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Com intuito de promover um melhor entendimento sobre 
alguns aspectos da vida pública, esta edição do informativo 
traz uma entrevista com Hudson Pacífico da Silva, professor 
do curso de Administração Pública da FCA/Unicamp de 
Limeira. Em outubro de 2013, a convite do GGBS, Hudson 
ministrou uma palestra sobre gestão pública, que foi muito 
elogiada e bem avaliada.Na entrevista a seguir, o professor 
abordou os desafios do funcionalismo público e deu dicas de 
como melhorar a qualidade nos serviços prestados. Confira.

Qual a principal diferença entre o funcionário da 
instituição privada e da pública?

Hudson: Para responder essa pergunta, é necessário 
identificar algumas características fundamentais que 
diferenciam a iniciativa privada dos órgãos da administração 
pública. Eu diria que há pelo menos três características 
importantes que devem ser mencionadas. A primeira é a 
finalidade última dessas organizações: enquanto as 
instituições privadas buscam realizar os interesses de um 
indivíduo ou grupo de pessoas que investiram na produção 
de bens e serviços que, uma vez transacionados no 
mercado, devem gerar lucro que será apropriado de forma 
privada, as organizações públicas devem buscar servir os 
interesses gerais da sociedade, isto é, atender as 
necessidades dos cidadãos, gerando bem-estar coletivo. A 
segunda característica tem a ver com a natureza dos 
recursos utilizados: na iniciativa privada, os recursos são 
privados e tem sua origem no pagamento de um bem ou 
serviço que alguém compra ou utiliza; na administração 
pública, os recursos são provenientes do orçamento público, 
formado pela arrecadação de tributos pagos, de forma 
conjunta e obrigatória, pela sociedade como um todo. E a 
terceira característica tem a ver com os princípios 
constitucionais que regem a administração pública no Brasil: 
legalidade, que determina que o funcionário público poder 
fazer somente aquilo que a lei permite ou autoriza; 
impessoalidade, que estabelece que o funcionário público 
deve agir de modo imparcial, sem privilégios e 
discriminações de qualquer natureza; moralidade, que exige 
que o funcionário público tenha conduta ética no exercício de 
sua função; publicidade, cujo objetivo é dar conhecimento 
dos atos e ações executadas no âmbito da administração 
pública; e eficiência, que tem a ver com a melhor utilização 
possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e 
garantindo maior rentabilidade social. Dessa forma, eu diria 
que a principal diferença reside na compreensão de que os 
órgãos da administração pública possuem finalidade, forma 
de financiamento e princípios constitucionais específicos. E 
essa compreensão deve se refletir no trabalho realizado 
pelos funcionários dessas instituições. 

O funcionário da instituição pública deve ter 
mais compromisso, pois trabalha para a socie-
dade?

Eu diria que o compromisso do funcionário público é 
de outra natureza. Novamente aqui temos que distinguir o 
que diferencia o público do privado. Ota de Leonardis, uma 
pesquisadora italiana que tem estudado essa questão, 
destaca que o público é o oposto do privado em pelo menos 
quatro sentidos. Em primeiro lugar, o público é oposto do 
privado como sinônimo de segredo, ou seja, o que é público 
não é sigiloso, não deve ficar guardado e escondido, mas 
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deve ser divulgado e exposto à visibilidade pública. Essa é uma das 
razões pelas quais a legislação que confere maior transparência à 
coisa pública tem crescido no período recente, como a Lei da 
Transparência, que obriga a divulgação dos gastos públicos, e a Lei 
de Acesso à Informação, que garante o direito fundamental do 
acesso à informação dos órgãos que integram a administração 
pública. Em segundo lugar, o público é o oposto do  privado como 
sinônimo de particular, isto é, o que é público é geral, tem validade 
universal, como é o caso das leis, às quais todos os membros da 
sociedade devem se sujeitar, indistintamente. Isso é diferente de 
um contrato particular, que obriga somente as partes contratantes. 
Em terceiro lugar, público é o oposto do privado com sentido de 
exclusivo, na medida em que o público designa o que é comum, 
coletivo. O bem público, por exemplo, não é de uso exclusivo de 
um indivíduo, mas compartilhado por todos os membros de uma 
coletividade – ou pelo menos por sua maioria. Por fim, público 
também é o oposto de privado com sentido  de autorregulado, pois 
o público implica a existência de regras e normas para regular 
diversos aspectos da vida social, incluindo o funcionamento das 
empresas e dos mercados. É por tudo isso que podemos afirmar 
que os trabalhadores de uma instituição pública, como é o caso da 
Unicamp, devem ter um compromisso diferenciado. 

Quais os desafios para alcançarmos uma qualidade 
na gestão pública contemporânea?

Acredito que o principal desafio é colocar o cidadão no 
centro da ação das organizações públicas. No fundo, trata-se de 
substituir o conceito restrito de “cliente-consumidor” utilizado nas 
empresas privadas pelo conceito amplo de “cidadão”, com todas 
as implicações políticas e sociais decorrentes. Isso significa que é 
importante fazer duas perguntas à população: 1)  qual é o seu grau 
de satisfação com os serviços que está recebendo? 2) qual é o 
impacto das políticas públicas na sua qualidade de vida? Ao meu 
ver, essas são as perguntas que devem nortear a gestão pública 
contemporânea. Isso implica adotar uma nova perspectiva dentro 
do setor público, de modo que a qualidade deve ser vista como 
requisito para o atendimento apropriado das necessidades e 
expectativas dos cidadãos. Alguns fundamentos de excelência da 
gestão pública contemporânea são particularmente importantes 
dentro dessa nova perspectiva: foco no cidadão e na sociedade; 
desenvolvimento de parcerias; gestão participativa e controle 
social, com amplo envolvimento dos usuários; gestão baseada em 
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p r o c e s s o s  e  i n f o r m a ç õ e s ;  v a l o r i z a ç ã o  d o s  
trabalhadores/funcionários públicos; constância de propósito 
dos dirigentes; melhoria contínua e cultura de inovação; e 
esforço permanente para eliminação de erros. 

Por que é necessário aprimorar os processos de 
trabalho?

Os processos de trabalho representam um 
componente fundamental na determinação da qualidade dos 
serviços prestados. Não é à toa que uma das abordagens 
conceituais mais utilizadas para avaliar a qualidade dos 
serviços de saúde, desenvolvida pelo já falecido médico 
Avendis Donabedian, da Universidade de Michigan, considera 
que os processos representam um dos três componentes 
fundamentais da qualidade, juntamente com a estrutura e os 
resultados. A estrutura diz respeito às condições físicas, 
humanas e organizacionais nas quais o serviço é executado e 
inclui instalações, equipamentos, meios de transporte, 
mobiliário, materiais, pessoas, dinheiro, etc.; os processos se 
referem a todas as atividades técnicas e administrativas que 
viabilizam a prestação do serviço; e os resultados são o 
produto final da ação desenvolvida, incluindo as mudanças 
provocadas por essa ação e a satisfação de padrões e 
expectativas. Essa abordagem é interessante porque 
estabelece relações entre esses três componentes e permite 
responder a seguinte pergunta: quais são variáveis de 
estrutura que provavelmente permitem um bom processo e 
quais são as variáveis de processo que provavelmente levam 
a um bom resultado? Obviamente as respostas dependem de 
cada tipo de serviço que se deseja avaliar. No entanto, o 
ponto a ser ressaltado é que os processos de trabalho devem 
ser aprimorados porque eles condicionam os êxitos e os 
fracassos da ação pública.

Por que você acredita que as peças fundamentais 
para o sucesso da gestão dos processos é a 
comunicação interna e externa?

Por que a comunicação é que possibilita que as 
informações básicas cheguem aos interessados nas 
quantidades, qualidades e no tempo necessário à realização 
das atividades. E essa comunicação tem que acontecer tanto 
dentro como fora da organização. Entretanto, nós sabemos 
que as informações não circulam da forma apropriada – e isso 
por diversas razões, algumas de ordem técnica e outras de 
natureza política e econômica. Do ponto de vista técnico, é 
importante verificar: se os canais utilizados para comunicação 
são apropriados; se as informações divulgadas são suficientes 
e de boa qualidade; qual é o percentual do público interno e 
externo atingido; se a comunicação está ocorrendo no tempo 
oportuno e nos prazos previstos; e se os fluxos de informação 
são ágeis. Além desses aspectos, é preciso considerar 
também a posse ou o controle da informação, pois 
informação é poder. Veja, por exemplo, as notícias recentes 
envolvendo espionagem internacional ou vazamento de 
informações consideradas sigilosas. Isso significa que não 
adianta nada possuir as mais sofisticadas tecnologias de 
informação e comunicação se pessoas e organizações - por 
razões políticas, econômicas ou de segurança – 
simplesmente decidem não circular as informações ou se 
informações equivocadas são transmitidas. Então é preciso 
criar mecanismos para garantir que a comunicação favoreça o 
desempenho geral da ação pública.

Hudson: 
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Uma importante novidade, no campo da gestão de 
pessoas, está em curso na Unicamp. Trata-se da inte-
gração dos quatro órgãos administrativos da universi-
dade que, sob vários aspectos, tratam diretamente do 
tema, a saber: DGRH, CECOM, AFPUe o GGBS. Desde 
o início da atual gestão vem havendo esta integração 
e os primeiros resultados, mostrados no 1º. Encontro 
Compartilhado de Gestão de Pessoas, realizado no fi-
nal de abril, com presença do reitor e de importantes 
autoridades da administração universitária, são alvis-
sareiros. O encontro fortaleceu o projeto e ampliou 
o diálogo com a comunidade, o que está expresso, 
sobretudo, no sentido do RH em rede, e todas as ações 
concomitantes desenvolvidas pelos órgãos citados. 
No caso do GGBS, avanços na gestão e a realização 
do V Simtec, um evento em que os profissionais da 
Unicamp, através da mostra de suas produções téc-
nicas, reafirmam o compromisso dos funcionários 
com os desafios institucionais. Fomentar a integração 
de órgãos, sem abortar projetos em andamento, ao 
contrário, fortalece-os na medida em que incentiva o 
pensamento sistêmico, em rede. O que evita duplici-
dades e aposta na complementaridade.Assim, apo-
tencialização das atividades, quando realizadas em 
conjunto, é evidente. Da mesma forma, a otimização 
dos recursosinstitucionais disponibilizados.  E nesses 
aspectos, na promoção desta aproximação a Unicamp 
é, uma vez mais, pioneira. Mostra preocupação com 
a melhoria no trato de questões, algumas bastante 
complexas, e pauta isso com arrojo de gestão. A 
Gestão de Pessoas no setor público é um tema recor-
rente e vem sendo amplamente pautado em muitos 
encontros, seminários e planos de gestão. Em especial 
quando passou a haver , de forma mais sistematizada, 
reflexões sobre as práticas de gestão que poderiam 
aprimorar  os processos e o desempenho, para que as 
instituições públicas cumpram,  de forma efetiva, seu 
papel, junto à sociedade, com qualidade e excelência, 
características que marcam a trajetória de quase 50 
anos da Unicamp. Que a comunidade acompanhe e 
participe da estruturação deste formato, em especial 
as áreas de RH de cada unidade de ensino e pesquisae 
órgãos específicos. O V Simtec, cujas inscrições estão 
abertas,ocorre em setembro e está sendo organizada 
por uma comissão designada pelo Reitor, o que  con-
fere ao evento, clara dimensão institucional. Sobre o 
1º Encontro de gestão compartilhada de pessoas, a 
manchete desta edição e também sobre o V Simtec, 
há muitas informações aqui. Leia. Acompanhe e par-
ticipe. A gestão de pessoas,e o seu aprimoramento,  
interessa a todos.

Gestão de Pessoas 

 A edição 2014 da tradicional Copa 
GGBS (categorias Masters e Veteranos) 
inicia-se no mês de agosto e estende-se 
até o mês de outubro. O local dos jogos 
será o mesmo do ano passado, a Esco-
linha de Futebol do Boca Juniors, loca-
lizada na Avenida Albino J. B. Oliveira, 
em Barão Geraldo. A taxa de inscrição, 
como aconteceu nos anos anteriores, é 
uma cesta básica (valor de R$ 120,00). 
Em breve, no site do GGBS (www.ggbs.
gr.unicamp.br), será divulgado o período 
de inscrição das equipe e mais informa-
ções sobre a Copa. Fique atento!

Copa GGBS de Futebol Society 

Cestas básicas arrecadadas na Copa GGBS 2013 são entregues 
a instituições beneficentes de Campinas e região.

Invista em seu Planejamento 
Financeiro (pessoal e familiar), 
de forma a evitar contrair dívi-
das. O GGBS disponibiliza per-
manentemente o Programa de 
Autonomia Financeiro - PROAF, 
desenvolvido pelo serviço So-
cial do GGBS, em parceria com 
a AFPU, que está à disposição 
para quem quiser reordenar a 
vida financeira. Acesse o site do 
GGBS para mais informações. 

Inscrições 
Abertas

Inscrições com o Repre-
sentante de Treinamento 

da Unidade/Órgão

 Desde o dia 5 de maio estão em vigor  
novas regras para transferir os empréstimos 
e financiamentos de um banco para outra 
instituição financeira que oferecer melhor 
taxa de juros. Trata-se da chamada PORTA-
BILIDADE do crédito.As novas regras foram 
regulamentadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) no final de 2013. Valem 
para todo o tipo de crédito: consignado, 
crédito pessoal, financiamento de imóveis 
e de automóveis, entre outros, e até mesmo 
aqueles com recursos do FGTS. A medida 
visa incentivar a concorrência entre os ban-
cos e possibilitar uma redução na taxa de 
juros cobrada nas operações. Entidades de 
defesa do consumidor avaliam que as no-
vas regras garantem maior transparência 
e segurança nas transações, uma vez que 
padroniza os procedimentos e fixa prazos 
para troca de informações entre os bancos. 
 O GGBS reuniu-se com todos os ban-
cos parceiros do consignado e alinhou 
procedimentos visando garantir a efetiva 
validade da portabilidade. Reafirma-se-
orientação de NUNCA trocar taxa menor 
por taxa maior. Pelas normas, tudo será fei-
to eletronicamente pelos bancos sem custo 
adicional. 

Regras e opiniões de órgãos  
do consumidor

 As instituições financeiras terão o prazo 
de 5 dias para fazer uma contraproposta 
ao cliente que estiver querendo sair.
  Os bancos estão proibidos de cobrar 
os custos da transferência. Mas somente 
a taxa de juros pode ser alterada: prazo e 
valor da operação original devem ser man-
tidos.

Podem ser avanços para 
 o consumidor

 Maria Inês Dolci, coordenadora institu-
cional da Associação Brasileira de Defesa 
do Consumidor (Proteste), acredita que a 
portabilidade do crédito terá um “impacto 

bom” em termos de taxas de juros, e outros 
custos, cobrados pelos bancos.A repre-
sentante da Proteste também avaliou que 
a portabilidade do crédito é “importantís-
sima” para o consumidor e lembrou que, 
teoricamente, a medida deveria ter entrado 
em vigor em 2006.

Crédito imobiliário
 Na visão de Maria Inês Dolci, da Pro-
teste, o maior benefício da medida é para 
quem pegou crédito para compra da casa 
própria (imobiliário) – que envolve emprés-
timos de maior valor.

Mais informações
 Será agendada, pelo GGBS, palestra 
com especialista para ampliar entendimen-
tos e informações. De imediato você pode 
consultar a fonte mais segura, o Banco 
Central: www.bcb.gov.br/?portabilidadefaq

Crédito Consignado - Portabilidade

PROAF - Super Dica! 
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 Os quatro órgãos de gestão de pes-
soas da administração da Unicamp, 
Diretoria Geral de Recursos Humanos 
(DGRH), Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais (GGBS), Agência para a Formação 
Profissional da Unicamp (AFPU) e Centro 
de Saúde da Comunidade (Cecom), rea-
lizaram no dia 29 de abril, o 1º Encontro 
de Gestão Compartilhada de Pessoas e 
Saberes, no Centro de Convenções. 
 A abertura do encontro foi feita pelo 
reitor José Tadeu Jorge que reconheceu 
a importância do trabalho coletivo para 
garantir a qualidade 
de vida para àque-
les que são a estru-
tura da Universida-
de: os funcionários. 
“O que queremos é 
compartilhar, fazer 
todo mundo crescer, 
ajudados pelos seus 
colegas e pelo sis-
tema”, declarou Ta-
deu Jorge ao público 
presente. 
 Na visão do reitor, 
os projetos propostos 
pela DGRH, GGBS, 
AFPU e Cecom de-
vem reconhecer a 
importância do fun-
cionário à medida 
que valoriza o traba-
lho e o estimula para 
participar da vida na 
Universidade, dessa 
forma, a Unicamp 
fortalece o vínculo 
existente com o servi-
dor.
 A atual gestão de-
finiu que esses qua-
tro órgãos são parte direta do Gabinete 
do Reitor, como já ocorria com o GGBS. 
Assim, as ações de recursos humanos 
passam a ser gerenciadas com uma visão 
mais abrangente, integrada e conectada 
com o Planejamento Estratégico da Uni-
camp (Planes).
 O reitor afirmou que a chave para o 
sucesso da Gestão Compartilhada é a in-
tegração. Tadeu Jorge declarou que “os 
saberes necessários para que uma insti-
tuição seja de ponta e tenha qualidade, 
como é o caso da Unicamp, nunca esta-
rão reunidos em uma pessoa, em duas, 

1º Encontro de Gestão Compartilhada de Pessoas e Saberes

cincos, dez... mas em milhares de pesso-
as. E é preciso esta integração para que 
a resultante destes saberes seja algo que 
aponte na direção correta”. 
 Outras autoridades da Unicamp par-
ticiparam da abertura: o chefe de gabi-
nete, Paulo Cesar Montagner; o chefe de 
gabinete adjunto, Osvaldir Pereira Taran-
to; as pró-reitoras de Desenvolvimento 
Universitário, Teresa Dib Zambon Atvars; 
e de pesquisa, Gláucia Maria Pastore; e 
o vice-reitor executivo de administração, 
Oswaldo da Rocha Grassiotto.

Ações

 Após a abertura, o grupo de Gestão, 
intitulado G4, apresentou as iniciativas 
que já são realizados por eles em con-
junto, como o Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor/ Estudante (Proseres) e 
o Campus Tranquilo. Eles aproveitaram 
para apresentar o planejamento para ou-
tras ações e eventos, entre eles a Volta da 
Unicamp e o V Simtec.
 As coordenadoras do DGRH, Maria 
Aparecida Quina de Souza e Ademil-
de Félix Gomes, apresentaram o Rh em 

Rede, projeto que pretende integrar as 
áreas de recursos humanos de várias uni-
dades e órgãos da Unicamp. 
 O Cecom lançou o Programa de 
Atendimento Móvel às Urgências, previs-
to para agosto de 2014, que vai insta-
lar uma ambulância equipada dentro da 
Universidade. Anualmente, 441 atendi-
mentos de urgências são feitos pela vi-
gilância na Unicamp, segundo Patrícia 
Asfora Falabella Leme, coordenadora 
do Cecom, o número chega a ser maior, 
pois muitas ocorrências são encaminha-
das diretamente para o Hospital das Clí-
nicas. Diante dessa realidade, o Cecom 
treinou 49 vigilantes para fazer o atendi-
mento primário e vai instalar uma ambu-
lância equipada para atender o campus 
e a moradia todos os dias, durante 24 
horas. 
 O diretor executivo da AFPU, Maurício 
Calixto Andrade, apresentou o projetoEs-
cola de Educação Coorporativa da Uni-
camp (Educorp), quepretende expandir 
os programas de treinamento oferecidos 
pela Agência.
 Edison Cardoso Lins, coordenador do 
GGBS, mostrou o Planejamento 2014 
do GGBS, que pretende apoiar projetos 
para atingir os funcionários da Unicamp 
nas áreas “Desenvolvimento Humano e 
Educacional” e “Motivação e Integração 
Profissional”. Esse ano, o GGBS organiza 
o V Simtec, Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, evento que expõe trabalhos e 
ações institucionais (confira matéria na pág. 4). 

Patrícia Asfora, coordena-
dora do Cecom, durante 
apresentação do órgão.

Mesa de abertura com 
presença de autoridades 

da Unicamp

Encontro reuniu órgãos de gestão de pessoas da Universidade
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Simtec - alguns personangens de uma história de sucesso e profissionalismo
 O V Simtec – Simpósio de Profissio-
nais da Unicamp acontecerá nos dias 
16, 17 e 18 de setembro no Centro 
de Convenções e em outros locais 
do campus Unicamp. O evento que 
é organizado por funcionários para 
os funcionários da Unicamp está com 
inscrições abertas. 
 Nesta edição o Informativo GGBS 
entrevistou quatro profissionais que 
viram no Simtec uma oportunidade 
de mostrar o trabalho realizado por 
eles dentro da Universidade e assim 
ajudaram a construir a história do 
Simpósio e da Unicamp. Confira.

1997 - Primeiro Simtec:  
um evento ímpar para  

os profissionais da  
Unicamp

 Em 1997, ano da primeira edição 
do Simtec, Elaine Zanatta, entre idas 
e vindas, tinha 8 anos de trabalho 
no Arquivo Edgard Leu-
enroth (AEL) e indagava 
“onde poderia mostrar 
um conhecimento acu-
mulado pelo trabalho?”. 
Em 1997, o AEL tinha 
23 anos e o período era 
positivo para a arquivís-
tica no Brasil, “O AEL 
institucionalmente vinha 
ao longo desses anos se 
tornando muito especia-
lista” comenta. Então, 
ela foi convidada para 
participar de reuniões 
sobre o Simtec para dis-
cutir as diretrizes do evento e como 
podia abranger todos os funcionários 
da Unicamp. “Eu me lembro de um 
entendimento que eu tinha sobre isso, 
da importância que era que os fun-
cionários tivessem espaço e a minha 
referência era o AEL”, relembra a dire-
tora técnica do Arquivo.
 Elaine conta que se comprometeu 
a divulgar o Simpósio nos centros 
de documentação da Universidade. 
O trabalho que ela classifica como 

“mínimo” deu resultado, foram 7 ar-
tigos inscritos do AEL, 8 do Centro de 
Memória da Unicamp (CMU) e 6 do 
Arquivo Central – Sistema de Arqui-
vos da Unicamp (SIARQ). Para Elaine, 
esse número registra o momento de 
crescimento e consolida-
ção dos centros de docu-
mentação da Unicamp. 
“O Simtec era um evento 
original e favorecia um 
grupo como o nosso. 
Tanto, que a primeira 
edição foi um sucesso e 
teve uma resposta muito 
importante” comenta. 
 Os trabalhos mostra-
dos pela Elaine foram 
“Memórias operárias no 
Brasil – Documentação e 
resistência no Sindicato 
dos Metalúrgicos de Volta Redonda” 
e “Ação Cultural – Análise da expe-
riência de implantação de uma co-

ordenadoria de ação 
cultural em uma cida-
de paulista”.
    Agora, com 25 anos 
de história na Uni-
camp, ela pretende 
oferecer um minicurso 
sobre arquivologia no 
V Simtec. “Eu me sin-
to muito honrada, foi 
algo que foi feito para 
apoio aos funcioná-
rios e é tão importante 
que vem crescendo”, 
conclui. 

2008 - Segundo Simtec:  
a retomada após 10 anos

 Eliana Cristina Silva Pietrobom, 
participou da segunda edição do Si-
mtec e vai se inscrever no Simpósio 
deste ano. “Nós desenvolvemos vá-
rios trabalhos, mas ainda estamos 
escolhendo quais deles apresentar”, 
disse Eliana. Outra certeza é que ela 
vai participar com a equipe da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM). 

 Eliana é coordenadora da Asses-
soria de Relações Públicas da FCM 
e participa do Simtec desde sua se-
gunda edição, por meio de pôsteres e 
minicursos que focam o trabalho que 
ela exerce há 28 anos na Unicamp. 

Em 2008, ela exibiu 
um pôster sobre o Dia 
Mundial da Saúde, 
evento que é realiza-
do pelo Hospital das 
Clínicas da Unicamp.  
Além disso, ela fez 
parte de um grupo, 
composto por 9 pes-
soas, que ofereceu 
um minicurso sobre 
“Cerimonial e Comu-
nicação”, direcionado 
a pessoas que organi-
zam eventos nas uni-

dades da Unicamp. O assunto era 
abrangente, o minicurso falava desde 
fechar a data até o encerramento fei-
to pelo mestre de cerimônias. Eliana 
ficou responsável pela ordem de pre-
cedência das mesas. O minicurso foi 
realizado no Auditório II do Centro de 
Convenções e contou com a partici-
pação de 200 pessoas. Eliana acre-
dita que o minicurso deu visibilidade 
à área de organização de eventos, 
“depois do curso, nós passamos a ser 
mais conhecidos e as pessoas conhe-
ceram quem participa diretamente da 
organização cerimonial da Unicamp”.
 A visibilidade transformou o gru-
po em “consultores” de eventos, “até 
hoje esse grupo permanece e nós so-
mos consultores das outras unidades, 
eles enviam email e ligam para tirar 
dúvidas sobre diversos elementos de 
um evento, por exemplo,check-list, 
convidados, ordem de bandeiras”, 
conta a coordenadora.
 Nesta edição do Simpósio, Eliana 
pensa em ser coautora de pôsteres 
para mostrar os projetos que são de-
senvolvidos pela FCM, como o Espa-
ço das Artes e a Comunicação Inte-
grada. 

Elaine Zanata

Eliana Pietrobom
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Simtec - alguns personangens de uma história de sucesso e profissionalismo
2010 – Terceiro Simtec: 

aprendendo e disseminando 
conhecimentos 

 O Simtec é um espaço que permite 
que muitos projetos sejam divulgados 
no espaço universitário. Os projetos 
do Serviço de Apoio 
ao Estudante (SAE) 
utilizaram desse meio 
para mostrar ações 
que foram instaladas 
internamente, como 
a “Implementação na 
Área de Comunica-
ção” e projetos como 
Aluno Artista.
 Magdaelei Costa  
Amorim é jornalista e 
começou em 2008 no 
SAE para implemen-
tar a área de comu-
nicação, que até então tinha um site 
funcional. Atualmente, a equipe de 
comunicação do SAE  tem quatro fun-
cionários que, dentre outras tarefas, 
fazem a atualização do site e divul-
gam projetos do SAE, como o Estante 
Literária, Saiba Mais e 
o Projecta. 
 O programa Alu-
no Artista é um desses 
projetos gerenciados 
pelo SAE e que objeti-
va incentivar os talen-
tos artísticos dos alunos 
de graduação da Uni-
camp. Em 2010, o pro-
grama estava em sua 
primeira edição e viu 
nos pôsteres do Simtec 
um canal de divulga-
ção, “eu tenho colegas 
que viram e depois co-
mentaram comigo sobre o projeto” e 
rendeu parcerias para o programa. “A 
professora Katia Stancato, por exem-
plo, viu o projeto no Simtec e depois 
me ajudou bastante, ela levou as 
apresentações para a FCM”.
 No V Simtec Magdaelei pretende 
divulgar a ampliação dos projetos 

culturais do SAE, apresentar a Bolsa 
Auxílio Estágio Formação (BAEF), bol-
sa que incentiva os alunos a partici-
parem de projetos do seu curso, além 
de divulgar a participação do SAE no 
6° Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária (CBEU) que 
vai acontecer na Univer-
sidade Federal do Pará.

2012 – 4º Simtec:  
a consolidação de 

uma idéia

    Os minicursos minis-
trados por Orlando Car-
los Furlan já são conhe-
cidos pelos participantes 
do Simtec. O funcionário 
do Instituto de Economia 
começou a tradição na 
segunda edição do Sim-

pósio, em 2008, e segue até hoje, 
inclusive está preparando um curso 
para o Campus da Unicamp em Pi-
racicaba. 
 Orlando trabalha há 33 anos na 
Unicamp e reconhece a importância 

do Simtec nesses anos 
em que trabalha aqui, 
“é um espaço único 
que permite aos pro-
fissionais das diversas 
áreas da Universidade 
divulgarem o seu traba-
lho, o seu conhecimen-
to”. 
    Por meio dos mini-
cursos ele encontrou 
uma maneira de juntar 
seus interesses e, prin-
cipalmente, a vontade 
de lecionar: “acho im-
portante o funcionário 

oferecer treinamento e em cada área 
de atuação desses profissionais você 
tem algo para repartir e aprender”. 
 Orlando está estudando novas 
possibilidades para o V Simtec, “estou 
pensando em dois novos cursos, na 
área motivacional e sobre princípios 
na vida”.  

Magdaelei Amorim

Orlando Furlan

Ministre um minicurso 
no V Simtec

Se você é especialista em um tema 
ou tem algo a contribuir dentro dos 
temas: desenvolvimento profissional, 
desenvolvimento humano, qualida-

de de vida ou outras informações de 
interesse, está convidado a apresen-

tar, como parte do V SIMTEC, um 
minicurso. Envie sua proposta!

Você poderá fazer parte de uma 
mostra cultural durante o evento.

A comissão organizadora do Simtec 
avaliará sua proposta nas áreas de 

música, teatro, dança, performances 
artísticas, etc. Participe!

Mostre a sua atividade 
profissional

Tire uma foto do seu cotidiano na 
Unicamp, em suas atividades, e 

envie-nos com uma frase. 
O objetivo é retratar o cotidiano dos 
funcionários e disponibilizar as fotos 

nos telões no dia do evento.

Mostre o seu talento 
artístico no Simpósio

Para mais informações, 
acesse o site do Simtec 

www.simtec.gr.unicamp.br

INSCRIÇÕES ABERTAS
Envie o seu trabalho!

V SIMTEC
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Vidas construídas no dia a dia da Unicamp
 A Unicamp, por meio da Divisão de Edu-
cação Infantil e Complementar (DEdIC), aten-
de aproximadamente 800 crianças, filhos e 
filhas de servidores de estudantes com idade 
entre 0 e 14 anos. Lea Job foi uma das bene-
ficiadas peloDEdIC, por pelo menos 14 anos. 
Ela trabalha na Unicamp há 27 anos e duran-
te muito tempo veio acompanhada pelos seus 
filhos, Miqueias e Milena. 
 A funcionária conta que a Universidade 
foi essencial para a educação dos dois filhos, 
“eu sabia que tinha pessoas que auxiliavam 
na falta da gente”. Ela acredita também que o 
trabalho realizado pelo DEdIC ensinou o va-
lor da dedicação e disciplina para seus filhos, 
“eles tinham várias atividades, não era como 
ficar em casa com a mente desocupada. 
Aqui, eles tinham obrigações e aprenderam a 
seguir horários e regras”.  
 Lea faz recuperação dos livros antigos 
e danificados da Biblioteca do Instituto de 
Química (IQ). A trajetória da funcionária 
começou em 1987, na Reitoria, onde fazia 
a limpeza do local. Depois de alguns anos, 
a limpeza da Unicamp foi terceirizada e ela 
foi transferida para a Copa da Secretaria Ge-
ral. Em 2004, Lea decidiu que iria prestar um 
concurso no IQ para Auxiliar de Laboratório, 
“eu queria novidade, queria aprender coisas 
novas”, comenta a funcionária. Ela passou no 
concurso e começou a trabalhar como auxi-
liar no Laboratório de Orgânica dentro do IQ. 

 Ainda quando trabalhava na 
reitoria, ela ganhou um acompa-
nhante na caminhada diária para 
a Unicamp, o filho Miqueias. Lea 
e Miqueias vinham de Paulínia e fi-
cavam até às 17h na universidade, 
a funcionária relata que era difícil 
e cansativo, especialmente para 
Miqueias “a gente ficava esperan-
do o fretado e enfrentava de tudo, 
tempo de frio e calor, sol e chuva. 
Ele ficava muito cansado”. Mas ao 
analisar a história de outras famí-
lias, ela diz que o espaço oferecido 
pela Unicamp era muito importan-
te, “creche é muito difícil, tem que 
ficar na lista de espera. Eu ficava 
muito tranquila, pois sabia que ti-
nha uma vaga garantida. Quando eu voltei a 
trabalhar, já vim com meu filho”, conta. 
 Miqueias começou no Centro de Convi-
vência Infantil (CECI) com 3 meses e meio, 
durante esse período a mãe o visitava todos 
os dias. Quando completou 6 anos, foi para 
o Programa de Integração e Desenvolvimen-
to da Criança e do Adolescente (Prodecad). 
Durante esse período Lea percebeu o carinho 
que o filho tinha com a leitura “ele ficava em 
um canto sentado lendo, não queria brincar. 
Muitas vezes as ‘tias’ ficavam bravas porque 
ele não participava das atividades”, conta. 
 Com 7 anos, Miqueias disse que queria 

sair da Unicamp, pois desejava fazer natação 
e ter mais tempo para a leitura. Lea comen-
ta que seu filho dizia “eu vou voltar para a 
Unicamp um dia, mas para fazer faculdade”. 
Ele voltou até antes mesmo do que esperava, 
ele fez estágio no IQ enquanto fazia Técnico 
de Química na Etep. E em 2010, ele come-
çou a faculdade de geologia, “ele entrou na 
primeira chamada” se orgulha a mãe com o 
comprometimento do filho.
 Depois que o filho saiu, foi a vez de Mi-
lena seguir o mesmo caminho que o irmão 
percorreu. Hoje com 15 anos, Milena cursa 
Informática no CEMEP.  
 

 Há vinte anos trabalhando na Universida-
de, a bibliotecária e supervisora dos serviços 
ao público da Biblioteca de Engenharia e Ar-
quitetura da Unicamp, Maria Solange Pereira 
Ribeiro, explica como foi idealizado o livro 
“A Comunicação modifica comportamento, 
atitudes e representações...”, lançado com 
apoio do GGBS, que conta como os usuá-
rios devem ser atendidos ao frequentarem a 
Biblioteca. Confira a entrevista.

 Qual o grande desafio de quem traba-
lha no atendimento das bibliotecas?
Solange: As Bibliotecas possuem duas ma-
térias-primas, seus acervos e seus usuários. 
Os usuários compõem a comunidade a ser 
recebida nas bibliotecas, e quem trabalha 
diretamente no atendimento, deve estar pre-
parado para a diversidade de demandas pela 
especificidade de cada categoria de usuários, 
não para responder todas as questões, mas 
saber a quem encaminhá-las. Um bom aten-
dimento vai muito além de ser bem-educado, 
isso é obrigação de qualquer pessoa que vive 
em sociedade. 

 Como surgiu a ideia para o livreto?
Solange:  Atender bem os usuários sempre 
foi uma preocupação para a equipe da bi-
blioteca da Área de Engenharia e Arquitetura. 
Aqui na BAE, somos todas atendentes, quer 
na referência ou no balcão e para legitimar 
a nossa preocupação elaboramos esse livreto 
que chamamos de “A Comunicação modifica 

comportamento, atitudes e representações...” 
utilizando a experiência de estudiosos dos re-
lacionamentos humanos, seja com o usuário 
ou com o colega.  Norteamos alguns princí-
pios básicos para lembrarmos no dia a dia: 
a comunicação, cortesia, postura e o conhe-
cimento daquilo que faz parte de sua tarefa 
de atendente. Não há como atendermos um 
usuário se não soubermos o que ele busca. 
Faça perguntas, investigue, se coloque no 
lugar do usuário. Isto ajudará a resolver os 
problemas com mais rapidez e eficiência.

 Qual a importância de um bom aten-
dimento?
Solange: O atendimento é o reflexo dos re-
cursos humanos da biblioteca. Costumamos 
dizer que o atendimento é a vitrine ou cartão 
de visita da mesma. Qualquer deselegância 
do atendente, uma resposta inconsistente, 
ou uma tarefa mal executada, a imagem da 
equipe acaba sendo prejudicada.

 O que é atender para você?
Solange:  Atender é servir. Por isso é impor-
tante que a biblioteca tenha no seu atendi-
mento pessoas que sintam prazer em servir e 
que se sintam motivadas pelo desafio cons-
tante de resolver os problemas dos usuários. 
O colega do atendimento deve ser um agente 
de transformação dentro da biblioteca, onde 
os problemas e dúvidas são transformados na 
satisfação do usuário. Ao fazermos o livreto 
não estávamos pensando em que fosse “pro-

tocolo” de atendimento, como você chama 
para o Sistema de Biblotecas da Unicamp, 
mas um norte para nós da BAE. Ao apresen-
tar o material para o Luíz Atílio, que além de 
Coordenador é o nosso Diretor administrati-
vo, ele sugeriu que todos os atendentes das 
bibliotecas recebessem um exemplar, é por 
isto que pedimos auxílio ao Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais, que gentilmente acolheu 
nossa ideia editando o material em quantida-
de suficiente para esta distribuição. 

Bibliotecária desenvolve livro sobre atendimento ao público

COMUNIDADE EM FOCO

Lea Job e seus filhos 
Milena e Miqueias

A biblotecária  
Maria Solange
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Funcionários participam de Oficina de Interpretação 
 A segunda edição da 
Oficina de Interpreta-
ção, oferecida pelo Gru-
po Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), iniciou 
uma nova turma no dia 
21 de março, no Espaço 
Cultural Casa do Lago. 
O grupo resgata ativi-
dades iniciadas no ano 
passado e segue até 
junho com atividades 
unindo funcionários ve-
teranos e novatos. 
 Os funcionários são 
orientados na oficina 
por dois diretores expe-
rientes na arte da inter-
pretação. Pedro Molfi é diretor executivo 
da Companhia Galhofas e Dramas há 27 
anos e Teresa Aguiar fundou o primeiro 
grupo de teatro profissional do interior do 
Estado de São Paulo em 1967, chamado 
ROTUNDA. Teresa trabalhou com nomes 
conhecidos da atuação brasileira, como 
Regina Duarte, Ney Latorraca e José de 
Abreu. 
 Teresa destaca a importância da liber-
dade que ela e o Pedro tem na Oficina, 
“quando a Unicamp nos chamou, eles não 
deram ordens sobre o que fazer, então eu 
e o Pedro desenvolvemos nossas próprias 
técnicas na oficina”. Pedro e Teresa fazem 
exercícios de expressão corporal, atuação 
e improvisaçãonos encontros. 
 Durante os exercícios, nota-se um tra-
balho de experimentação dos novos atores 
e experiência na direção. Os atores cons-
troem personagens com sua perspectiva 

 A supervisora do serviço social do HC, 
Marli Elisa Fernandes, participou do últi-
mo Conasss 2014 (Congresso Nacional 
de Serviço Social da Saúde), obtendo 
destaque na apresentação do trabalho: 
“Fatores que influenciam as famílias a 
doar orgãos aos entes queridos para pro-
cedimentos de transplantes”. O Conasss, 
que ocorreu entre 09 e 11 de abril, em 
São José dos Campos, contou com tra-
balhos desenvolvidos pelas três Universi-
dades públicas do Estado de São Paulo 
- USP, Unesp e Unicamp - teve sua sétima 
edição.
 Marli participou pela quinta vez e des-
sa vez como membro da Comissão Cien-
tifíca. O trabalho por ela apresentado 
tem a mesma temática de seu doutorado 
e inclusive contou com a participação de 

do real e os diretores dão diretrizes sobre 
consciência corporal, comunicação e im-
portância da palavra.
 Valquíria Rodrigues Ferreira afirmou no 
seu primeiro dia de aula “a Oficina de In-
terpretação é uma oportunidade única”. 
Ela é funcionária da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos (FEA) e decidiu come-
çar a oficina porque teve contato com a 
arte cênica na escola e sempre gostou de 
teatro.  
 Durante os ensaios, os novos atores 
são estimulados a dar sua opinião sobre 
os exercícios e temas cotidianos que foram 
trabalhados nos exercícios. É comum, os 
alunos expressarem suas dificuldades sobre 
atuação dentro da oficina. 
 “Eu me impressiono com a seriedade 
dos funcionários com o trabalho”, afirma 
a diretora Teresa Aguiar, “A gente não está 
só fazendo um trabalho para distrair os 

funcionários na hora do al-
moço, eles se divertem é cla-
ro, mas a gente está desen-
volvendo um trabalho muito 
sério”. Teresa complementa 
dizendo que na oficina é res-
gatado “mágica de no palco 
para fazer teatro”. 
 O plano de Teresa Aguiar 
e Pedro Molfi, é apresentar 
cenas de uma peça até o fi-
nal de junho. Os encontros 
do grupo acontecem toda as 
quartas e sextas.

O começo
A iniciativa da Oficina surgiu 
com Ariane Porto, docente 

do Instituto de Artes da Unicamp. O intuito 
era preparar os funcionários da Unicamp 
para participarem de um filme. A ideia con-
tinua, mas Pedro diz que a oficina vai con-
tinuar independente dela. Teresa Aguiar ex-
plica que o trabalho é gradual, “começou 
ano passado calmamente, o plano nesse 
semestre é apresentarmos cenas de uma 
peça e até o final do ano, finalizar a peça”. 
 O projeto do filme deve se iniciar em 
2015. Teresa comenta que há muitas di-
ferenças entre o teatro e o cinema, “o tea-
tro é ao vivo, eu posso corrigir algum erro 
técnico ou de interpretação, o cinema não. 
Eu pressuponho um trabalho com a câme-
ra, de edição e fazer cinema hoje ainda é 
caro”. Por isso, ela afirma que a oficina é 
essencial para esse projeto funcionar, “co-
locar funcionários dentro de um filme sem 
preparação, eu não sei se ia dar certo,  
mas o preparo é muito importante”. 

Funcionária da Unicamp ganha destaque no Conasss

sua orientadora, a Dra. Ilka de Fátima 
Boin. Marli entrou na Unicamp em 1986, 
como técnico administrativo e desde en-
tão, procurou fazer cursos e sempre man-
ter-se estudando. Fez mestrado, doutora-
do e deste modo, foi tendo promoções 

e mudando de cargos até atingir o atual 
patamar. “Fiz minha história aqui dentro 
da Universidade. Entrei como tecnico ad-
ministrativo. E como a universidade, jun-
to com AFPU, promove a gente, sempre 
incentivando a estudar, a buscar conhe-
cimento, eu sempre me interessei a fazer 
esse meu percurso profissional.” Afirma 
Marli.
 Marli ainda ressalta a importância do 
apoio da Universidade: “Para a gente, o 
que é importante, enquanto funcionário? 
O crescimento! A gente se sente motiva-
da, pois temos o apoio da AFPU e isso é 
importante para gente no trabalho, prin-
cipalmente aqui na área da saúde, para 
atender os pacientes, é importante seguir 
a política da instituição, a Unicamp de 
todos os saberes”

Marli Eliza, 
supervisora do 
Serviço Social 
do HC

Funcionários durante ensaio 
na oficina de interpretação
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Ações de recursos humanos passam a ser gerenciadas com uma visão mais abrangente, 
integrada e conectada com o Planejamento Estratégico (Planes) da Unicamp

Gestão Compartilhada integra órgãos  da UnicampGestão Compartilhada integra órgãos  da Unicamp

Na foto, o reitor José Tadeu Jorge e os coordenadores da DGRH,  GGBS,  AFPU e CECOM, 
durante o 1º Encontro de Gestão Compartilhada de Pessoas e Saberes
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durante o 1º Encontro de Gestão Compartilhada de Pessoas e Saberes
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Com intuito de promover um melhor entendimento sobre 
alguns aspectos da vida pública, esta edição do informativo 
traz uma entrevista com Hudson Pacífico da Silva, professor 
do curso de Administração Pública da FCA/Unicamp de 
Limeira. Em outubro de 2013, a convite do GGBS, Hudson 
ministrou uma palestra sobre gestão pública, que foi muito 
elogiada e bem avaliada.Na entrevista a seguir, o professor 
abordou os desafios do funcionalismo público e deu dicas de 
como melhorar a qualidade nos serviços prestados. Confira.

Qual a principal diferença entre o funcionário da 
instituição privada e da pública?

Hudson: Para responder essa pergunta, é necessário 
identificar algumas características fundamentais que 
diferenciam a iniciativa privada dos órgãos da administração 
pública. Eu diria que há pelo menos três características 
importantes que devem ser mencionadas. A primeira é a 
finalidade última dessas organizações: enquanto as 
instituições privadas buscam realizar os interesses de um 
indivíduo ou grupo de pessoas que investiram na produção 
de bens e serviços que, uma vez transacionados no 
mercado, devem gerar lucro que será apropriado de forma 
privada, as organizações públicas devem buscar servir os 
interesses gerais da sociedade, isto é, atender as 
necessidades dos cidadãos, gerando bem-estar coletivo. A 
segunda característica tem a ver com a natureza dos 
recursos utilizados: na iniciativa privada, os recursos são 
privados e tem sua origem no pagamento de um bem ou 
serviço que alguém compra ou utiliza; na administração 
pública, os recursos são provenientes do orçamento público, 
formado pela arrecadação de tributos pagos, de forma 
conjunta e obrigatória, pela sociedade como um todo. E a 
terceira característica tem a ver com os princípios 
constitucionais que regem a administração pública no Brasil: 
legalidade, que determina que o funcionário público poder 
fazer somente aquilo que a lei permite ou autoriza; 
impessoalidade, que estabelece que o funcionário público 
deve agir de modo imparcial, sem privilégios e 
discriminações de qualquer natureza; moralidade, que exige 
que o funcionário público tenha conduta ética no exercício de 
sua função; publicidade, cujo objetivo é dar conhecimento 
dos atos e ações executadas no âmbito da administração 
pública; e eficiência, que tem a ver com a melhor utilização 
possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e 
garantindo maior rentabilidade social. Dessa forma, eu diria 
que a principal diferença reside na compreensão de que os 
órgãos da administração pública possuem finalidade, forma 
de financiamento e princípios constitucionais específicos. E 
essa compreensão deve se refletir no trabalho realizado 
pelos funcionários dessas instituições. 

O funcionário da instituição pública deve ter 
mais compromisso, pois trabalha para a socie-
dade?

Eu diria que o compromisso do funcionário público é 
de outra natureza. Novamente aqui temos que distinguir o 
que diferencia o público do privado. Ota de Leonardis, uma 
pesquisadora italiana que tem estudado essa questão, 
destaca que o público é o oposto do privado em pelo menos 
quatro sentidos. Em primeiro lugar, o público é oposto do 
privado como sinônimo de segredo, ou seja, o que é público 
não é sigiloso, não deve ficar guardado e escondido, mas 

Hudson: 

deve ser divulgado e exposto à visibilidade pública. Essa é uma das 
razões pelas quais a legislação que confere maior transparência à 
coisa pública tem crescido no período recente, como a Lei da 
Transparência, que obriga a divulgação dos gastos públicos, e a Lei 
de Acesso à Informação, que garante o direito fundamental do 
acesso à informação dos órgãos que integram a administração 
pública. Em segundo lugar, o público é o oposto do  privado como 
sinônimo de particular, isto é, o que é público é geral, tem validade 
universal, como é o caso das leis, às quais todos os membros da 
sociedade devem se sujeitar, indistintamente. Isso é diferente de 
um contrato particular, que obriga somente as partes contratantes. 
Em terceiro lugar, público é o oposto do privado com sentido de 
exclusivo, na medida em que o público designa o que é comum, 
coletivo. O bem público, por exemplo, não é de uso exclusivo de 
um indivíduo, mas compartilhado por todos os membros de uma 
coletividade – ou pelo menos por sua maioria. Por fim, público 
também é o oposto de privado com sentido  de autorregulado, pois 
o público implica a existência de regras e normas para regular 
diversos aspectos da vida social, incluindo o funcionamento das 
empresas e dos mercados. É por tudo isso que podemos afirmar 
que os trabalhadores de uma instituição pública, como é o caso da 
Unicamp, devem ter um compromisso diferenciado. 

Quais os desafios para alcançarmos uma qualidade 
na gestão pública contemporânea?

Acredito que o principal desafio é colocar o cidadão no 
centro da ação das organizações públicas. No fundo, trata-se de 
substituir o conceito restrito de “cliente-consumidor” utilizado nas 
empresas privadas pelo conceito amplo de “cidadão”, com todas 
as implicações políticas e sociais decorrentes. Isso significa que é 
importante fazer duas perguntas à população: 1)  qual é o seu grau 
de satisfação com os serviços que está recebendo? 2) qual é o 
impacto das políticas públicas na sua qualidade de vida? Ao meu 
ver, essas são as perguntas que devem nortear a gestão pública 
contemporânea. Isso implica adotar uma nova perspectiva dentro 
do setor público, de modo que a qualidade deve ser vista como 
requisito para o atendimento apropriado das necessidades e 
expectativas dos cidadãos. Alguns fundamentos de excelência da 
gestão pública contemporânea são particularmente importantes 
dentro dessa nova perspectiva: foco no cidadão e na sociedade; 
desenvolvimento de parcerias; gestão participativa e controle 
social, com amplo envolvimento dos usuários; gestão baseada em 
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p r o c e s s o s  e  i n f o r m a ç õ e s ;  v a l o r i z a ç ã o  d o s  
trabalhadores/funcionários públicos; constância de propósito 
dos dirigentes; melhoria contínua e cultura de inovação; e 
esforço permanente para eliminação de erros. 

Por que é necessário aprimorar os processos de 
trabalho?

Os processos de trabalho representam um 
componente fundamental na determinação da qualidade dos 
serviços prestados. Não é à toa que uma das abordagens 
conceituais mais utilizadas para avaliar a qualidade dos 
serviços de saúde, desenvolvida pelo já falecido médico 
Avendis Donabedian, da Universidade de Michigan, considera 
que os processos representam um dos três componentes 
fundamentais da qualidade, juntamente com a estrutura e os 
resultados. A estrutura diz respeito às condições físicas, 
humanas e organizacionais nas quais o serviço é executado e 
inclui instalações, equipamentos, meios de transporte, 
mobiliário, materiais, pessoas, dinheiro, etc.; os processos se 
referem a todas as atividades técnicas e administrativas que 
viabilizam a prestação do serviço; e os resultados são o 
produto final da ação desenvolvida, incluindo as mudanças 
provocadas por essa ação e a satisfação de padrões e 
expectativas. Essa abordagem é interessante porque 
estabelece relações entre esses três componentes e permite 
responder a seguinte pergunta: quais são variáveis de 
estrutura que provavelmente permitem um bom processo e 
quais são as variáveis de processo que provavelmente levam 
a um bom resultado? Obviamente as respostas dependem de 
cada tipo de serviço que se deseja avaliar. No entanto, o 
ponto a ser ressaltado é que os processos de trabalho devem 
ser aprimorados porque eles condicionam os êxitos e os 
fracassos da ação pública.

Por que você acredita que as peças fundamentais 
para o sucesso da gestão dos processos é a 
comunicação interna e externa?

Por que a comunicação é que possibilita que as 
informações básicas cheguem aos interessados nas 
quantidades, qualidades e no tempo necessário à realização 
das atividades. E essa comunicação tem que acontecer tanto 
dentro como fora da organização. Entretanto, nós sabemos 
que as informações não circulam da forma apropriada – e isso 
por diversas razões, algumas de ordem técnica e outras de 
natureza política e econômica. Do ponto de vista técnico, é 
importante verificar: se os canais utilizados para comunicação 
são apropriados; se as informações divulgadas são suficientes 
e de boa qualidade; qual é o percentual do público interno e 
externo atingido; se a comunicação está ocorrendo no tempo 
oportuno e nos prazos previstos; e se os fluxos de informação 
são ágeis. Além desses aspectos, é preciso considerar 
também a posse ou o controle da informação, pois 
informação é poder. Veja, por exemplo, as notícias recentes 
envolvendo espionagem internacional ou vazamento de 
informações consideradas sigilosas. Isso significa que não 
adianta nada possuir as mais sofisticadas tecnologias de 
informação e comunicação se pessoas e organizações - por 
razões políticas, econômicas ou de segurança – 
simplesmente decidem não circular as informações ou se 
informações equivocadas são transmitidas. Então é preciso 
criar mecanismos para garantir que a comunicação favoreça o 
desempenho geral da ação pública.
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