
e Municipais, além de empresários, associações, federações e
sociedades institucionais, que
representam a sociedade civil.

Pacto Global recebe apoio do CRA-BA
O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA)
aderiu ao Pacto Global, iniciativa da Organização das
Nações Unidas (ONU) que incentiva empresas de todo o
mundo a adotar valores fundamentais, previstos nas
áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção. Com isso,
a instituição assume o compromisso de implantar,
em suas atividades cotidianas, os dez mandamentos previstos no acordo.

Através desta iniciativa, o CRA-BA contribui
para o desenvolvimento de um mercado global
mais inclusivo e preocupado com o meio ambiente, passa a compreender mais profundamente
as oportunidades existentes no contexto social e
participa da construção de uma sociedade mais
justa e igualitária.

Confira abaixo os 10 mandamentos do Pacto Global:

Direitos Humanos

1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de
direitos humanos reconhecidos internacionalmente;

2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.
Direitos do Trabalho

3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva;
4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5) A abolição efetiva do trabalho infantil;
6) Eliminar a discriminação no emprego.
Meio Ambiente

7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.
Contra a Corrupção

10) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.
Confira as informações do CRA-BA como participante:
http://unglobalcompact.org/participant/14354.

Para mais informações sobre o Pacto Global da ONU acesse: http://unglobalcompact.org/
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Capa

Setor de logística exige atenção

U

ma das áreas mais
importantes da gestão,
a logística é o setor
responsável por planejar, implementar e controlar o fluxo
e armazenamento de matérias-primas e pessoas, desde o seu
ponto de origem até o seu ponto
de destino ou consumo, com o
propósito de atender às exigências dos clientes e garantir uma
gestão satisfatória. Apesar de
ter uma posição privilegiada
geograficamente, que facilita
as conexões com o mercado
interno e externo, a Bahia ainda
precisa percorrer um longo caminho para ser eficiente neste
aspecto.
“A Bahia possui a maior costa
litorânea do país, com 1183km,
e abriga a Baía de Todos o Santos, segunda maior reentrância
de águas profundas do mundo”,
diz João Batista, coordenador
do Núcleo de Estudos em Logística do CRA-BA. “É na Bahia
também que está o maior
trecho de hidrovia do Rio São
Francisco e, ainda assim, mais
de 90% da movimentação de
cargas acontece por estradas,
cujas condições são péssimas”.
Um dos grandes entraves é a
falta de ligação entre os diferentes modais que compõem o
sistema, como falta de conexão
entre ferrovias, estradas, portos
e hidrovias.
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A Ferrovia Oeste-leste, que
são 1.100 km, é, sem dúvida, a
maior obra de infraestrutura
na Bahia neste sentido. São R$
5 bilhões de investimento, com
o Porto Sul na ponta, que, nascerá como o 5º maior porto do

Brasil, iniciando suas operações com 48 milhões de toneladas. Outra promessa feita pelo
Governo em 2011 foi a restauração de mais de 6 mil km de
estradas e intervenções nos
portos estaduais. Em Salvador,
o Terminal de Contêineres do
Porto está sendo modernizado
com a aquisição de guindastes
gigantescos para movimentação
de contêineres, passando a ser
capaz de receber os maiores
cargueiros do mundo em atividade. O investimento nos equipamentos só foi possível com o
apoio do Governo Federal via
Reporto (programa que garante
a isenção de impostos para a
compra de equipamentos portuários) e Governo do Estado
da Bahia, via isenção de ICMS.
A compra integra um volume
de investimentos da ordem de
R$ 160 milhões, que incluem
obras de ampliação e dragagem. Com as novas aquisições
do Terminal de Contêineres de
Salvador, e as obras realizadas
e em andamento, a capacidade
de movimentação sai dos atuais
37 para 55 movimentos/hora.
Isto representa estadias mais
curtas, com redução de custos
para o armador, aumentando
sensivelmente a competitividade/atratividade do Porto de
Salvador.

Mobilidade em Salvador Além de pesquisar melhorias
e soluções para o escoamento
de produtos baianos, o Núcleo
de Estudos do CRA-BA, está
elaborando um projeto de mobilidade urbana para Salvador.
“Este trabalho terá como base
um dos mais graves problemas do Estado, que precisa
ser pensado com muito cuidado. Estamos em um momento
crucial, esperando para sediar
uma copa do mundo, mas precisamos gerar benefícios duráveis, que não atendam apenas
às necessidades impostas pela
FIFA”, completa João. Para ele,
é imprescindível propor ações
integradas, que facilitem a interlocução de cidades como
Simões Filho e Camaçari com
a capital.

Em 2014, Salvador deverá receber seis jogos mundiais. Até
lá, é preciso concluir as obras
da Fonte Nova e desenvolver
ações voltadas para a segurança de baianos e turistas, que
também vão precisar de um
transporte público de qualidade
para transitar em Salvador de
forma rápida e tranquila. Isto
exige a implantação de um conjunto de medidas que passam
pela melhoria da gestão pública, pelo investimento em trans-

porte público e infraestrutura,
e por uma política urbana adequada, onde a prioridade seja o
transporte público coletivo.

De acordo com Silvio Bello,
coordenador do Projeto de
Logistica da Copa de 2014, a
mobilidade é um problema
diário e não serão os jogos que
irão agravar a situação atual. Além disso, ele destaca que
existem diversos recursos de
Tecnologia da Informação que
podem ser utilizados na gestão dos sistemas de tráfego e
transporte. “Salvador precisa se modernizar e implantar
uma Central de Operação para
planejar e gerenciar todas as
ações de tráfego e transpor-

te, utilizando software para de Janeiro que podem servir de
o planejamento. Atualmente, exemplo, pois podem ser imexistem Centrais em operação plantadas em poucos meses”.
nas cidades de São Paulo e Rio

Logística reversa é mais um desafio para a gestão

quado. A logística reversa se apoiou no conceito
de desenvolvimento sustentável para garantir
sua atenção por parte das empresas e gestores.

Enquanto nos Estados Unidos, a logística reversa já representa 0,5 do PIB do país, no Brasil,
somente em 2010, a chamada Lei do Lixo começou
a apontar os responsáveis pelo recolhimento dos
produtos descartáveis. Agora, a partir do segundo
semestre de 2012, o Brasil deverá experimentar
uma nova forma de lidar com o descarte de
cinco grupos de resíduos - eletroeletrônicos; remédios; embalagens; resíduos e embalagens de
óleos lubrificantes; e lâmpadas fluorescentes de
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.

S

e gerir o transporte e armazenamento
de produtos até seu ponto de consumo
transformou-se numa das grandes áreas
da gestão, o futuro já chegou com mais um desafio: o planejamento e estruturação do caminho
inverso, iniciado pós-consumo, com vistas a
recuperar o produto ou realizar o descarte ade-

A lei definiu que na logística reversa, todos os
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e o cidadãos têm responsabilidade
compartilhada na correta destinação do produto
adquirido. A ideia central é que a vida útil do
produto não termina após ser consumido, mas
volta a seu ciclo de vida, para reaproveitamento
ou para uma destinação ambientalmente adequada. É um caminho sem volta que traz novas
exigências para o desenvolvimento de projetos
de logística para entidades públicas e privadas.
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Entrevista

Manoel Vitório da Silva Filho

Secretário de Administração do Estado da Bahia

A

dministrar com foco em economia de
custos e ações eficientes tem sido o
fio condutor da gestão do Secretário
Manoel Vitório da Silva Filho que está à frente
da Secretaria de Administração da Bahia desde
2006. Conhecido como o responsável por modernizar a Administração Pública no Estado, ele
acredita que a parceria com entidades sociais,
sem fins lucrativos, é um caminho que gera
resultados concretos para a população. “É um
modelo de Administração pública baseado em
alianças estratégicas entre o Estado e a sociedade que tem sido seguido por vários países”.

RA- Quais competências considera essenciais para ser um bom gestor público?
MV - Tanto na Administração pública, quanto
na Administração privada, existe uma coisa fundamental que é a lealdade. Para mim, lealdade
é uma das características dos vencedores. É
preciso acreditar no que faz, ser leal ao propósito
ou projeto que integra para obter resultados
e avançar na carreira. Além dessa questão, eu
ressalto a capacidade de ser objetivo ao fazer as
coisas e também o inabalável espírito de luta,
fundamental para que você enfrente os problemas e consiga reverter as situações adversas,
sempre que necessário.
RA – Qual a importância de ter um profissional
formado em Administração contribuindo
para a gestão pública?

MV – O profissional de Administração tem muito a
contruibuir para a administração pública. A máquina pública é gigantesca e fazer com que ela gire da
melhor forma possível é um dos desafios que pode
ser efetivamente enfrentado pelos profissionais de
Administração. Eles são capacitados durante sua
vida acadêmica, exatamente para isso, para gerir e
fazer com que, não apenas empresas, mas também
os governos, encontrem os melhores caminhos
para cumprir com seus objetivos e metas.
RA- O senhor ficou conhecido por modernizar a estrutura da Saeb. Qual deve ser o
foco principal do responsável pela pasta da
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Administração de um Estado?
MV – Eu acho que não dá para abraçar nenhuma
gestão sem que sejam traçados objetivos claros.
O sistema democrático elege um programa com
metas específicas, e você tem que focar as suas
atividades no sentido de contribuir com essas
metas pré-estabelecidas.

Aqui na secretaria, a primeira coisa que nós
fizemos foi identificar o que era prioritário: a
qualidade dos gastos e a melhoria da gestão. A
partir daí, reunimos as áreas e estabelecemos
planos de trabalho que dessem conta dessas
questões. Também criamos uma estrutura de
acompanhamento que prevê reuniões periódicas
de avaliação, método que, aliado a outras iniciativas, gera resultados muito concretos, mesmo
quando não é possível resolver tudo de uma só vez.

RA – Em 2011, a Bahia esteve em evidência
durante o XVI Congresso Internacional do
CLAD - Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento realizado
no Paraguai. Na ocasião, foram apresentadas
experiências sobre reforma e Administração
pública. Quais delas podemos destacar?

MV - O Governo Baiano teve o maior número
de paineis selecionados para o Clad e isto nos
deixou satisfeitos, pois indica que estamos no
caminho certo no que se refere à modernização
da gestão estadual. No total, foram sete painéis
técnicos que abordaram temáticas sobre recursos
humanos, capacitação profissional, monitora-

“Não existe receita
de bolo em Administração”
mento e qualificação do gasto público, ações
correcionais e políticas públicas voltadas para
a melhoria e modernização da gestão estadual.

Dentre elas, ganhou destaque o novo modelo
de Administração pública baseado em alianças
estratégicas entre o Estado e a sociedade, as Organizações Sociais. As Organizações Sociais são
instituições de direito privado, sem fins lucrativos,
que podem celebrar contratos de gestão de serviços públicos com a Administração estadual,
mediante seleção pública.
RA- Quantos contratos com Organizações
Sociais estão em vigor atualmente?

MV - Atualmente, o Governo da Bahia possui 15
contratos em vigor com Organizações Sociais. Noventa e sete por cento dessas parcerias se refere à
gestão de unidades de saúde, mas há experiências
também nas áreas de cultura, educação e agricultura. Posso citar como exemplo de gestão por OS o
Hospital Estadual da Criança, o Hospital do Oeste,
a Maternidade Referência Professor José Maria de
Magalhães Netto, o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Professor Áureo de Oliveira Filho e na
área de cultura a gestão do Projeto Neojibá.
RA- Existem ações específicas para garantir
e otimizar a qualidade dos gastos públicos?

MV - Sem dúvida nenhuma. Para isso, é necessário
ter um planejamento de atuação. Não existe receita
de bolo. Quando eu falo em recursos humanos, por
exemplo, de uma maneira geral, eu tenho que
fazer uma adequação dos quadros: seja na sua
capacidade institucional seja na sua distribuição. Isso porque a gente precisa estar sempre
focado na melhoria dos serviços, em encolher
e emagrecer as estruturas burocráticas, e dar
mais fôlego para as estruturas finalísticas. Desta
forma é possível caminhar com mais eficiência.

Dentro da qualificação dos gastos, há um mundo
de ações que vão desde a economia de água e
energia, que é uma bandeira fácil de ser abraçada,
até o controle das escalas de trabalho, frequência, distribuição da carga de trabalho, que são
mais difíceis de trabalhar. Tudo isso tem que ser
feito. O que a gente não pode perder de vista é a
idéia de que a Administração precisa buscar um
resultado, e o nosso resultado é o serviço público

oferecido, que precisa estar cada vez melhor.

RA- Atualmente, quais os setores da Administração pública que recebem mais investimento e porque?
MV - Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura, porque existia um déficit grande nesses
setores. Estamos evoluindo na educação, hoje
o ensino profissional conta com muito mais
vagas. Na saúde, há uma modificação do perfil
das pessoas que estão sendo atendidas e até
mesmo nos tipos de doenças mais frequentes, e
a Administração estadual precisa acompanhar
estas mudanças. No caso da infraestrutura, a
Bahia e também o Brasil estavam estagnados e
agora é preciso investir para recuperar o setor
que é imprescindível para o desenvolvimento
econômico e social do país e do nosso Estado.
Em segurança pública, nós renovamos grande
parte do efetivo para oxigenar e garantir melhorias. Foram mais de seis mil novos policiais
contratados, e vamos seguir contratando e
melhorando a estrutura da segurança pública.
De uma forma geral, o quadro do Estado nestes
setores contou com grande renovação. Realizamos concurso também em Educação e em
Saúde. Se você prestar atenção, essas foram as
áreas que mais ofereceram vagas em concursos
públicos nos últimos anos e representam cerca
de 90% de tudo o que foi contratado.
RA- Que conselho o senhor daria para os
jovens Administradores que almejam seguir
carreira na Administração Pública?

MV - Em primeiro lugar, tenham clareza do setor
que vocês querem atuar. Isso é um problema
na administração pública, porque as pessoas
fazem concursos e esquecem completamente
a vocação. Fazem porque querem ter uma estabilidade. Não tenho nada contra isso, mas as
pessoas acabam abraçando uma profissão com
prestígio e boa recuperação e esquecem da
importância da realização profissional.
Eu acredito veementemente que, se você faz o
que gosta, o sucesso, a realização e a premiação
financeira vêm. O importante na vida não é só
vencer, mas fazer isso sem perder de vista os
seus valores fundamentais.
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Meio Ambiente

Gestão ambiental é
nicho em expansão
ção de pessoas com um diferente perfil, profissionais que
agregassem à visão ambientalista, a exploração “racional”
dos recursos naturais, aí surgiram os gestores ambientais”,
explica.

A
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A gestão ambiental
visa ordenar as atividades humanas para
que estas originem o
menor impacto possível sobre o meio.
Esta organização vai
desde a escolha das
melhores técnicas até
o cumprimento da legislação e a alocação
correta de recursos
humanos e financeiros.
“Neste contexto, os Administradores têm a missão de
buscar o desenvolvimento sustentável, equilibrando o lucro
quantitativo com o qualitativo”, acredita o Adm.
Ronaldo Correia, coordenador do curso de
pós-graduação em
Gestão Ambiental
da Faculdade da
Cidade.

sustentabilidade é vista hoje em dia como a
única saída para o planeta. Na Administração, o tema
vem sendo debatido através da
gestão ambiental, que prevê o
desenvolvimento de um conjunto de políticas, programas e
práticas administrativas e operacionais que levam em conta
De acordo com
a saúde e a segurança das pesele, a possibilisoas, bem como a proteção do
dade de atuar no
meio ambiente.
domínio das ações
“Antigamente existia uma di- sustentáveis e na
visão nítida entre os defensores gestão de recursos
da natureza (ditos ecologistas) ambientais tem chamae os que pregavam a explora- do a atenção de muitos
ção irrestrita dos recursos na- Administradores que deseturais”, diz a especialista em jam investir em capacitação
gestão ambiental, Giovana Ba- profissional. A fim de atenggio. “Com o advento do termo der à essa demanda, ins“desenvolvimento sustentável” tituições como a Unifacs,
tornou-se necessária a forma- Estácio/FIB, FTC e UFBA

também oferecem cursos em
Administração voltados para
a área de meio ambiente, seja
como pós-graduação, especialização à distância
ou curso de extensão.

No geral, a grade curricular envolve temas como
responsabilidade social e governamental,
ecologia, legislação ambiental, processos de
cidadania, desenvolvimento sustentável e ações
de ONGs.

“É um potencial mercado para os Administradores, cuja contribuição é das mais importantes
na luta pela sustentabilidade”, acredita Ronaldo.
A atuação pode ser no setor público, privado e
em Ongs, Oscips e Agências de Desenvolvimento.
Os “empregos verdes”, relacionados as novas
tecnologias ambientais, são o resultado dos
esforços para seguir o conceito de sustentabilidade e aparecem em todos os setores da economia.
“Assim, os Administradores se tornam capazes
de elaborar estratégias para minimizar o impacto causado pelas atividades desenvolvidas
pelo homem diariamente”, completa.

Processo lento – Apesar da conscientização
deste novo perfil, os especialistas na área ambiental são unânimes em afirmar que a reversão
do processo de degradação ambiental ainda
é muito lento. Conceitos como ecoeficiência e
responsabilidade social, ambos implantados
há mais de 15 anos, estão longe de estarem incorporados no dia a dia das empresas. “Se fosse
diferente, já poderíamos estar em outro estágio
de reversão ambiental e social”, acredita Giovana
Bagio.

Cabe aos Administradores mostrarem que o
futuro das atividades empresariais se confunde
com a sobrevivência dos recursos naturais e
com a inclusão social. Os consumidores estão
cada vez mais exercendo pressão junto às empresas para que desenvolvam produtos e serviços
de maneira responsável. É um caminho que,
mesmo lento, é sem volta e exige mudanças na
forma de gestão.
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Artigo

Competência, ideologia e
ética no serviço público

o autor | Carlos Fernandes de Oliveira é Administrador formado pela UFBA (CRA-BA

A

n.º 453) ex-superintendente administrativo e financeiro do DESENBANCO, ex-superintendente
financeiro da SEFAZ-Ba. Atualmente, como Auditor Fiscal, desenvolve atividades internas de
alta complexidade na Diretoria de Finanças da SEFAZ-Ba.

o se dirigir a um órgão público, o cidadão
deseja obter um atendimento cortês,
eficiente e rápido. Deseja que suas necessidades sejam prontamente atendidas, pois julga,
e com muita razão, ser este o seu direito. Quando
isso não ocorre, o que infelizmente é freqüente, o
cidadão fica indignado e, uma pequena minoria
reclama, procura a imprensa para denunciar, vai
atrás de seus direitos. A maioria, porém permanece
calada, como que conformada, como se a ineficiência
fosse coisa normal.

Dito dessa maneira parece que o serviço público
é um poço de incompetência e de ineficiência, o
que infelizmente não estaria muito longe da verdade, contudo devemos admitir que incompetência
e ineficiência não são privilégios do setor público
no Brasil. Quem precisa ir a um banco fazer o
pagamento de uma conta, utilizar os serviços de
um caro plano de saúde privado, consertar um
carro ou um eletrodoméstico sabe perfeitamente
do que se está falando.
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Do mesmo modo, o cidadão cobra honestidade
dos agentes públicos. Com a chuva de denúncias
que tem aparecido na imprensa ultimamente,
parece que a desonestidade é a tônica do setor
público brasileiro. Nas pesquisas de opinião que
antecederam as últimas eleições, pôde-se observar quanto isso incomoda o povo brasileiro. Era
comum ouvir-se como resposta à pergunta – quais
as características desejáveis para o candidato a
determinado cargo? – Honestidade, dignidade. Ou
seja, honestidade e dignidade passaram de condições perspícuas, fundamentais, elementares, a
características desejáveis em um candidato, de
quem se deveria estar exigindo capacidade administrativa, programa de trabalho compatível com
a nossa forma de pensar, etc. Dignidade e honestidade deveriam ser, portanto, condições básicas de
todos os candidatos e não características desejáveis
dos melhores.

Também aí se pode afirmar que o setor público
não é monopolista. Uma grande parte dos fatos
vergonhosos de que se tem notícia conta com
expressiva participação do setor privado. São empreiteiras se associando para fraudar licitações
e superfaturar obras públicas, são fornecedores
entregando produtos com qualidade inferior às especificações contratuais, são empresas anunciando
características inexistentes em seus produtos, etc.
A incompetência, a ineficiência e a desonestidade,
portanto, não são observadas exclusivamente no
setor público, contudo dele é muito mais cobrada.
Sobre o setor público estão sempre acesos todos os
faróis, e é bom que seja assim; espera-se que cada
vez mais a sociedade esteja vigilante, cobrando de
seus governantes. A Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar n°. 101 /2000) tem como um
de seus pilares a exigência de transparência, obrigando os governantes a prestarem contas de suas
ações através de demonstrativos simples, de fácil
entendimento pela população, e através de audiências públicas onde possam ser questionados
pela oposição e pela sociedade que, espera-se,
esteja cada dia mais organizada.

Diz-se que é bom que o setor público seja mais
vigiado que o privado porque a sua atuação é sempre
mais abrangente. Se uma empresa privada é mal
administrada, se ali há desvios de recursos ou
outras irregularidades, os maiores prejudicados
são os seus proprietários, seus clientes e empregados.
A sociedade também estaria sendo prejudicada
na medida em que haja sonegação de impostos,
evasão de divisas, prejuízo a comunidade etc., mas
de qualquer modo em menor escala comparativamente com irregularidades no serviço público.
Trata-se aqui apenas de alguns fatores que,
entende-se, afetam o desempenho do setor público,
analisando os aspectos ligados à ética e à produtividade, procurando comparar sempre que possível
com o que ocorre no setor privado da economia.

A Competência
Permito-me relatar aqui o seguinte episódio:

“Na esquina da minha rua tem uma escola particular (jardim de infância, pré-escola e ensino fundamental). Como toda escola, ela tem um porteiro,
Sr. Raimundo, (Seu Raimundo como todo mundo o
chama). Passo diariamente em frente dessa escola,
quando vou e quando volto do trabalho, quando
vou a farmácia ou à banca comprar um jornal ou
uma revista. Posso, então, observar o trabalho de
Sr. Raimundo, a sua paciência com as crianças, a
atenção que dá a cada mãe, a cada pai ou mensageiro
que vem trazer ou buscar uma criança. Sr. Raimundo
está sempre rindo, solícito, educado. E olhe que
conheço Sr. Raimundo há mais de 16 anos.
Claro que Sr. Raimundo deve ter seus problemas
financeiros, familiares, de saúde, etc.; claro que
tem dias que ele esta menos disposto, chateado
porque teve um aborrecimento em família, seu
time perdeu ou porque sua filha não se saiu bem
no vestibular. Qual é, então, o seu segredo? – Sr.
Raimundo,creio, é a pessoa certa no lugar certo,
ele faz o que gosta e o que sabe fazer, tem prazer
com o seu trabalho.
O que me perguntava sempre era: como aquela
escola contratou o Sr. Raimundo? Qual foi o seu
critério de seleção? Que treinamentos lhe foram
oferecidos?

Na primeira oportunidade que tive, numa reunião da associação de bairro, aproximei-me da
diretora da escola e comecei a conversar sobre
o Sr. Raimundo, disparando as perguntas acima.
Nada de especial, aquele porteiro foi selecionado
e treinado como tantos outros empregados daquela escola. O seu método de seleção consiste de
uma entrevista onde se procura avaliar o grau de
escolaridade e a experiência profissional do candidato. Aprovado, o novo empregado passa por
um rápido treinamento que normalmente consiste em um dia de trabalho acompanhado por um
outro empregado mais experiente que vai lhe explicando as normas e procedimentos que devem
ser obedecidos no seu dia a dia. Periodicamente,
a escola faz reuniões e promove palestras com os
empregados para avaliar as falhas de atendimento, analisar as reclamações que recebem e passar
técnicas de boas maneiras e relações públicas. Geralmente, essas reuniões são coordenadas por um
pedagogo ou psicólogo. O que acontece, porém, é
que os empregados são observados no dia a dia do
seu trabalho e, se não demonstram aptidões para

a função a que se candidataram, são imediatamente
substituídos, remanejados para outras funções ou
simplesmente dispensados. Para chegar a Sr. Raimundo, disse-me a diretora, passamos por uns 5
ou 6 outros que não se adaptaram à função.

Procurei saber se Sr. Raimundo não merecia
uma promoção, afinal era um empregado exemplar.
Fiquei sabendo, então, que ele já havia sido promovido. Tiraram-no da portaria e colocaram-no para
trabalhar no recreio, como uma espécie de chefe
de disciplina, que acompanha as crianças nos
corredores, no pátio, durante os intervalos, etc.
Mas ele não se saiu muito bem nessa nova função,
às vezes parecia irritado e perdia a paciência com
as crianças. Numa conversa franca com a direção
da escola Sr. Raimundo disse claramente – Meu
lugar é no portão. Ali eu vejo a rua, atendo os pais
e mensageiros, converso com o pipoqueiro e tenho
contato com todas as crianças da escola. Aqui dentro
eu me sinto meio trancado e, durante o recreio,
com todas as crianças correndo e gritando, eu fico
meio nervoso. - Ficou combinado que ele voltaria
para a portaria, embora mantendo o salário da
nova função que a direção achou merecido.
Não se sabe se a direção da escola conhece os
Princípios de Peter de que falam Laurence J. Peter e
Raymundo Hul em seu livro Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. O fato é que, na prática,
está dando uma boa utilização dos conceitos.
Segundo os autores acima citados, a promoção
é um caminho para a incompetência, nas organizações hierárquicas. Ao ser promovido, a pessoa
geralmente passa a desempenhar tarefas diferentes
daquelas que vinha anteriormente executando.
As atividades de um cabo são diferentes daquelas
que realizava como soldado, o mesmo acontecendo
com o sargento e com o tenente. O cruel dessa
lógica é que só se reúne condições para promoção
quando se desempenha bem determinadas funções. Se, ao ser promovido, o indivíduo cai no seu
nível de incompetência, permanecerá ali para o
resto da vida, ou até ser demitido, pois não pode
ser rebaixado e não tem méritos para galgar uma
nova promoção.
Os níveis de incompetência são variáveis de pessoa
a pessoa. Alguns conseguem chegar a General com
muita competência e vão, após a aposentadoria,
ser diretores de empresas (geralmente estatais),
para, aí então, encontrar o seu nível de incompetência. Outros atingem o seu limite ainda como
cabo e ficarão ali o resto da vida.
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A atitude da escola em devolver Sr. Raimundo
para a portaria pode ser considerada, então, como
muito sábia e pouco comum nas organizações,
mesmo naquelas que procuram primar por técnicas avançadas de administração. Não é comum
ver-se numa empresa alguém que foi promovido a
gerente depois de algum tempo voltar a escriturário
ou a vendedor; haveria até impedimentos legais,
como irredutibilidade de salário, etc. e, neste caso,
se o indivíduo não for um bom gerente, nunca terá
méritos para chegar a diretor, restando-lhe como
alternativas passar o resto da vida no seu nível de
incompetência ou ser demitido.
Imagine-se, agora, o método de seleção de
porteiros de escolas públicas. A legislação exige
que toda contratação de serviço deve ser precedida
de licitação pública, para que todos os que podem
oferecer aquele serviço tenham condições iguais
de concorrência. O concurso público (licitação
para a contratação de mão de obra), portanto, é
imprescindível. Os critérios de julgamento do
concurso devem ser os mais impessoais possíveis,
dizem as normas. Começa-se por exigir um determinado grau de escolaridade, 2º grau completo,
por exemplo, (por esse critério Sr. Raimundo já
seria eliminado). Em seguida os candidatos são
submetidos a uma rigorosa prova onde são exigidos conhecimentos de português, matemática e
conhecimentos gerais. Os aprovados são nomeados
e assumem seus cargos. Se forem bons porteiros
talvez passem, depois de algum tempo, a desempenhar outras atividades. Se não se adaptarem as
suas funções certamente, permanecerão nelas até
se aposentarem.

É fato que existe no serviço público o chamado estágio probatório, um período de três anos,
contados a partir da nomeação, durante o qual o
funcionário deve ser observado em atividade e, se
não demonstrar desempenho satisfatório, pode
ser demitido. Isto, porém, dificilmente ocorre. Ou
porque não se tem um conceito bem definido do
que venha a ser “desempenho satisfatório” ou
porque seria um processo muito desgastante,
que ninguém está disposto a enfrentar, a
menos que o novo funcionário cometa
uma falta muito grave, ou tenha um
comportamento totalmente inadequado. Se for “mais ou menos”
fica.
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Mais cruel, portanto
que os Princípios
de Peter, que
dizem que

a promoção pode levar o indivíduo a seu nível de
incompetência, este critério de seleção pode levar
o indivíduo ao seu nível de incompetência logo no
momento da admissão. A busca de um sistema mais
inteligente de seleção de pessoal para o serviço
público é, portando, uma necessidade imperiosa
que está a desafiar os administradores e especialistas em recursos humanos.

A Ideologia

Será que um abstêmio contumaz poderia ser um
excelente empregado de uma fábrica de bebidas?
Um não fumante convicto poderia se destacar
como empregado de uma indústria de cigarros?
As respostas a perguntas desse tipo, quaisquer
que sejam, dariam margem a polêmicas intermináveis. O que se pode afirmar, à luz dos conceitos
modernos de administração, que dizem que a
compreensão e a identificação com os objetivos
da companhia são fundamentais para a motivação
e a produtividade dos empregados, é que, no mínimo, essas pessoas teriam maior dificuldade em
se identificar com os objetivos de suas empresas.

Quem gosta de futebol normalmente torna-se
torcedor fervoroso de algum time. Jogadores
profissionais, porém mudam de camisa a cada
temporada e conseguem se destacar em vários
clubes. Dizem que por amor ao esporte ou por
senso de profissionalismo. Seria possível, então,
por amor à contabilidade, à economia, à administração ou à engenharia, um profissional ter
excelente desempenho trabalhando numa
empresa cujos objetivos são contrários
aos seus princípios e crenças?
Parece lógico, que as empresas privadas
procurem selecionar pessoas que tenham
afinidades com seus
objetivos e políticas.
Aqueles que não se afinarem, ou não serão
contratados ou, tendo
sido, certamente serão desligados, caso
suas convicções passem a prejudicar o seu
desempenho.

Na área pública este aspecto tem que ser visto por
outro ângulo; os governos mudam a
cada quatro anos e os funcionários são estáveis.
É comum, portanto, haver funcionários que rezam
por cartilhas diferentes da dos dirigentes.

Num país em desenvolvimento, ou emergente
como se diz agora, onde ainda se discute se o
melhor caminho é estatizar ou privatizar, onde
existem partidários da reforma agrária e defensores dos grandes capitalistas rurais, enfim, onde a
política e a economia ainda são vistas sob a ótica,
já em declínio no resto do mundo, da esquerda ou
da direita, esse problema toma dimensões muito
maiores.

A Ética

Pode-se facilmente observar que os dois fatores
acima mencionados atingem mais acentuadamente
a produtividade do setor público que a do setor
privado, seja porque o setor público é mais tolerante com o desempenho de seus funcionários,
enquanto o setor privado é mais ávido na busca da
excelência, seja porque dentro do serviço público
há maiores divergências de correntes ideológicas
e mudanças de políticas que, por vezes, levam à
quebra da continuidade administrativa.

Padrões éticos adequados seriam excelentes
remédios para esses males que, como foi dito
acima, não atingem apenas o setor público, contudo
tem aí efeitos mais acentuados.

Entendendo ética na forma como a entendia
Sócrates, como sendo padrões de comportamento
que levam o ser humano à felicidade, entende-se
que o maior beneficiário desses comportamentos
é a própria pessoa. Como ser ético com os outros,
se não se está agindo corretamente consigo mesmo? Como trabalhar, na condição de funcionário
público, em prol do bem da sociedade, sem se
estar satisfeito com o que se está fazendo? Entende-se que a satisfação, ou a falta dela, depende
também de outros fatores: remuneração, motivação, ambiente de trabalho, etc. Está-se analisando
aqui, contudo, a satisfação e a produtividade, sob
o aspecto da adequação do indivíduo à função que
exerce. Até se compreende que um funcionário
humilde sujeite-se ao desgaste de exercer uma
atividade que não lhe traga satisfação e realização
pessoal por conta de buscar uma maior estabilidade e uma maior tranqüilidade para o sustento
de sua família. Entende-se como pouco ético,
porém, que funcionários graduados, com escolaridade superior, submetam-se a tais condições, sem
que estejam continuamente procurando condições
de trabalho que estejam mais de acordo com seu
grau de competência, de satisfação pessoal e
ideologicamente alinhadas com seus princípios, e
permitam que estes aspectos prejudiquem a sua

produtividade e, consequentemente, a qualidade
dos serviços oferecidos à comunidade.

Analisando-se o aspecto da competência, nota-se
que os princípios éticos são úteis tanto do ponto
de vista do empregado, que deve procurar desempenhar funções compatíveis com seu nível de
competência, se não pela consciência de que, como
funcionário público, tem o dever de desempenhar
bem suas funções, pois está trabalhando para a
sociedade, pelo menos pela busca de sua própria
felicidade, quando do ponto de vista do dirigente,
responsável pela contratação e avaliação do desempenho dos funcionários. É preciso que tenha
consciência de que, sendo bonzinho, passando a
mão pela cabeça, aceitando desempenhos medíocres, pode, ao invés de estar fazendo o bem a uma
pessoa, a estar levando a situações de estresse
e frustração pessoal, além de estar prejudicado
toda uma coletividade. “Entre ser bom e ser justo,
prefira ser justo para ser melhor” diz a sabedoria
popular.

Do ponto de vista da ideologia, a boa utilização
dos princípios éticos também são requeridos,
tanto dos dirigentes de órgãos públicos, quanto
do seu corpo técnico e demais servidores. Cabe
aí a compreensão de que servidores públicos são
empregados do Estado e não do governo. Dirigentes não podem impor posições políticas a seus
subordinados, assim como a estes não compete
questionar a posição ideológica dos governantes
eleitos, pois foi a sociedade que lhes deu o mandato. Reservando-se a cada um, na qualidade de
cidadãos, a liberdade de opinião assegurada pelo
sistema democrático. Há que existir uma espécie
de “neutralidade axiológica” que possibilite colocar
o bem da comunidade acima das divergências
individuais.
A questão central é: - Como levar as pessoas a
agir de forma ética? Através do treinamento,
dizem alguns autores, levando as pessoas a conhecerem os princípios e a empregá-los na prática, no
dia a dia. Através de leis, normas e regulamentos,
onde estejam previstas inclusive punições para
aqueles que as desrespeitarem, dizem outros.
Entende-se que a solução esteja no meio termo
entre as duas posições.
Entendendo-se ética no sentido que lhe dava
Aristóteles, como sendo uma segunda natureza,
questiona-se: - É possível mudar a natureza
de alguém, quer seja através de treinamentos ou
de imposição de códigos de comportamento? É
comum ouvir-se as pessoas dizerem: – É preciso
mudar a cultura. Sim, mas como mudar a cultura?
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Certamente mão seria através de uma lei ou
decreto, só mesmo através da conscientização das
pessoas e, portanto, através do treinamento.
Temos exemplos, por outro lado, que evidenciam
que somente o conhecimento não muda o comportamento das pessoas. Campanhas de educação no
trânsito são indiscutivelmente úteis, mas nenhum
país conseguiu reduzir significativamente os índices
de acidentes apenas com campanhas educativas.
A aplicação de multas, suspensão da licença para
dirigir e até prisões têm-se mostrado como
complementos muito úteis às campanhas de conscientização e levado a resultados mais eficazes.

A seguinte pergunta foi dirigida a uma colunista
social que estava lançando um livro sobre etiquetas:
- Em que situação uma pessoa pode colocar o dedo
no nariz sem ser deselegante? – Em qualquer
situação, desde que ninguém veja; foi a resposta.
Esta resposta ombreia-se à famosa Lei de Gerson,
aquela que diz que “brasileiro gosta de levar
vantagem em tudo”. Todos conhecem as regras.
Nas conversas nos bares da periferia, enquanto se
toma uma cerveja, aos altos debates no congresso nacional, todos louvam as virtudes e exaltam
a honestidade, a competência, a lealdade, etc. No
dia a dia, porém, quando ninguém está vendo, as
atitudes nem sempre são consistentes com os
discursos, nem daqueles que freqüentam os bares
da periferia, nem dos que freqüentam os escritórios refrigerados do setor público e das empresas
privadas.

A combinação de treinamento com normas que
sejam justas e eficientemente aplicadas é entendida
como o caminho para a “mudança de cultura”. É
bom que as pessoas sejam lembradas dos princípios
básicos que aprenderam no jardim de infância. Do
ponto de vista da moral e da ética, “a sabedoria
não se encontra no topo da montanha da pós-graduação, mas no montinho de areia da escola dominical”, diz Robert Fulghum. “Compartilhe tudo.
Jogue dentro das regras. Não bata nos outros.
Coloque as coisas de volta onde pegou. Arrume
sua bagunça. Não pegue as coisas dos outros. Peça
desculpa quando machucar alguém. Lave as mãos

antes de comer. Dê descarga. Biscoitos quentinhos
e leite frio fazem bem para você. Leve uma vida
equilibrada. Quando sair, cuidado com os carros,
dê a mão e fique junto.

Pegue qualquer um desses itens, coloque-o em
termos mais adultos e sofisticados e aplique-o à
sua vida familiar, ou ao seu trabalho, ou ao seu
governo, ou ao seu mundo e verá como ele é verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria
melhor se todos nós – no mundo todo – tivéssemos
biscoitos com leite todos os dias por volta das 3 da
tarde e pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho para uma soneca. Ou se todos os governos
tivessem como regra básica devolver todas as coisas
ao lugar em que as encontraram e arrumassem a
bagunça que fazem. E, é sempre verdade, não
importando a idade: ao sair para o mundo, é
melhor dar as mãos e ficar junto.”
Para os que não quiserem entender isso? - a lei.

Conclusão:

Provas de conhecimento podem avaliar a
capacidade intelectual de candidatos ao serviço
público, mas não avaliam outras características
indispensáveis ao bom desempenho de um juiz,
policial, cuidador de idosos, ou de um porteiro
de escola. A boa utilização dos princípios éticos
também é requerida, tanto dos dirigentes de
órgãos públicos, quanto do seu corpo técnico e
demais servidores, especialmente a consciência
de que o servidor é empregado do estado e não
de governos, e o que deve reger suas ações são
os interesses públicos e não posições partidárias
ou ideológicas. A combinação de treinamento com
normas que sejam justas e eficientemente aplicadas é entendida como o caminho para a “mudança
de cultura” indispensável ao aprimoramento e
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos
pelo estado. Aprimorar os critérios de seleção e a
qualidade dos treinamentos oferecidos aos servidores públicos é um desafio aos administradores
e especialistas em recursos humanos.
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Gestão Pessoal

O

Férias são fundamentais
para a boa saúde

equilíbrio entre o profissional e o
pessoal é fundamental para uma vida
produtiva e saudável. Apesar disso,
tirar férias está entre os maiores desafios dos
pequenos e médios empresários. Mesmo com
todas as facilidades trazidas pelos recursos
tecnológicos, que otimizam o tempo e possibilitam mais rapidez na realização das tarefas
diárias, o medo da queda de produtividade é
constante, já que a pressão e a concorrência do
mercado aumentam a cada dia.

De acordo com Carlos Medauar, médico do
trabalho, a falta de descanso pode provocar
danos graves à saúde. “Os efeitos do stress e o
excesso de adrenalina, provocados pelo exagero
no trabalho, variam de acordo com o histórico de
cada um, mas a incidência de doenças hipertensivas e coronarianas é muito alta. Além disso, é
comum o desencadeamento de distúrbios emocionais, como síndrome do pânico e depressão”,
alerta. Estes problemas interferem no humor e
produtividade, provocando uma diminuição
significativa na qualidade do serviço oferecido.
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Um dos recursos que oferece mais segurança
aos empresários na hora de “recarregar as baterias” é o roteiro de trabalho, onde é possível
listar as pendências a serem assumidas pela
equipe e traçar um planejamento detalhado das
ações que precisam ser executadas durante a
sua ausência. Outra dica importante é escolher
apenas um funcionário para se comunicar
durante o recesso, isso evita que as férias sejam
interrompidas constantemente.

Segundo Ralph Chelotti, diretor geral da Artmetal - Estruturas Metálicas, o grande segredo
para ter férias tranquilas é a disciplina. “Não
adianta estar de férias e continuar inserido na
rotina do dia-a-dia. Para descansar e renovar as
energias, é imprescindível esquecer celulares,
ipads e notebooks, por exemplo”. Além disso, ele
lembra que um mês sabático pode abrir caminhos e resgatar planos. “Uma vez usei o tempo
para fazer um curso de culinária e descobri o
quanto é importante substituir as atividades
diárias por algo completamente diferente”,
explica. Fica a dica!
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