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Dando sequência à nossa série de entrevistas com EPPGGs que ocupam funções de relevo
na administração estadual, a edição de maio de nosso informativo traz os depoimentos de dois
gestores de carreira que vêm desempenhando um importante papel no Estado.
Rodrigo Pimentel foi destacado recentemente pelo governador Rui Costa para assumir o Detran
com o objetivo inicial de dar um choque administrativo na autarquia, reduzindo despesas
e modernizando a gestão de uma das entidades da estrutura do Estado que mais têm contato
diário com o cidadão.
Já Márcia Telles é diretora-geral do Inema desde 2012, comandou o crescimento da instituição
que viu ampliadas as suas atribuições e, através da transparência e da informatização
dos processos, vem obtendo muitos elogios na gestão do meio ambiente e recursos hídricos
da Bahia.Em comum, além do fato de serem integrantes do quadro de servidores de carreira
de Estado, os dois se acercaram de outros colegas EPPGGs que vêm contribuindo decisivamente
para o bom andamento de suas administrações.
Mas o trabalho da diretoria da AGGEB não para. Prosseguimos nossos contatos institucionais
com os órgãos da administração, com a Assembleia Legislativa e com outras associações
que também representam servidores públicos e em breve teremos boas novidades para nossa
categoria.
A diretoria

ENTREVISTA

Márcia Telles - Diretora-geral do Inema

Rodrigo Pimentel - Diretor-geral do Detran-BA

Entrevista com Rodrigo Pimentel - diretor-geral do Detran-BA
Qual o cargo ocupado na estrutura do Estado?
Sou diretor-geral do Detran desde fevereiro de 2019.

E quando você ingressou como gestor?
No concurso de 2002.

Nos fale um pouco sobre sua experiência proﬁssional no serviço
público.

Eu atuei no Pnage, um programa do BID por mais de cinco anos.
Depois assumi a CDG, que hoje é a Diretoria de Modelos Institucionais,
uma unidade da Secretaria da Administração (SAEB) que cuida de todos
aqueles aspectos de reforma administrativa, de regimentos, criação de
cargos em comissão e também cuida dos processos do Sistema Estadual
de Administração. Após essas experiências fui convidado a assumir
a cheﬁa de gabinete da SAEB e lá ﬁquei por quase quatro anos, quando
fui convidado a assumir a gestão do Regime Próprio de Previdência
do Estado – na Suprev – onde ﬁquei por quase um ano, onde pude
conhecer de perto essa questão previdenciária que talvez seja o principal
problema orçamentário e ﬁnanceiro do Estado. Daí fui convidado para
voltar à cheﬁa de gabinete da SAEB, quando fui convocado para assumir
o Detran de forma provisória. No primeiro momento a missão era dar uma arrumada nos contratos administrativos
do órgão e agora estou com a missão de rever toda a questão do parque tecnológico, tanto a questão de infraestrutura,
quanto de software e de T.I. que são essenciais para qualquer Detran e que precisam ser modernizados para prestar
um melhor serviço ao cidadão.

Há servidores Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) auxiliando o seu
trabalho no Detran?

Quando cheguei aqui só havia uma gestora, a Soraia Tecla de Oliveira Borges. Aí trouxe o Marco Aurélio Borges Neves para
ser meu chefe de gabinete e, por ﬁm, chegou Eberson Bastos Pereira. Hoje somos 04 EPPGGs aqui no Detran.

Como você avalia a importância do trabalho dos EPPGGs para o bom funcionamento do Estado?

A carreira de EPPGG é bem peculiar e atraente porque ela possibilita que você execute políticas públicas que são
democraticamente eleitas pelo processo eleitoral, num processo que vai se desdobrar em projetos que devem ser realizados.
Como os cargos políticos são temporários, é essencial que haja uma carreira que traga todo o histórico do trabalho
desenvolvido ao longo dos anos e a experiência necessária para tocar esses planos de governo da melhor forma possível.

E você diria que esse trabalho dos gestores ajuda a otimizar o gasto público?

Eu não diria otimizar, mas sim qualiﬁcar o gasto. No cenário de crise que vivemos temos que cada vez mais fazer mais com
menos. Então a ideia é fazer da melhor forma, com recursos cada vez mais limitados.

Quais os principais desaﬁos que você tem no Detran?

Eu diria que o Detran é um grande cartório. Falando de forma bem simples, ele basicamente registra os condutores e a base
de veículos. O principal desaﬁo do Detran é facilitar o acesso do cidadão às nossas bases de informação e aos documentos
de forma cada vez mais célere. Sem esquecer o nosso papel educativo que é a segurança no trânsito, um viés muito
importante, pois o trânsito é o setor que mais causa demandas para a saúde pública.
E esse é um exemplo da transversalidade da política pública, que começa aqui no trânsito, na educação, mas que vai ter
reﬂexo na área de saúde, pois esses acidentes com vítimas ocupam os leitos dos hospitais públicos.

E o fato de o Detran ter um gestor em seu comando facilita essa compreensão da transversalidade das
políticas públicas?

Sem dúvida, a carreira de EPPGG tem esse formato móvel e, à medida que o servidor possa passar por vários órgãos do
Estado ao longo de sua carreira, aumenta a sua compreensão desses processos que perpassam por vários setores da
administração pública.
Daí aparece mais a importância do nosso trabalho pois somos servidores que trazem, ao mesmo tempo, um conhecimento
teórico muito forte na área de projetos, gestão e legislação, de toda a área de orçamento e ﬁnanças, por um lado, e por
outro toda a experiência, toda a bagagem que vamos acumulando ao longo dos governos.
Isso facilita muito o funcionamento do Estado, pois não se precisa sempre se começar do zero a cada mudança de governo.
Temos um grupo que funciona como massa crítica do serviço público para tocar as políticas de Estado.

E você tem alguma mensagem para os EPPGGs da Bahia?

Minha mensagem é que precisamos focar no nosso trabalho, focar em soluções criativas para que possamos prestar um
serviço cada vez de maior qualidade para o cidadão.

Entrevista com Márcia Telles diretora-geral do Inema
Qual o cargo ocupado na estrutura do Estado?

Sou diretora-geral do Inema, cargo que ocupo desde agosto de 2012.
Ingressei no Estado em 2006 e fui designada diretamente para o Centro
de Recursos Ambientas (CRA), na época. Eu vim da iniciativa privada,
ﬁz concurso público em 2004 e 2006 fui chamada, passei pela SAEB
para fazer os procedimentos normais de ingresso no Estado
e em seguida fui designada para o CRA.

Nos fale um pouco sobre sua experiência proﬁssional
no serviço público.

Quando ingressei no CRA havia uma necessidade de gestores.
Na verdade, o órgão havia pedido dez gestores, mas foi deslocado
um número menor e fui designada para a área de ﬁscalização, talvez em
função de minha formação como farmacêutica. Logo que eu cheguei fui trabalhar diretamente com a coordenação.
Depois assumi um cargo na assessoria técnica e fui ocupando diversos cargos. Assumi a coordenação por um tempo,
respondendo por toda a assessoria técnica. Em seguida, assumi a diretoria de ﬁscalização no IMA. Em 2011, as duas
autarquias ligadas ao meio ambiente e recursos hídricos, que eram o INGA e o IMA, foram fundidas na reforma
administrativa surgindo o Inema, em maio de 2011, assumindo todas as atribuições de recursos hídricos
e de meio ambiente, além de algumas atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, que eram as vinculadas às unidades
de conservação, biodiversidade, ﬂorestais e os parques – Zoológico, Pituaçú, Abaeté e 45 unidades de conservação
espalhadas pela Bahia. Em julho de 2012 eu fui convidada para assumir a diretoria-geral do Inema, a primeira Especialista
em Políticas Públicas a assumir esse cargo, onde estou até hoje.

Há servidores Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) auxiliando o seu
trabalho no Inema?

O Inema é composto majoritariamente de uma outra carreira que é o Especialista em Meio Ambiente, criada ao mesmo
tempo que a de Especialista em Políticas Públicas. Junto comigo em 2006, aprovadas no concurso público de 2004,
vieram Daniela Fernandes, que é minha diretora administrativa e ﬁnanceira, e mais alguns gestores, alguns migraram
para outras instituições ou passaram em outros concursos. Hoje no Inema temos sete gestores que compõem diversas
estruturas do Instituto e estão espalhados por várias áreas, o que para mim como diretora-geral é um fato benéﬁco,
pois você tem a presença de um gestor que é especialista naquela atividade nas diversas instâncias do Instituto,
trabalhando transversalmente para disseminar esse conceito de gestão.

Como você avalia a importância do trabalhos dos EPPGGs para o bom funcionamento do Estado?

Hoje eu tenho uma gestora, Daniela Fernandes, como diretora administrativa-ﬁnanceira, uma pessoa com muita
experiência no Estado e foi fundamental nesse processo do Inema ter incorporado tantas estruturas na reforma
administrativa de 2011 pois ela já ocupava esse mesmo cargo quando a autarquia se tornou ainda mais pesada,
com novas atribuições. Hoje temos 100 contratos e algo em torno de R$ 140 milhões de orçamento anual. Mas com o
aumento das atribuições não houve aumento de efetivo. Então as pessoas tiveram que assumir um maior número de
atribuições com a mesma estrutura. Aqui temos a capacidade de reinventar, porque no Estado você precisar ter a
habilidade de, mesmo com poucos recursos, atingir os seus objetivos. E para isso a presença de gestores é fundamental.

Como você analisa a importância das carreiras do estado para o melhor funcionamento da máquina
pública?

Para mim a presença de integrantes da carreira pública é uma forma de proﬁssionalizar a gestão, você transforma toda
aquela atividade de assessoramento superior, direção e superintendência em algo mais proﬁssional. Porque existem
algumas questões muito especíﬁcas no serviço público que você não pode deixar de observar como gestor.
Diferente do que é na iniciativa privada. Eu trabalhei anos na iniciativa privada, oito anos no Polo Petroquímico.
Então quando entrei no Estado eu me senti em choque, senti um ambiente absolutamente diferente do que eu conhecia.
E ﬁco feliz que isso esteja mudando. Pois quando ingressei a minha impressão é que tínhamos um Estado pesado, oneroso
e lento. E ﬁco feliz que ao longo do processo, e falo especiﬁcamente do Inema, que essa visão tem mudado muito.
Nós aqui não temos uma característica ﬁnanceira, nós aqui não visamos o lucro. O objetivo é o cliente cidadão. O objetivo
é levar a política pública para a ponta, para que ela atinja o cidadão de forma positiva. Então quando o gestor que compõe
uma carreira, ele assume este tipo de cargo, ele vai dar a seu órgão um direcionamento qualiﬁcado, melhorado.
Com a diﬁculdade de recursos ﬁnanceiros cada um tem a obrigação de se reinventar para que você consiga encontrar
uma solução com aquilo que você dispõe para dar mais eﬁciência ao Estado. Pensando assim você sai daquela situação
de conforto, como se tudo estivesse aqui e nada precisasse ser conquistado. Uma coisa que Daniela diz sempre é que fazer
gestão com muitos recursos é fácil. Mas hoje o desaﬁo é prestar o serviço de forma qualiﬁcada e com pouco recurso.

O gestor tem que sair de uma situação de inércia e perceber o que pode ser
feito, ir adiante e fazer, transformar a boa intenção em ação.
E acredito que esse seja um dos motivos de eu ocupar a diretoria-geral há
tanto tempo, pois sou uma pessoa resolutiva. Aqui nós temos que ser mais
céleres, na medida do possível, seja essa resposta positiva ou negativa.
O requerente precisa de uma resposta para que sua vida ou seu
empreendimento não ﬁque parado e possa ser avaliado um outro caminho
para o empreendedor. Trazer resolutividade ao serviço público é uma
prática que nós gestores temos que trazer para o dia-a-dia do Estado.
Outro benefício de termos os gestores nas funções de direção
e semelhantes é conseguir aliar a visão técnica ao interesse político que
é algo intrínseco à instituição pública. Então você precisa estar aliando
a parte técnica, com eﬁciência e dentro da total legalidade que deve ser
a premissa básica, mas percebendo também o ambiente político – e não
falo de questões partidárias, mas de fazer chegar políticas públicas
eﬁcientes para melhoria de qualidade de vida.

Lilian Ferraz, Márcia Telles, Rosadélia Furlanetto e Marina Zenha

Quais as principais ações do Inema nesse seu período?

O Inema trouxe uma coisa muito importante que foi a digitalização dos processos, ou seja o sistema informatizado
de gestão ambiental. Isso gerou um impacto de qualidade muito signiﬁcativo. Nós saímos do papel, quando tínhamos
processos de 29 volumes que eram feitos muitas vezes por algumas de nossas nove unidades regionais espalhadas
pela Bahia com grande perda de tempo por questões básicas de logísticas, para um uma situação informatizada
onde podemos reunir uma equipe multidisciplinar em várias locais através de uma conferência. Isso foi um grande avanço.
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