
empresas e das medidas dos produtos industrializados. Lá, balanças ul-
tra-sensíveis denunciam a diferença de peso entre uma folha de papel em
branco e a mesma folha assinada. Seria de esperar que um lugar assim
soubesse também avaliar a si próprio. Pois até recentemente não sabia.
Com o objetivo de aferir o desempenho de seus servidores, o Inmetro,
fundado há 35 anos, acaba de implantar um plano de carreira com metas
individuais e premiação por resultados, o primeiro de um órgão do go-
verno federal. À frente desse novo modelo de gestão pública, que pode
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Baixada Fluminense, é conhecido por abrigar o sítio do
sambista Zeca Pagodinho. Mas lá também fica o Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualida-
de Industrial (Inmetro), órgão vital para a competitivi-
dade das empresas do país. O Inmetro é uma espécie de
guardião da calibragem dos equipamentos utilizados nas



servir de inspiração a outras áreas do go-
verno, está o físico gaúcho João Jornada,
de 58 anos. Primo do ministro da Justiça,
Tarso Genro, Jornada tem bom trânsito
também no setor privado: foi indicado pa-
ra a presidência do Inmetro, em 2004, pe-
lo ex-ministro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior Luiz Fernando
Furlan e é amigo do empresário Jorge Ger-
dau Johannpeter.

De adesão voluntária, o novo plano de
carreira do Inmetro começou com a cria-
ção de um estímulo: quem aceitou a mu-
dança ganhou aumento dos vencimentos
básicos de até 88%. "Os salários aqui es-

tavam defasados e vínhamos perdendo gen-
te até para outros órgãos públicos", afirma
Jornada, que estudou as carreiras do setor
público para convencer o Ministério do
Planejamento de que a instituição merecia
salários semelhantes aos das agências re-
guladoras. A saída foi. junto com o aumen-
to dos salários, diminuir os percentuais de
gratificações que não têm a ver com o de-
sempenho. Agora, para ser gratificado, o
servidor do Inmetro será avaliado por um
comitê com membros de fora da institui-
ção: representantes da comunidade cientí-
fica, de empresas e do governo. ''O servi-
ço público exige maior transparência e os
avaliadores externos despersonalizam as
relações, legitimando o processo", diz Jor-
nada. "Na França, o presidente Nicolas Sar-
kozy contratou uma empresa privada para
avaliar seus ministros e secretários de Es-
tado." No Inmetro, dependendo da nota
que obtiver, um servidor poderá até rece-
ber menos do que ganhava anteriormente.

Em dezembro, os servidores do Inme-
tro passaram pela primeira etapa entregan-
do planos de trabalho com três a cinco ob-
jetivos individuais coordenados com o pla-
no estratégico da instituição. Os 791 — de
um total de 846 — funcionários que aderi-
ram ao novo sistema tiveram de submeter
os planos ao comitê de avaliadores. Essa
estratégia deixou evidente quem estava tra-
balhando menos do que poderia ou deve-
ria, quem exercia atividade inferior à sua
qualificação e quem atuava em descompas-
so com as metas da instituição. Os que ti-
raram nota abaixo de 8 tiveram de refazer
o plano — caso de 45% deles. Em julho, o
comitê vai conferir se os objetivos foram
cumpridos e definir quem merece prêmio.

PARA FAZER DO INMETRO o primeiro ór-
gão público do país a contar com avalia-
dores externos, ao longo de 2006 Jornada
enfrentou uma briga no Congresso Nacio-
nal. Concebido no Ministério do Planeja-
mento, com o apoio do Ministério do De-
senvolvimento, o projeto sofreu oposição
da associação dos servidores do Inmetro.
na época comandada por José Oliveira Ca-
valcanti — mais tarde destituído do cargo
por denúncias de mau uso dos recursos fi-
nanceiros da instituição. Cavalcanti mobi-
lizou parlamentares e outras entidades de
servidores federais também contrárias à
idéia. Jornada teve de partir para um cor-
po-a-corpo com deputados e senadores. A

novidade afinal foi instituída por medida
provisória e, após ser aprovada na Câma-
ra e no Senado, virou lei. A implantação
no Inmetro quebra o tabu de o funcionário
público estar sujeito apenas ao olhar vicia-
do dos pares e não sujeitar-se a nenhum
crivo mais crítico. "A avaliação interna po-
de até dar certo em outros países, mas no
funcionalismo público brasileiro não há
isenção, pois o chefe avalia o subordinado
já pensando que no futuro poderá estar em
posição inversa", diz o economista Nelson
Marconi, ex-diretor de carreiras e remune-
ração do Ministério da Reforma do Esta-
do no governo Fernando Henrique Cardo-
so. "O avaliador externo é um avanço bru-
tal, seria ótimo se a experiência fosse re-
plicada." A única dúvida do sistema diz
respeito às conseqüências para quem in-
sistir em não cumprir os objetivos de seu

' plano de trabalho. Demissão, no serviço
público, só com inquérito administrativo.
"Já era hora de alguém questionar o corpo-
rativismo das instituições", diz Pedro Bu-
zatto, presidente da Associação Brasileira
de Normas Técnicas. 'Tenho certeza de que
o Jornada não vai aceitar acomodação."

Professor do Instituto de Física da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul.
Jornada é um acadêmico que conhece as
necessidades do setor privado — partici-
pou do conselho de administração da Fer-
ramentas Gerais, empresa de suprimentos
industriais fundada por seu tio. Walter Herz.
Ao assumir o Inmetro, estabeleceu o obje-
tivo de dotar a instituição de uma base cien-
tífica sólida para atender às demandas da
indústria. Como modelo, cita o Physika-
lisch Technische Bundesanstalt, da Alema-
nha, instituto que tem no conselho de ges-
tão três prêmios Nobel, além de represen-
tantes de empresas. Com aval do governo
para contratar 66 funcionários sem concur-
so, Jornada foi buscar o ex-gerente-geral
do centro de pesquisa da Ipiranga Romeu
Daroda, hoje envolvido em estudos na área
de química e biocombustíveis do Inmetro.
Marcos Aurélio Lima de Oliveira, enge-
nheiro que havia deixado a autarquia em
2003 por um salário 70% maior na inicia-
tiva privada, voltou para assumir a direto-
ria responsável por dar aval aos organis-
mos que certificam produtos e serviços.
"Quero transformar o Inmetro na Embra-
pa da indústria", afirma ele. Ninguém sa-
be se conseguirá—mas sua disposição até
aqui abre espaço para otimismo.

Text Box
Fonte: Exame, a. 42, n. 2, p. 70-71, 13 fev. 2008.




