
A nova Revolução Francesa: qualidade nos serviços públicos 
  
  
Plagnol: "Acredito em inovação, em troca de informações e em administração integrada" 
 
Martin de Halleux: O senhor disse recentemente que "qualidade é uma alavanca essencial para o 
progresso e para encorajar mudanças em empresas e serviços públicos". Isto é um sinal de que o 
governo tem um interesse particular em gestão de qualidade? 
Henri Plagnol: Certamente! A razão pela qual participei da abertura da Sisqual 2002, foi 
justamente mostrar que, para o primeiro ministro e para o governo como um todo, o item 
qualidade aplica-se totalmente ao serviço público. A qualidade permitiu às empresas seguirem 
uma abordagem que é cada vez mais receptiva às expectativas de seus clientes. Da mesma 
forma, essa "revolução da qualidade" deve nos permitir conseguir, em médio prazo, um serviço 
público melhor e mais orientado aos interesses dos "clientes/usuários". Portanto, os serviços 
públicos deverão chegar a um melhor entendimento das expectativas dos usuários e analisar seu 
próprio desempenho, de modo a melhorar sua eficiência e fornecer serviços de melhor qualidade 
aos nossos cidadãos. 
 
MdH: Quando o senhor menciona "eficiência" não corre o risco de chocar os servidores públicos 
que não estão familiarizados com essa terminologia "empresarial"? 
HP: Não, não vejo porquê a exigência de bom desempenho não deva ser aplicada aos serviços 
públicos. Seria até injusto sugerir que eles fossem incapazes de um desempenho tão bom quanto 
o do setor privado. Muitos servidores públicos estão realmente empenhados em fornecer serviços 
de qualidade. Nossa intenção não é impor artificialmente modelos de gestão copiados do setor 
privado. O serviço público tem características especiais próprias. Por exemplo, uma de suas 
funções é acomodar todos os setores do público em geral e adaptar-se às circunstâncias de cada 
um e de todos. O serviço público não escolhe seus clientes – está a serviço da população como 
um todo. Na minha opinião, o que é essencial, é que a abordagem da qualidade seja rica e 
variada e que os servidores públicos sejam capazes de aplicá-la como ferramenta coletiva para 
introduzir mudanças em suas atividades diárias. 
 
MdH: Quais os passos e objetivos que a Secretaria de Estado para Reformas Governamentais 
pretende dar em 2003 para desenvolver projetos de qualidade no serviço público? 
HP: Caso o serviço público deixe de implementar reformas, será cada vez mais questionado pelo 
setor privado, em áreas onde a concorrência existe, e por nossos cidadãos que estarão cada vez 
mais insatisfeitos. Os franceses esperam que o governo tenha um melhor desempenho. Minha 
esperança é que sejam introduzidas novas práticas de gestão, que envolvam objetivos 
mensuráveis e atendam à demanda dos usuários. Portanto, devemos rever nossos procedimentos 
e práticas a fim de otimizá-los, e também incentivar a colaboração de cada servidor público para 
apresentar sugestões quanto ao que lhes parece poder ser melhorado. Acredito em inovação, em 
troca de informações e em administração integrada. Como primeiro passo, a fim de melhorar, 
devemos medir a satisfação do cliente/usuário, e devemos assegurar-nos de que nossos planos, 
para um melhor desempenho, sejam seguidos corretamente na prática. Neste ano consideraremos 
uma ampla introdução de abordagens à qualidade por meio do serviço público. Minha prioridade 
para 2003 é a de melhorar o atendimento a todos os clientes/usuários que procuram 
administrações públicas. Eu gostaria que a Delegação Ministerial Conjunta para Reforma 
Governamental (DIRE) atuasse como um centro de recursos para monitorar os exercícios de 
qualidade a cargo de todas as administrações. Gostaria que os fundos administrados pelo Fundo 
para Reforma Estadual (FRE) fossem destinados à qualidade. 
  
 
  
 
Responsabilidade social 
 



Um grupo consultivo formado por profissionais de diversas áreas, iniciou uma análise quanto a se 
um eventual trabalho da ISO em dar assistência a empresas, no que se refere às suas 
"responsabilidades sociais", representaria um valor agregado aos programas já existentes. Esse 
grupo reuniu-se pela primeira vez em janeiro, no Canadá e novamente em meados de fevereiro 
em Genebra, na Suíça. Um relatório sobre o andamento da análise foi apresentado ao Conselho 
da ISO, durante a reunião de 13-14 de março 2003 em Genebra. 
O grupo é presidido por Daniel Gagnier, vice-presidente sênior corporativo e de assuntos externos 
da multinacional canadense Alcan Inc, que também é presidente da ISO/TC 207, comitê da ISO 
responsável pelas normas ISO 14000 de gerenciamento ambiental. O grupo consultivo conta 
atualmente com 21 participantes que foram escolhidos para representar um amplo conjunto de 
interesses, incluindo reguladores governamentais, sindicatos de trabalhadores e consumidores, 
bem como diferentes regiões geográficas. 
O objetivo é que indiquem se a ISO deve implementar um trabalho voltado para a 
responsabilidade social, e, em caso positivo, recomendar qual o escopo para esse trabalho e qual 
o tipo de documento ISO que melhor se adapta. Conforme a necessidade de mercado identificada, 
a ISO pode desenvolver vários documentos, desde normas internacionais até guias, relatórios 
técnicos e outros tipos de acordos voluntários, que diferem conforme seus processos de 
desenvolvimento e do status em que foram acordados – por exemplo, serem adotados ou 
referidos em regulamentos governamentais. A recomendação será considerada em primeiro lugar 
pelo Comitê de Gestão Técnica da ISO, sendo a decisão final tomada pelo Conselho ISO. Na 
primeira reunião do grupo, foram examinados os princípios, as características e as questões 
pertinentes às muitas definições que existem para o que normalmente faz parte do termo 
"responsabilidade social das empresas" (CSR). 
 
Benefício 
Durante suas primeiras discussões o grupo reviu várias definições existentes para CSR, e concluiu 
que os princípios de responsabilidade social aplicam-se, não somente para empresas, mas para 
todo tipo de organização, tanto no setor público quanto privado. Portanto, no caso da ISO dar 
continuidade ao programa, quaisquer acordos documentados que sejam desenvolvidos, deverão 
ser aplicáveis a todas as organizações. Em vista dessa orientação, o grupo está considerando 
"responsabilidade social das organizações" (OSR) como termo alternativo a ser adotado. 
O grupo desenvolveu a definição do trabalho da CSR/OSR como "uma aproximação equilibrada 
para as organizações tratarem questões econômicas, sociais e ambientais voltadas ao benefício 
das pessoas, comunidades e sociedade". De acordo com Daniel Gagnier, o grupo reconhece a 
necessidade, por parte das organizações, de abordar a responsabilidade social como contendo 
várias questões que dizem respeito a inúmeros aspectos da realidade dos negócios e das 
organizações. O grupo estabeleceu listas preliminares de características CSR/OSR, princípios e 
questões, baseadas em trabalhos anteriores efetuados por Negócios e Responsabilidade Social 
(BSR). 
 
Questões 
As características CSR/OSR e os princípios fundamentais incluem o seguinte: 
• bases de acordo com legislação e regulamentos; 
• compromisso voluntário; 
• princípio de inclusão e comprometimento das partes afetadas e/ou interessadas; 
• responsabilidade; 
• transparência; 
• comportamento ético; 
• flexibilidade para refletir diversidade e necessidades; e 
• parte de apoio e manutenção do desenvolvimento. 
As questões CSR/OSR incluem o seguinte: 
• direitos humanos (p.ex. a Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas e os principais 
acordos da Organização de Trabalho Internacional); 
• questões referentes aos locais de trabalho e aos funcionários (incluindo saúde ocupacional e 
segurança do trabalho); 



• práticas desonestas em negócios, incluindo suborno, corrupção e práticas anticoncorrência 
(todas as organizações); 
• administração organizacional; 
• aspectos ambientais; 
• localização do mercado e questões do consumidor; 
• envolvimento da comunidade; e 
• desenvolvimento social. 
 
Representação 
A composição desse grupo de conselho ISO permite assegurar uma representação ainda maior de 
grupos com interesses na responsabilidade social dos negócios e de outras organizações. Até a 
presente data, as seguintes organizações estão representadas: 
• Três da Ásia e da região do Pacífico: Comissão Australiana de Concorrentes e Consumidores; 
Comitê de Normas Industriais para Gás e Petróleo da Malásia; e Universidade Reitaku do Japão. 
• Três da Europa: Observatório de Responsabilidade Social de Empresas (ORSE) da França; 
Siemens da Alemanha; e Associação Industrial Sueca. 
• Três das Américas: Instituto Ecofuturo do Brasil; Consultores de Gerenciamento Ambiental CV 
do México; e Motorola dos Estados Unidos. 
• Organizações Internacionais: Consumidores Internacionais; Iniciativa de Relatórios Globais; 
Câmara de Comércio Internacional; Confederação Internacional de Sindicatos Independentes; 
Federação Internacional de Usuários de Normas; Instituto Internacional para Desenvolvimento 
Sustentável; Organização Trabalhista Internacional; e Organização Internacional dos Empregados. 
• ISO: Comitê Central ISO; ISO/COPOLCO, Comitê de Assuntos do Consumidor. 
 
Tradução: Lourdes Hübner 
Fonte: ISO Management Systems março/abril 2003 
  
Histórias de sucesso 
MdH: O desenvolvimento da qualidade nos serviços públicos ficará evidenciado por uma expansão 
nas certificações ISO 9000 ou outro tipo de certificado? 
HP: Eu acredito que sim. O certificado ISO 9000 é uma boa ferramenta de gestão, assim como o 
Modelo EFQM é extremamente útil em muitas administrações públicas. Na verdade, temos muitas 
histórias de sucesso com essa norma, como por exemplo, a certificação da Diretoria de Relações 
Econômicas Exteriores, da Secretaria de Comércio Exterior. Existem também muitas outras 
maneiras de implementar a abordagem à qualidade e de assegurar uma melhoria contínua dos 
serviços oferecidos aos usuários, tais como o programa de certificação "Qualiville", que acredito 
seja bastante apropriado para autoridades locais. Gostaria de aproveitar a oportunidade para 
congratular o prefeito de Le Havre e sua equipe por seu ambicioso programa de qualidade, bem 
como as autoridades locais de Le Pecq. Em razão de seu alcance e de suas atividades centrais, os 
serviços públicos são altamente diversificados, e depende de cada setor encontrar o método que 
melhor se adapte às suas necessidades, a fim de atender ao público francês em termos de 
eficiência e custos efetivos. 
 
MdH: Uma de suas iniciativas no campo de qualidade em 2003 será a introdução do "Troféu de 
Qualidade". Poderia dar mais detalhes a esse respeito? 
HP: O fator essencial atualmente é incentivar os servidores públicos a mudarem, mas, 
principalmente, certificarem-se de que os altos escalões do governo estejam empenhados em 
avanços. O prêmio pretende ser uma marca de distinção e reconhecimento para aqueles que 
demonstram iniciativa nos serviços que prestam aos nossos cidadãos. Pretende recompensar e 
trazer a público as melhores práticas em termos de abordagem à qualidade. Eu, por exemplo, 
acredito em melhorar o atendimento ao cliente, em melhor entrosamento entre as diversas áreas 
administrativas, bem como em melhorar o desempenho dentro das organizações. BQ 
 
Tradução: Lourdes Hubner 
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