
%HermesFileInfo:A-2:20110330:

A2 Espaço aberto QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

O s jornais publi-
caram recente-
mente notí-
cias, de profun-
didades varia-
das, sobre o

conflito que se instaurou entre
músicos e maestro na mais tra-
dicional orquestra sinfônica do
País. No epicentro, a decisão
do regente de aplicar provas
aos músicos como parte do que
ele qualifica como esforço de
melhoria contínua do nível ar-
tístico do conjunto.

Como toda crise, essa não foi
provocada pelo fato que a fez
eclodir. Existe um contexto fa-
vorável ao seu surgimento: difi-
culdade de obter fontes de fi-
nanciamento para a manuten-
ção de bons conjuntos, indefini-
ções quanto ao papel do Estado
na sustentação das orquestras,
falta de apoio da maioria dos
setores da sociedade, etc. So-
bre esses aspectos bastante se
escreveu nas últimas semanas.

Meu objetivo, aqui, é chamar
a atenção para um aspecto da
cultura organizacional brasilei-
ra, fundamental para o aperfei-
çoamento da qualidade da ges-
tão e que corre o risco de passar
despercebido nesse episódio.
Trata-se da dificuldade de esta-
belecer sistemas de avaliação
de competência, desempenho
ou mérito.

No meio acadêmico, no qual
atuo, destaco dois episódios re-
lativamente recentes. Um foi a
iniciativa de instituir a avalia-
ção de docentes na Universida-
de de São Paulo (USP). Vários

professores vieram a público
protestar contra a medida, sindi-
catos mobilizaram-se e os seus
propositores foram apresenta-
dos das piores maneiras possí-
veis. Outro foi a introdução da
avaliação dos egressos – primei-
ro, por meio do “Provão” e, atual-
mente, do Enade. A ambos se
opuseram, entre outros, os estu-
dantes, que chegaram a sabotar
o exame. Até hoje, sob argumen-
tos diversos, os egressos da USP
e de universidades federais não
se submetem a essa avaliação.

A professora Lívia Barbosa,
no livro Igualdade à Brasileira,
documenta como são recorren-
tes as tentativas de que o acesso
a cargos e a progressão nas car-
reiras, no Brasil, se faça em fun-
ção de mérito e competência, e
como são igualmente repetidos
os ataques a esse tipo de iniciati-
va e o seu fracasso. Ela chama a

atenção para o fato de que a pri-
meira Constituição brasileira,
de 1824, já consignava que a ad-
missão aos cargos públicos se fa-
ria sem outro critério que não o
dos “talentos e virtudes” dos
postulantes. A Constituição de
1891 reafirmou as condições de
capacidade como critério de
acesso. E as Cartas de 1937,
1946, 1967, 1969 e 1988 estabele-
ceram que o critério de admis-
são deve ser o concurso aberto.
No entanto, os projetos para
concursos públicos apresenta-
dos ao Congresso Nacional são,
um a um, arquivados ou têm cur-
ta duração. O Departamento Ad-

ministrativo do Serviço Públi-
co (Dasp), criado no governo
Getúlio Vargas, que teve, en-
tre outros, o papel de fiador
da modernização dos servi-
ços públicos, foi sistematica-
mente proibido de realizar
exames competitivos. A Cons-
tituição de 1988 foi acompa-
nhada de manobra para con-
ceder estabilidade aos funcio-
nários não concursados à épo-
ca. Recentemente, assisti-
mos a embate no Congresso
em que tabeliães defenderam
seu direito de se manter à
frente de cartórios em contra-
posição a profissionais con-
cursados, em flagrante afron-
ta ao que estabelece essa mes-
ma Constituição.

Como ressalta Lívia, as pes-
soas dizem-se adeptas da me-
ritocracia. Quase todas as ou-
vidas por ela concordaram
que o desempenho deve ser o
principal, se não o único crité-
rio de avaliação de funcioná-
rios. Mas, sob argumentos di-
versos, os que são diretamen-
te envolvidos na implementa-
ção desse tipo de sistema ter-

minam por ser contra. Rompi-
mento da solidariedade entre os
afetados, intensificação preda-
tória da competição, ameaça às
conquistas sociais, redução da
qualidade produzida são alega-
ções recorrentes.

Não é nosso propósito susten-
tar que a adoção de sistemas de
avaliação de competência e de-
sempenho tenha apenas aspec-
tos positivos e quem se opõe a
eles nunca tenha razão. Tam-
pouco afirmar que aqueles que
utilizam sistemas meritocráti-
cos não cometem erros. Introdu-
zir mudanças é projeto delica-
do. Precisa ser precedido e
acompanhado por vários cuida-
dos e técnicas. Mais básico e ge-
nérico é o que Kurt Lewin cha-
mou, há mais de 50 anos, de des-
congelamento: a instalação, en-
tre os afetados, da percepção
dos benefícios, se não da inevita-
bilidade, da mudança.

No caso em questão, a avalia-
ção de desempenho na Orques-
tra Sinfônica Brasileira, não é
possível saber a distância se es-
ses cuidados foram tomados. Vá-
rias coisas, no entanto, parecem
problemáticas. O maestro afir-
mou, em entrevista publicada
no Estado (12/3), que “as pro-
vas, desde o início, são apenas
um elemento, parte de um pro-
cesso mais amplo. (...) As audi-
ções têm como objetivo identifi-
car as deficiências e oferecer aos
músicos um feedback, para que
eles possam se aperfeiçoar, refi-
nar sua arte”. As avaliações te-
riam, portanto, um caráter for-
mativo, e não excludente. Nada
sugere, contudo, que a forma co-
mo os resultados das provas se
integrarão ao processo de avalia-
ção de desempenho esteja defi-
nido, claro e comunicado aos
músicos. Tampouco em que si-
tuações desempenhos conside-
rados ruins podem resultar em
demissão, situação que parece
assustar mais os músicos.

Nesta, como em outras situa-
ções semelhantes, creio que o ca-
minho seria discutir os benefí-
cios e problemas das avaliações,
minimizar seus aspectos disfun-
cionais, admitir erros eventuais
na condução do processo, lidar
com receios reais e imaginados
dos afetados e seguir adiante. As
evidências de que as avaliações
de desempenho e a meritocra-
cia trazem benefícios muito su-
periores aos problemas que cau-
sam são muitas e generalizadas.
A introdução desse tipo de siste-
ma na administração pública e
privada no Brasil trará benefí-
ciosà eficiência da máquina esta-
tal, competitividade à empresa
privada e avanço às instituições
democráticas.
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É
definitivamente la-
mentável que a on-
da de indignação
despertada na so-
ciedade brasileira
pela votação do Su-

premo Tribunal Federal (STF)
que adiou a vigência da Lei da
Ficha Limpa para a eleição de
2012 não passe de um tsunami
cívico inócuo. Pois não produzi-
rá efeitos nem contra a corrup-
ção do serviço público nem no
fortalecimento da democracia.

Cai no vazio por dois motivos
básicos e óbvios: a causa não é
sólida e a mobilização é festiva e
efervescente. Se esse tipo de ira
coletiva se manifestasse na rejei-
ção a outros malfeitos dos ho-
mens públicos, ele seria mais no-
bre, mais útil e mais efetivo. De-
safinando mais uma vez o coro
dos descontentes, aqui propo-
nho uma reflexão retrospectiva
e aprofundada para chegar à au-
têntica raiz de nossos proble-
mas institucionais. E destes,
mais grave do que a improbida-
de administrativa – que a lei con-
dena, mas não alcança – é a impu-
nidade generalizada.

O prestígio e a ineficácia da
Lei da Ficha Limpa são frutos
dos mesmos enganos. Um deles
foi a tentação de tentar tornar a
Constituição a panaceia univer-
sal, capaz de resolver as distor-
ções sociais e curar as doenças
crônicas de nossa organização
política. Se se contém um para-
doxo numa frase curta – do tipo
“a lei é dura, mas é lei” –, o que
dizer, então, da enxúndia produ-
zida pelos constituintes ansio-
sos em corrigir a História do Bra-
sil com boas intenções, que, co-
mo lembrava minha arguta avó,
sempre terminam debaixo de se-
te palmos de terra em algum ce-
mitério – daqueles que João Ca-
bral retratou em seus poemas?

A Constituição de 1988 consa-
gra, é claro, o princípio da probi-
dade administrativa. Tal seria se
não o celebrasse! Mas, ao mes-
mo tempo, garante a qualquer
cidadão acusado de violá-lo o di-
reito de se defender plenamen-
te, o que implica uma plêiade de
recursos, que, por sua vez, legiti-
mam um sem-fim de chicanas e
gambiarras. São tão complexas
as engrenagens do Direito no Es-
tado democrático que o fazem
mover-se em direções opostas,
tornando permanentemente ne-
cessária a interpretação de um
Poder republicano, o Judiciário,
para que a máquina não pare de
funcionar. Um dispositivo cons-
titucional obriga o mandatário
público a ser honesto. Outro, lo-
go adiante, lhe assegura o direi-
to de percorrer os labirintos dos
escaninhos da Justiça para ter
sua eventual infração punida.

Falso, enganoso e nocivo po-
de ser o resultado final da tenta-
tiva de criar atalhos nesses cami-
nhos tortuosos. Um dos enga-
nos mais comuns resultantes
dessa tentativa de atenuar a subi-
da ao patíbulo foi cometido pe-
los constituintes quando vende-
ram à sociedade a mentira sutil
de que milhões de assinaturas
de cidadãos comuns teriam
mais legitimidade – e, portanto,
mais força – do que as iniciativas
rotineiras dos representantes
escolhidos pela maioria do elei-
torado. Na democracia repre-
sentativa, a representação não
deve ser trocada pela interven-
ção direta do representado. Um
abaixo-assinado não pode subs-
tituir o exercício máximo de po-
der do povo, que é escolher seu
representante diante da máqui-
na de votar. Por isso, mesmo ten-
do cedido ao senso comum de

aceitar as iniciativas ditas popu-
lares na atividade legislativa, os
constituintes não tiveram como
retirar do legislador a palavra fi-
nal de aprovar, ou não, a propos-
ta do eleitor que não se elegeu.

A Lei da Ficha Limpa não é
melhor do que as outras só por
ter sido originada numa mobili-
zação popular e avalizada por
milhões de assinaturas de pes-
soas que não legislam direta-
mente, mas o fazem de maneira
indireta pela voz de representan-
tes por elas escolhidas nas ur-
nas. Ao contrário, como resulta
de um benemérito, mas superfi-
cial, desejo de extinguir a corrup-
ção, o que não pode ser feito
por uma penada, consolidou
uma série de providências de
aparência sedutora, mas peri-
gosas na vigência. Em suma, a
lei é ambiciosa e mal feita,
umamistura fatídica de vonta-
de de fazer o bem não impor-
tando a quem atingir.

É necessário o primado da
probidade para o exercício do
poder público, mas não con-
vém sobrepô-lo a outros direi-
tos da cidadania. Por exem-
plo: ninguém aceitaria que
agora, no meio do campeona-
to estadual, a Federação Pau-
lista de Futebol substituísse a
fórmula que adotou (de um
octogonal decisivo) para defi-
nir o campeão pelo sistema
de pontos corridos, emprega-
do no Brasileirão. Não se tra-
ta de decidir qual é o melhor
sistema. Trata-se, isso sim, de
partir do pressuposto insubs-
tituível de não mudar uma re-
gra no meio da competição.
Se isso vale num torneio es-
portivo, como não valeria na
mais importante disputa cívi-
ca, o processo em que o cida-

dão indica quem legislará e
quem governará? Portanto, se o
STF fez mal ao permitir que, em
2010, o eleitor votasse sem sa-
ber se poderia, ou não, eleger cer-
to candidato, deixando em aber-
to a decisão sobre a validade da
Lei da Ficha Limpa na eleição do
ano passado, agiu bem ao dar pri-
mazia ao conceito da regra que
não pode ser mudada e ao respei-
to à decisão do eleitor, no exercí-
cio do soberano direito de esco-
lher quem o representa.

Agora a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) defende a
necessidade de o STF se pronun-
ciar de vez sobre dois pilares do
Estado Democrático de Direito
ameaçados pela pressa com que
o abaixo-assinado dos faxinei-
ros da República foi tornado lei
pelos representantes do povo.

Um deles é o princípio de que
nenhuma norma legal pode re-
troagir. A Justiça precisa, de fa-
to, dizer ao eleitor se este terá
garantido o direito, nos próxi-
mos pleitos, de votar em alguém
que tenha sido condenado por
improbidade antes da promulga-
ção da lei, em 2009.

Outra questão fundamental a
ser avaliada pela última instân-
cia judiciária é a negação pela
Lei da Ficha Limpa da presun-
ção de inocência concedida a
quem não houver tido a conde-
nação passada em julgado, ou se-
ja, reconhecida em todas as ins-
tâncias do Poder Judiciário.
Aqui está em jogo o célebre con-
ceito da dúvida a favor do réu (in
dubio pro reo). A obrigação do
STF é dirimir a questão antes de
o eleitor ter de tomar a decisão.
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Sistemas de avaliação
de desempenho no Brasil
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Ficha Limpa não pode
ignorar Constituição

JOSÉ ALENCAR
Luto

O Brasil está de luto, perdemos
um verdadeiro Homem, com inú-
meras e inegáveis qualidades éti-
cas, morais e sociais, sempre de-
fendendo o povo em todos os as-
pectos. José Alencar foi um gran-
de batalhador contra o terrível
mal que o afligia, em nenhum mo-
mento se abateu nem desistiu de
viver, e fazia questão que todos
soubessem dessa batalha. Lutou
por 13 anos, enfrentou tudo o
que se lhe apresentou. Durante
sua permanência entre nós, foi
um grande empresário, político e
mediador, colaborou muito nos
oito anos como vice-presidente e
sempre foi corajoso, em muitas
situações contrariando até o go-
verno, se necessário fosse, em fa-
vor do meio empresarial.
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

Altruísmo e perseverança

Depois de 13 anos lutando contra
um câncer no abdome e 17 cirur-
gias, o guerreiro José Alencar Go-
mes da Silva sucumbiu à doença
que enfrentou com extremada ga-
lhardia. Como empresário e gran-
de empreendedor, mesmo na Vi-
ce-Presidência criticava os juros
mais altos do planeta. Foi um ab-
negado e um exemplo de altruís-
mo e perseverança. Que Deus lhe
dê um lugar no céu.
JOSÉ EDUARDO VICTOR
je.victor@estadao.com.br
Jaú

VALE
Voracidade petista

Incrível a voracidade do governo
PT! De forma continuada, tenta
de toda maneira desunir uma ad-
ministração técnica, trocando a
estrutura vencedora por outra,

no mínimo, mista de políticos, e
com certeza mais um cabide de
empregos deficitário. Diz a máxi-
ma que em time que está ganhan-
do não se mexe. Mas as investidas
vieram até do DNPM, cobrando
suspeita dívida, em mais uma ten-
tativa de diminuir a excelente ad-
ministração do sr. Roger Agnelli
e equipe. Vejamos o caso da Pe-
trobrás, que, apesar de ser uma
grande exploradora de petróleo,
com jazidas cada vez maiores, es-
tá importando gasolina e, o que é
pior, etanol dos EUA. É de conhe-
cimento de todos que não há em-
presa estatal dirigida politicamen-
te que tenha dado certo. Gostaria
que os sócios BNDES, Bradesco
e outros deixassem a Vale seguir
seu rumo bem conduzido. Para-
béns a essa equipe que transfor-
mou a deficitária Vale numa das
maiores e mais eficientes minera-
doras de ferro do mundo.
LUIZ ALBERTO DE PAULA SOUZA
alp.souza@terra.com.br
São Paulo

Festa dos ‘cumpanheiros’

Como já temos estradas, portos,
aeroportos, educação, saúde, se-
gurança pública, etc., com pa-
drão de Primeiro Mundo, sobra
tempo para intervir e tornar a em-
presa um grande cabide para os
“cumpanheiros” e pelegos de par-
tidos “amigos”. Alguém tem dúvi-
da de como será a gestão da Vale
após a saída do sr. Roger Agnelli?
Essa “imposição” era o que falta-
va para coroar a herança maldita
que o “cara” nos deixou.
CELSO DIAS LEITE JUNIOR
cdlj03@hotmail.com
Campinas

Qual a próxima?

Após o término das comemora-
ções pela saída do competente
Roger Agnelli da presidência da
Vale, haverá duras refregas entre
os grupelhos políticos em Brasí-

lia para avançar no que é (era?!)
um dos orgulhos nacionais. Qual
a próxima, presidenta Dilma, a
Embraer?
CESAR ARAUJO
ces-araujo@uol.com.br
São Paulo

A sombra de Lula

Os recentes episódios envolven-
do a saída da Vale do presidente
Roger Agnelli me reportam ao
saudoso dr. Roberto Campos: “O
brasileiro tem a mania de casti-
gar o sucesso”.
ZENAIDE FARNESE DE ASSIS
zenaide.farnese@brturbo.com.br
Brasília

Miopia

Adicione-se ao excelente edito-
rial Dilma, a Vale e a sombra de
Lula (29/3, A2) a miopia ainda
maior do governo, que se esten-

de ao fato de que a Vale paga ju-
ros e dividendos aos reais (e não
especulativos) donos dos fundos
de pensão acionistas da empresa.
O que o governo vai dizer a esses
donos quando os juros e dividen-
dos despencarem por essa inge-
rência na administração da Vale?
E se usinas siderúrgicas novas
fossem um bom negócio, será
que as existentes não ampliariam
a sua capacidade?
ANTONIO CARLOS N. SCHNITZLEIN
tonyschnitzlein@hotmail.com
São Paulo

NOVO MINISTÉRIO
Momento histórico

Reforçando o conteúdo do edito-
rial Mais dois Ministérios (25/3,
A3), caso a promessa da presiden-
te Dilma Rousseff se confirme, o
novo Ministério das Micro e Pe-
quenas Empresas significa mais
do que uma nova pasta no orga-
nograma federal, mas um mo-
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Nasce o mito

LOREDANO

Reflexões sobre nossa
cultura organizacional,
a partir da crise atual
da Sinfônica Brasileira

Cabe ao Supremo tirar
dúvidas para que o
cidadão possa decidir
seu voto com segurança
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