
 
Questão de eficiência 
Roberto Rockmann 
 
Uma gestão pública mais eficiente e moderna na União, governos estaduais e prefeituras seria 
um trunfo para o país em um momento em que a crise internacional ameaça o horizonte dos 
próximos anos. Com maior eficiência na máquina pública, planejamento de longo prazo, 
cultura de meritocracia e disseminação de metas de desempenho nos projetos, o Estado teria 
condições de aumentar a taxa de investimento, ampliar a competitividade da economia e 
melhorar a qualidade da saúde e educação sem acréscimo da já elevada carga tributária. Essa 
foi a opinião de boa parte dos empresários, consultores e representantes de governos 
reunidos, na quarta-feira, em Brasília, em seminário promovido pelo Valor, para debater os 
avanços da gestão pública no país. 
  
Para o presidente do Conselho de Administração da Gerdau e membro da Câmara de Gestão 
criada pelo governo federal, Jorge Gerdau, a sustentabilidade do crescimento da economia 
requer um aumento da taxa de investimento, hoje em 18% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Desse total, o setor público responde por apenas dois pontos percentuais. "É muito pouco, 
30% menos do que o necessário. O Estado precisa investir mais, porque há muita carência em 
saúde, educação e logística, enquanto a concorrência com os asiáticos será cada vez maior", 
destacou. 
  
Gerdau alertou: ampliar o investimento público não pode ser sinônimo de aumento de 
imposto. A carga tributária, que no início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 
estava em 22% do PIB, pulou para 37%, bem acima da dos Estados Unidos, Japão e até do 
México, onde os impostos respondem por 23% do PIB. "Para investir mais, é preciso gestão, 
para fazer mais com menos", resumiu. O peso do Estado na economia é mais sentido pelas 
pequenas e médias empresas, que respondem por 95% do universo corporativo. Gerdau 
ressaltou a necessidade de planejar em longo prazo. "Esse tema estratégico precisa ser 
inserido na agenda do país, porque estamos em um mundo globalizado, em que a concorrência 
será cada vez mais acirrada." 
  
A melhoria da gestão pública passa pelo aperfeiçoamento de vários pontos, como o uso 
intensivo de tecnologia da informação, criação de metas de desempenho e formação de 
recursos humanos. Sergio Ruy Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de 
Estado da Administração (Consad) e secretário de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, 
afirmou que a questão dos recursos humanos é um dos maiores desafios para o poder público. 
A carreira dos servidores públicos tem de ser repensada, com a evolução sendo atrelada a 
critérios de meritocracia. Na esfera federal, o recrutamento de grande parte dos cargos 
comissionados é feito por indicação. Outro ponto fundamental é repensar os concursos 
públicos. "Hoje, as provas medem a decoreba", disse. 
  
Há também dificuldade em demitir servidores por ineficiência. Ele exemplificou com um caso 
recente ocorrido em sua pasta: um jovem especialista, há um ano na secretaria, em uma 
reunião de trabalho, ofendeu um superior. "Para demitir, seria preciso abrir uma sindicância ou 
fazer uma comissão de inquérito", afirmou. 
  
"A gestão de pessoas é uma importante alavanca para melhorar o desempenho", comentou 
João Lins, líder de serviços ao governo e setor público da PwC. Para ele, o empenho do Estado 
para atrair talentos terá de ser dobrado, em função da nova geração que chegará ao mercado 
de trabalho e que precisa ser constantemente estimulada. 
  
Segundo Evelyn Levy, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do 
Banco Mundial, 11% da população economicamente ativa trabalha no setor público no Brasil, 
abaixo da média de 22% da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE). Se o tamanho da máquina pública é compatível com o dos países mais ricos, as 
despesas não são: os gastos com esses servidores chegam a 12% do PIB - ficam em 11% na 
OCDE. 
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"Para estabelecer um plano de ação, é essencial ter as informações. E o poder está em 
analisá-las", comentou o professor Vicente Falconi, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial 
(INDG), um dos maiores especialistas em gestão do país. "Os governos no mundo estão 
interessados em fazer mais com o mesmo", analisou Cesar Nobre, executivo da SAP, uma das 
líderes em sistemas de gestão. 
  
Governos e empresas investem em sistemas de software para integrar suas bases de dados. 
Um exemplo está em Minas Gerais, onde se estuda a implementação do governo digital, 
solução tecnológica que deverá integrar áreas como planejamento, recursos humanos, 
contabilidade. "Assim pode-se trabalhar de forma sistêmica, tendo padronização, flexibilidade e 
agilidade na tomada de decisão", afirmou Rodrigo Diniz Lara Lara, superintendente central de 
governança eletrônica da secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
  
Fazer mais com menos não é simples. "É preciso gastar menos, e fazer uma boa compra", 
disse Barbosa, do Rio. Uma análise feita no café servido na Secretaria de Segurança Pública 
mostrou que havia serragem e outras substâncias no pó. A empresa que ganhou a licitação 
forjara o selo de qualidade. A Lei 8.666, que rege as licitações, exige que os governos optem 
pelo regime do menor preço. "A licitação busca o benefício da economia, com prejuízo da 
eficiência?", questionou Luiz Augusto Fraga Navarra de Britto Filho, secretário executivo da 
Controladoria Geral da União  
 

 
 
Transformação de técnico em gestor é grande desafio 
Laura Knapp 
 
Que a administração pública brasileira precisa ser modernizada, ninguém duvida - os próprios 
governos já se deram conta disso. Mudanças na economia e na própria sociedade 
transformaram o sistema que rege o funcionalismo no país, refinado burocraticamente nos 
últimos 60 ou 70 anos, obsoleto em alguns aspectos. O próprio modo como a carreira de 
funcionário público funciona mostra isso. Se há exames cada vez mais concorridos para uma 
vaga vitalícia, o incentivo para se aperfeiçoar na carreira desaparece com o tempo, resultado 
da própria estabilidade. 
  
Esse é um dos grandes gargalos que as administrações públicas precisam enfrentar: como 
incentivar seus funcionários e treiná-los para assumir novas funções. E como preparar pessoas 
treinadas como técnicos a agir como gerentes ou diretores. "Técnicos viraram gestores na 
prática. Não estavam preparados, não tinham obrigação para isso", diz Paulo Vicente, 
professor de estratégia da Fundação Dom Cabral (FDC). 
  
"Existem pessoas muito preparadas na área pública quanto ao conhecimento técnico, mas 
ainda temos um gargalo com relação ao conhecimento gerencial", afirma a consultora Mirza 
Quintão Utsch, do INDG (Instituto Nacional de Desenvolvimento da Gestão). "Mas esse cenário 
tem avançado. Percebemos que servidores têm buscado aprimorar a gestão". 
  
Como nem todo técnico domina questões administrativas ou gerenciais, esses cargos são 
comumente preenchidos por cargos comissionados, trazidos de fora da máquina pública. 
  
Se de um lado isso traz velocidade para resolver questões imediatas de gestão, por outro traz 
problemas de continuidade, pois os funcionários comissionados são substituídos quando seus 
chefes saem dos cargos. Mas já existem iniciativas em alguns lugares, principalmente nos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, onde servidores públicos vêm sendo treinados 
para assumir posições gerenciais. "Solução existe", afirma Nelson Marconi, professor de 
economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. O Rio, afirma, está em um grande 
processo de planejamento da força de trabalho, fazendo um levantamento de todos os órgãos 
públicos, o que fazem, quem são os funcionários, de que precisam. Minas Gerais deve seguir o 
mesmo caminho. 
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Outra questão que os governos precisam enfrentar é como montar um sistema de incentivos 
para os funcionários. Novamente um dos obstáculos é o volume de recursos necessários para 
isso, além da legislação. "A formação é custosa, demorada, e às vezes só há resultado efetivo 
um governo depois", aponta Vicente, da FDC. 
  
São Paulo está entre os Estados citados por consultores como um dos mais avançados nos 
esforços de modernização de sua máquina pública. Nesse sentido, há vários projetos em 
andamento para avançar na profissionalização, segundo a secretária estadual de gestão 
pública, Cibele Franzese. Um deles é a cerificação ocupacional, quando vários profissionais que 
querem disputar cargos de diretoria passam por uma certificação. A ideia é reduzir a 
nomeação de pessoas comissionadas. O programa está sendo ampliado e foi implantado em 
áreas como educação, saúde, diretoria de hospitais, centros médicos e ambulatoriais. 
  
O governo paulista também trabalha na melhoria do desenho das carreiras. O projeto visa 
esclarecer as oportunidades de promoção e progressão, ligando-as ao mérito e desempenho do 
funcionário. Para isso, são oferecidos cursos e investimentos em atualização. Na educação, o 
interesse não é apenas premiar quem estuda para passar nas provas, mas também aqueles 
professores que aplicam os conhecimentos no dia a dia do ensino. 
  
O governo federal também tem avaliado ações para melhorar o serviço público, diz a 
secretária de gestão do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim de Brito. Um dos 
pontos é o bom desempenho dos profissionais, com capacitação das equipes. Como em outras 
administrações, adota-se a gestão por competência, a avaliação de desempenho, assim como 
a remuneração, capacitação e o bom ambiente de trabalho. 
  
A reestruturação de áreas críticas no governo federal serão analisadas pela câmara de gestão 
da Casa Civil. O escritório vai identificar e priorizar questões a serem tratadas, simplificar 
processos e rotinas. Os estudos de melhoria da organização federal também analisam o 
arcabouço jurídico. É preciso mais flexibilização para garantir uma maior agilidade, afirma 
Brito, mas os modelos para tornar isso possível ainda não estão definidos. "A necessidade de 
melhora, como em todas as áreas, públicas e privadas, é grande e constante", diz. "A melhoria 
sustentável não muda com ações de impacto, mas com ações bem estruturadas e contínuas". 
 

 
 
Estudo mostra importância do capital humano 
Laura Knapp 
 
A gestão dos órgãos da administração pública passa por processos de aperfeiçoamento e as 
atenções se voltam para os recursos humanos, de acordo com a 4ª edição do Estudo Nacional 
de Gestão de Pessoas no Setor Público, realizado pela consultoria PwC. "Percebemos isso de 
maneira interessante, a importância dos recursos humanos nos processos de gestão e 
melhoria de desempenho", diz João Lins, sócio e líder de serviços para governo e setor público 
na PwC. "Ficamos satisfeitos com os sinais de preocupação com capital humano na pesquisa 
deste ano". 
  
Na primeira fase de modernização de gestão nos órgãos públicos, o foco costuma recair sobre 
processos e tecnologia. No passo seguinte, chega a vez do capital humano, como vem 
acontecendo agora no Brasil, diz Lins. A natureza do processo é muito similar ao que ocorre 
nas empresas. Segundo o relatório da PwC, "as organizações públicas estão direcionando seus 
esforços e orçamentos para diversas ações de gestão de pessoas, em especial 'treinamento e 
desenvolvimento' e 'desenvolvimento da liderança'. Este cenário está alinhado com práticas do 
setor privado". 
  
A pesquisa qualitativa - e não quantitativa - foi feita com 24 organizações, entre elas empresas 
estatais, órgãos da administração pública direta, fundações e autarquias, com atuação tanto 
na esfera federal como estadual, e teve como meta avaliar as tendências na área. 
  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Como em 2010, o estudo mostra que há cinco questões críticas levadas em conta pelas 
organizações em relação a seus funcionários: modelo de gestão baseado em competências, 
planejamento estratégico de recursos humanos, gestão do clima, desenvolvimento de 
lideranças e gestão do desempenho. De acordo com o relatório, isso demonstra que há um 
movimento em favor de uma perspectiva orientada para o resultado, e não mais para o 
controle. Entre os objetivos das administrações ao implementar a gestão do desempenho, o 
desenvolvimento individual ou em equipes foi citado por 57%, assim como a necessidade de 
atender aos resultados da organização. 
  
Ao contrário das empresas privadas, o quadro de mudanças é menos dinâmico no 
funcionalismo público. A fim de promover essas mudanças, existem dois veículos de 
transformação: o planejamento antecipado e investimentos para desenvolver os funcionários 
já contratados. Como são carreiras de longo prazo no funcionalismo, em alguns casos até de 
vida profissional inteira, é necessário planejar desde o começo, para conseguir, já nos 
concursos de admissão, o perfil adequado do funcionário. E os atuais servidores também 
precisam ser reciclados e formados. 
 

 
 

 
 
Escola de governo prepara para cargos estratégicos  
Solange do Espríto Santo 
 
A busca por maior eficiência é o objetivo principal das escolas públicas destinadas à formação 
e qualificação do funcionalismo. Em todas as esferas, é crescente o número de funcionários 
que passam por seus cursos e algumas delas estão se tornando referência pelos resultados 
conseguidos. A Escola Superior de Administração Fazendária (Esaf), por exemplo, é o centro 
de capacitação regional do Fundo Monetário Internacional para a América Latina. A Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap) mantém uma rede com 189 instituições congêneres 
no país e em todos os níveis de poder. 
  
Em Curitiba (PR), 70% dos 33 mil servidores da prefeitura têm curso superior, fruto das ações 
do Instituto Municipal de Administração Pública. Já a Fundação do Desenvolvimento A ut
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Administrativo (Fundap), do governo paulista, coordena cursos para todas as secretarias e um 
dos destaques é a formação de profissionais da saúde. 
  
As instituições têm ido além do treinamento de funcionários concursados. Também formatam 
cursos de educação continuada voltados ao desenvolvimento técnico e gerencial e a funções 
estratégicas dos governos. Além disso, firmam parcerias com universidades para pós-
graduação, mestrado e doutorado. Para a diretora de formação da Enap, Maria Stela Reis, as 
ações das escolas públicas se intensificaram na década de 1980. "De lá para cá, passamos a 
capacitar servidores em carreiras estratégicas, como as de especialista em políticas públicas de 
gestão governamental e de analista de planejamento e orçamento", explica. 
  
A escola também ministra cursos de pós-graduação que atendem demandas específicas de 
órgãos do governo, como saúde, educação, justiça e desenvolvimento social. E para atender 
servidores federais em todo o país, a Enap promove cursos a distância. Em 2010, eles 
formaram 25 mil alunos. Os presenciais atingiram quase 11 mil. Vinculada ao Ministério do 
Planejamento, a Enap está à frente da Rede de Escolas de Governo, entre elas a ESAF e o 
Instituto Rio Branco. 
 
Fundada em 1975, a Esaf sempre focou a sua atuação em ensino e pesquisa na área 
fazendária, mas nos últimos anos ampliou o leque para atender os demais órgãos de governo. 
"Em 2010, promovemos 80 mil operações de treinamento, 27 mil delas por meio do ensino a 
distância", relata o diretor geral Alexandre Ribeiro Motta. Além da sede em Brasília, A Esaf tem 
10 centros regionais para treinamentos. 
  
Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Esaf oferece especialização em educação financeira e 
cidadania, direito tributário, administração de orçamento e finanças e governo eletrônico. "E, 
junto com a Universidade de Brasília, oferece mestrado em economia do setor público, 
administração e orçamento público e administração e gestão pública", informa Motta. 
  
No campo da pesquisa, a Esaf tem parcerias com o FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e os governos do Canadá, França e Portugal. "Nosso objetivo é aprimorar 
a gestão tributária, e também qualificar o gasto público", enfatiza o diretor geral. "Queremos 
qualificar também os integrantes de conselhos municipais e estaduais, para que entendam de 
finanças e gastos públicos." 
  
É na área da saúde que o governo de São Paulo, por meio da Fundap, tem investido. Segundo 
o diretor executivo da Fundação, Geraldo Biasoto Júnior, o foco é a transformação de 
auxiliares de enfermagem em técnicos e a oferta de cursos de especialização para quem já é 
técnico. 
  
Para isso, foram credenciadas 77 escolas de enfermagem no Estado. A especialização é voltada 
para as áreas de emergência, UTI neonatal, hemodiálise e oncologia. "Nosso objetivo é 
capacitar 90 mil funcionários. Em 2010, 18.600 auxiliares receberam a formação técnica. Este 
ano, 11 mil estão estudando e 146 técnicos fazendo a especialização", informa. A Fundap 
também é a responsável pelos cursos e treinamentos dos demais órgãos de governo, como o 
de desenvolvimento gerencial, entre outros. "Formamos 5 mil servidores como pregoeiros 
eletrônicos e, em parceria com universidades públicas, promovemos curso de especialistas em 
políticas públicas." 
  
Já o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) busca a qualificação permanente dos 
33 mil funcionários públicos de Curitiba. "Além de cursos de competências gerais, como 
planejamento, finanças públicas, logística e gestão de pessoas, formatamos cursos para 
atender demandas específicas", explica a diretora Francine Lia Wosniak. 
  
Para cada área, é elaborado um currículo com um cronograma mensal de cursos. "Assim, 
garantimos 100% de cobertura - cada servidor participa de pelo menos um curso por ano", 
destaca. Os resultados são medidos por pesquisa realizada três meses depois do curso, pelo 
próprio servidor e por sua chefia. O instituto aposta ainda na educação formal, por meio de 
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parcerias com faculdades, que dão descontos nos cursos de graduação e pós-graduação. 
Também há oferta de bolsas de estudo para mestrados e doutorados. 
 

 
 

 
 
Cresce investimento em formação  
Solange do Espríto Santo 
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A modernização do poder público, focada na qualificação do funcionalismo, despertou a 
atenção das instituições de ensino e os cursos de administração e gestão pública em 
instituições convencionais de ensino aumentam em todo o país. A mesma tendência se verifica 
no volume de parcerias entre instituições de ensino e os poderes públicos, seja da 
administração direta ou de estatais, como o Banco do Brasil, que tem sua própria 
universidade. 
  
Os cursos vão desde pós-graduação e MBAs até a formação dos que lidam diretamente com a 
população, como, por exemplo, o programa Pró-Letramento, do Ministério da Educação. O 
programa é voltado aos professores do ensino básico e está sob a responsabilidade de 
universidades públicas. "Os acadêmicos estão partindo para uma atuação prática", avalia Mara 
Sueli Simão Moraes, professora de Matemática do campus de Bauru da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Neto (Unifesp) e coordenadora geral do programa no Estado de São 
Paulo. 
  
"As regras claras de acesso e promoção no serviço público estimulam os funcionários a se 
qualificar. E o próprio poder público quer aprimorar o atendimento à sociedade", opina Alketa 
Peci, coordenadora de mestrado em administração pública da Escola Brasileira de 
Administração Pública (Ebap), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
  
Segundo ela, a Ebap foi pioneira nos cursos de mestrado em administração pública, de 
formação executiva de quadros da administração pública e especialização stricto sensu na 
área. "Temos também MBAs customizados, de acordo com as demandas do serviço público e 
das estatais." 
  
Uma das parceiras da FGV é a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB), para a 
qual formata vários cursos. Segundo o diretor de gestão de pessoas do banco, Amauri 
Sebastião Niehues, a busca por parceiros permite estender a oferta de educação profissional 
aos funcionários. "No nosso caso, os custos são compartilhados, por meio de bolsas de estudo 
parciais, que têm garantido o atendimento das necessidades de desenvolvimento profissional 
no banco." 
  
A UniBB foi criada em 2002 e ofereceu 257 cursos em 2010, desde a capacitação inicial dos 
funcionários aos moldados a partir de necessidades setoriais. Nesse caso, são formatados 
pelos próprios profissionais do banco. A universidade também oferece o chamado MBA in 
Company, contratado de universidades públicas e privadas - como a FGV, a Universidade 
Trevisan e a Fundação Dom Cabral - para suprir demandas específicas. 
  
Segundo a gerente executiva da Universidade Corporativa, Martha Mangueira, o banco investiu 
R$ 118 milhões na capacitação profissional em 2010. "Desde a fundação, a UniBB ofereceu 
23.145 bolsas de estudo em graduação, 4.533 em pós-graduação lato sensu, 20.417 vagas em 
MBA in Company e 248 de mestrado e doutorado", revela. Bolsas para cursos de idiomas 
atingiram 9.453 pessoas em 2010 - o BB tem 116 mil funcionários. 
  
Outra vertente da UniBB é o programa de certificação interna, em 14 áreas, como 
agronegócios, economia e finanças, que já certificou 65.500 funcionários. As provas são feitas 
duas vezes por ano, com inscrição voluntária. "Com a certificação, o funcionário ganha pontos 
curriculares, possibilitando que ele se candidate a promoções", explica. 
  
A Universidade também oferece cursos para outras certificações, como a de prevenção à 
lavagem do dinheiro, feito por 16.500 funcionários. "Somos também o banco com o maior 
número de certificações junto à Comissão de Valores Mobiliários, nas modalidades CPA 10 e 20 
(para atender investidores qualificados). Temos, no total, 58.600 certificações", ressalta 
Martha. 
  
Na ponta de baixo da educação, a básica, o desafio do poder público é o de qualificar 
professores, especialmente nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa. Assim, o Ministério 
da Educação lançou, em 2003, o programa Pró-Letramento, com um edital voltado para a 
criação de Centros de Educação Continuada. 
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Segundo a professora Mara Moraes, a Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru foi uma das 
19 selecionadas para o programa, na área de Matemática. O Pró-Letramento teve início oficial 
no ano seguinte e a Unesp começou a desenvolver o seu trabalho no Nordeste, nos quais os 
índices educacionais eram mais baixos. "Os efeitos positivos fizeram com que outros estados 
passassem a reivindicar o programa", destaca. A partir de 2010, as universidades começaram 
a atuar nos seus próprios estados. A Unesp passou a coordenar o programa em São Paulo, nas 
duas modalidades. "Já atendemos 15 mil professores em todo o estado." Mara garante que os 
resultados são gratificantes para os todos lados: universidade, educadores e para toda a 
sociedade - segundo relatos, o aproveitamento na sala de aula dá um salto de qualidade. 
 

 
 
Servidor vê mudança de paradigma  
 
Formado em ciência da computação, Inerves José dos Santos Filho é analista de finanças e 
controle da Secretaria do Tesouro Nacional há cinco anos. Quando ingressou no serviço 
público, há 17 anos, ele não imaginava que abandonaria a profissão para a qual estudou e 
muito menos que seria um dos professores da Escola Superior de Administração Fazendária 
(ESAF). 
  
Depois de trabalhar em vários órgãos na área de tecnologia da informação, Santos Filho 
descobriu que estava insatisfeito em apenas desenvolver sistemas e começou a se interessar 
pelas áreas de gestão e finanças públicas. "Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no 
Tesouro Nacional, resolvi encarar o desafio. Fiz o curso de formação na ESAF e até achei bem 
difícil o tema de finanças e controle. Mas a insatisfação com a TI era maior. Passei também a 
compreender a importância estratégica das finanças públicas para o país e para a formulação 
de políticas de Estado", contou Inerves. 
  
Ele também buscou livros sobre finanças públicas e conversou com pessoas da área. E fez 
vários outros cursos na ESAF, inclusive o de preparação de instrutores, que lhe deram 
bagagem para aceitar o pedido de conciliar suas tarefas no Tesouro com a sala de aula da 
escola como professor. 
  
Inerves diz nunca ter se arrependido em optar pela carreira no serviço público que, segundo o 
analista, está numa fase de mudança de paradigmas. "As administrações públicas estão 
investindo muito na profissionalização", afirma. 

 
 
Utilização de ferramentas tecnológicas é limitada 
Anamárcia Vaisencher 
 
A gestão pública no Brasil ainda enfrenta vários desafios quando se trata de usar ferramentas 
de Tecnologias da Informação (TI). Para Eduardo Bernal, diretor de mercado governo do CPqD, 
é importante começar pela elaboração de um plano diretor de TI, que considere a visão 
estratégica do Estado ou município e a sua necessidade de implantar programas 
governamentais. 
  
Já na opinião de Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, prefeito de Tatuí, o uso incipiente de TI na 
gestão pública decorre da falta de informações sobre o funcionamento dos processos, sobre o 
fluxo de dados entre o usuário dos serviços públicos (o cidadão) e os prestadores desses 
serviços. 
  
Em seis anos (2005-2011), a prefeitura de Tatuí, no interior de São Paulo, cadastrou quase 98 
mil dos seus 110 mil habitantes no Data Health (Sistema de Prontuário Eletrônico e 
Gerenciador de Saúde), desenvolvido pela Global Data, empresa especializada em gestão da 
saúde. Com a adoção do sistema, foi reduzido o índice de mortalidade; diminuiu o número de 
consultas perdidas para menos de 10%; tornou-se menor o número de exames solicitados e 
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não lidos e perdidos. Além disso, o sistema ajudou a controlar os estoques das 15 farmácias 
existentes em cada uma das 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
  
"O Data Health contribuiu para a eliminação do prontuário físico em papel", destaca o prefeito. 
Numa UBS que atende 500 pessoas por dia, chegavam a ser gerados de 30 mil a 40 mil 
prontuários em papel. 
  
Agora, assim que sistema identifica o paciente por sua impressão digital (biometria), seu 
prontuário aparece na tela do computador. O sistema também gera informações sobre 
consultas, procedimentos de enfermagem, agendamentos, faltas, reposições etc. "A prevenção 
avança com informações", resume o prefeito. 
  
Sistema adotado em Tatuí controla estoques das 15 farmácias existentes em Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) 
  
A Global Data fez o primeiro piloto do Data Health na prefeitura, em 2006, diz uma das sócias 
proprietárias da empresa, Maria José Galvão, biomédica e especialista em saúde pública e 
informática médica. O prontuário eletrônico, explica, processa a captação de dados dos 
procedimentos realizados pelos profissionais de saúde, dos medicamentos prescritos que, 
quando retirados, têm baixa imediata no almoxarifado. 
  
"Por medo que faltem medicamentos, o paciente do SUS acaba estocando remédios em casa. 
Mas, com o controle dos estoques, a dispensa de medicamentos caiu entre 20% e 30% em 
Tatuí", informa ela. Até agora, o Data Health está implantado em oito municípios, sete dos 
quais no Estado de São Paulo e um em São Bento do Sul (SC). 
  
Se papel é um grande problema na Saúde, é gigantesco na Justiça, cujos processos devem ser 
armazenados anos a fio. Uma ótima razão para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), que atende os três Estados do Sul, ter decidido se tornar um tribunal eletrônico, no 
qual os processos já nasçam eletrônicos. 
  
"Para baratear a Justiça e dar mais transparência, além de acabar com os gargalos", afirma o 
juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, que atua na sede do TRF4, em Porto Alegre. "Hoje, 
80% dos processos do TRF4 que vieram da primeira instância são eletrônicos", afirma ele. 
  
Mas, mesmo no formato eletrônico, existe ainda um grande desafio, que é o armazenamento e 
manuseio de incontáveis documentos, diz Vanderlei Calejon, presidente da Servix, integradora 
de informática que distribui o CAStor, da americana Caringo, comprado pelo TRF4. Trata-se de 
um software de armazenamento de objetos de conteúdo fixo cuja integridade deve ser 
garantida e que precisam ser guardados por longos períodos de tempo. 
 

 
 
Atendimento rápido reduz a mortalidade em Minas 
Rosa Symanski 
 
Uma triste estatística envolvendo um índice de mortalidade média anual de 27% da população 
pela falta de assistência médica na região norte de Minas Gerais foi a premissa para um dos 
projetos mais inovadores na área de saúde no país nos últimos anos. Conhecida como uma 
regiões mais pobres do Estado mineiro, a região norte assistiu, desde 2008, a uma 
transformação no cenário de saúde a partir de um plano de atendimento rápido para suprir as 
necessidades de 1,5 milhão de habitantes. 
  
"Conseguimos reduzir a mortalidade para 17% em 2010 com a implantação de medidas que 
são uma verdadeira rede de saúde com capilaridade em várias cidades da região", diz Welfane 
Cordeiro, consultor da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 
  
A Rede de Urgência e Emergência do Norte de Minas é uma iniciativa com verbas dos governos 
estadual e federal e 86 municípios para criar um complexo de saúde integrado. "É um sistema 
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em que a estrutura está em torno do paciente. Ou seja, o paciente conta com postos de saúde 
integrados a hospitais e ambulâncias equipadas, com o Samu coordena os atendimentos de 
urgência", afirma Cordeiro. 
  
Pacientes que residem nas zonas rurais têm acesso rápido a ambulâncias e pronto 
atendimento. "Estabelecemos um sistema de classificação em que cada caso é submetido a um 
dos cinco níveis de atendimento, que vão do vermelho ao azul. Assim, atribuímos um número 
de horas limite de espera onde o paciente que recebeu a cor azul, por exemplo, pode, no 
máximo, esperar 240 minutos pelo atendimento." 
  
Os hospitais foram equipados para realizar a classificação de risco e os hospitais de pequenas 
cidades como Brasília de Minas, Janaúba, Pirapora e Taiobeiras foram ampliados e passaram a 
ter, cada um, dez leitos de UTI. 
  
A rede conta com 20 hospitais que atendem casos de urgência e oito hospitais voltados à 
emergência. "Hoje, na emergência, somente 20% dos pacientes esperam cerca de seis horas 
para serem atendidos. Antes da implantação da rede, cerca de 70% dos pacientes esperavam 
mais de 6 horas pelo atendimento." 
  
A coordenadora da FGV Saúde, da FGV/Eaesp, Ana Maria Malik, o modelo adotado no norte de 
Minas é uma alternativa para ter mais eficiência na saúde. "É um modelo bom e que inovou, 
mas não podemos chamar de solução, mas de uma alternativa que deu certo", observa, 
acrescentando que a falta de verbas ainda é uma constante no setor. 
  
Segundo ela, o projeto de Minas, que levou bons resultados na prestação de serviços à 
população, pode ajudar outros Estados. "Já temos algumas iniciativas no Paraná e em São 
Paulo. Na Bahia, há uma proposta alternativa que visa melhorar o sistema de saúde também." 
 

 
 
Identificação de demandas sociais é princípio básico  
Celia Demarchi 
 
Programas modernos de gestão, recursos financeiros e funcionários capacitados são fatores 
importantes, mas se a instituição pública não tiver uma meta clara - oferecer serviços de 
qualidade à população -, certo nível de autonomia e capacidade para enxergar as demandas 
sociais, não conseguirá fazer uma administração eficiente. Não faltam exemplos no Brasil de 
instituições que alcançam resultados surpreendentes quando levam em conta esses critérios. 
  
Desde o fim dos anos 1970, Penápolis, no noroeste paulista com cerca de 59 mil habitantes, 
investe em saneamento e saúde pública preventiva. Foi pioneira ao promover, em 1994, seu 
primeiro fórum sobre saneamento e meio ambiente, com participação popular. "Sentimos as 
necessidades da população. O que veio depois, foi consequência", diz Silvia Mayumi Shinkai de 
Oliveira, responsável pela qualidade no Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daep), 
que obteve certificação ISO 9000 em 1978 e, desde então, acumula certificações e prêmios. 
  
O Daep atende a área urbana, cobrando taxas equivalentes a cerca de um terço da aplicada 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na mesma região, de 
acordo com Sílvia. O valor arrecadado é suficiente para custear o orçamento do Daep, de R$ 
16 milhões em 2011, que inclui a folha de pagamento de 310 servidores, coleta seletiva de lixo 
em toda a cidade, limpeza de caixa d'água dos moradores gratuitamente a cada 18 meses, 
manutenção de equipamentos, treinamento de pessoal, novos investimentos. "A diferença é 
que a receita é investida na cidade", diz Sílvia. Os investimentos são definidos pelo conselho 
deliberativo, com representantes da sociedade civil. 
  
Marau, com cerca de 37 mil habitantes, no norte do Rio Grande do Sul, se destaca em 
educação infantil, com o projeto Criança na Escola e Educação para a Vida, lançado em 2003. 
As 12 escolas de educação infantil atendem 90% da demanda, recebendo diariamente, em 
período integral, em torno de 2,5 mil crianças de 6 meses a 5 anos - por lei, os municípios são 
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obrigados a atender crianças a partir de 6 anos. A meta é atender 100% da procura em 2012, 
de acordo com Nair Bordin Assmann, assistente pedagógica da Secretaria de Educação. 
  
A prefeitura investe aproximadamente 35% de seu orçamento em educação, cerca de 10% 
acima do percentual mínimo estabelecido pela legislação. Ao cuidar da primeira infância, o 
governo do município economiza com educação, saúde e assistência social, por exemplo, pois 
consegue reduzir a repetência e a evasão, prevenir a desnutrição infantil - nas escolas as 
crianças recebem alimentação adequada - e evitar riscos sociais. 
 

 
 
Administração tem de ver o Estado como um todo 
Celia Demarchi 
 
Quando se fala em gestão pública eficiente, três temas emergem quase que automaticamente: 
funcionalismo, recursos financeiros e tecnologia de gestão. No Brasil, é quase consenso, todos 
esses recursos estão disponíveis em nível mais ou menos suficiente. Mas para aproveitá-los e 
aprimorar a administração o país terá, antes, de enfrentar alguns desafios. 
  
Na opinião de Joaquim Rubens Fontes Filho, professor da Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FVG), uma questão fundamental é a da 
transversalidade - no país, em geral, a gestão é feita por área, não levando em conta que o 
Estado é um só organismo. Já a administração transversal considera a interatividade entre os 
vários setores. 
  
Fontes Filho explica que investimentos sociais e em educação, por exemplo, têm reflexos 
positivos na área de saúde, que desse modo pode demandar menos recursos: "Um ferido por 
bala de revólver custa muito mais ao Estado do que os pacientes que compõem mais de 
metade dos atendidos na rede pública. A administração tem de ver o Estado como um todo". 
  
Acima de tudo, segundo ele, é necessário aumentar a transparência da gestão: "No Brasil, 
sequer sabemos quantas são as empresas estatais das esferas federal, estadual e municipal". 
  
Outro ponto relevante para melhorar aproveitamento dos recursos disponíveis, concordam os 
especialistas, é enfrentar o corporativismo dos servidores e o excesso de cargos comissionados 
nas várias esferas. Para Fontes Filho, isso implica, primeiramente, em fortalecer as instituições 
e empresas públicas, que desse modo teriam como impor seus objetivos frente aos interesses 
políticos da ocasião. 
  
O excesso de comissionados em instituições com baixo nível de autonomia compromete os 
resultados da gestão de forma flagrante: quando muda o partido no poder e esses funcionários 
são substituídos, o aprendizado das novas tecnologias e sobre os projetos em andamento volta 
quase sempre à estaca zero. Para Carlos Buenos Ayres, professor do departamento de ciências 
sociais da Universidade Federal do Piauí, estudioso da administração pública, faltam 
mecanismos para proteger a administração das investidas políticas. 
  
Mário Pasquarelli, coordenador do curso gerente de cidades da Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap) aponta ainda outra dificuldade: a partidarização do funcionalismo. Ele lembra 
que muitas vezes os governos não conseguem implementar projetos por resistência dos 
servidores, que seria mais política do que técnica. E cita como exemplo a dificuldade do 
governo paulista para instituir um novo plano de carreira para os professores, baseado em 
mérito: "A discussão é extremamente politizada. Os professores não querem muitas 
mudanças". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 nov. 2011, Especial Gestão pública, p. 
F1-F4. 
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