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Enquanto o Estado da Bahia
não faz concurso há 14 anos,
Salvador pretende nomear em
breve Especialistas em Políticas 
Públicas para a gestão municipal.
Conversamos com a ex-secretá-
ria da Administração do Estado e 
atual Diretora de Captação de
Recursos da Casa Civil do Mu-
nicípio sobre essa inovação da 
Prefeitura, os tempos à frente da 
SAEB, e suas ideias sobre gestão 

REVISTA DA



Não é verdade que a criação do cargo de Gestor Go-
vernamental teria sido exigência do Banco Mundial, 
BID ou qualquer organismo internacional com o qual a 
Bahia mantinha acordos à época. Na verdade, essa cria-
ção nasceu de uma real necessidade de profissionalizar 
a administração pública com pessoal mais qualificado, 
com condições de certificação, aprimoramento e com-
prometido com a memória e a continui-
dade das ações.
Para mim, a garantia da continuidade das 
ações públicas está no desempenho efi-
ciente e eficaz dos agentes públicos, sem-
pre visando ao bem maior do Estado que 
é servir ao cidadão. Tivemos na Bahia 
alguns órgãos privilegiados em termos 
de material humano, verdadeiras escolas 
informais de serviço público, como foi 
o exemplo da Desenbahia e da Coelba, 
que geraram  grandes administradores. Com a privati-
zação da empresa, abriu-se a necessidade de trazer para 
o nosso quadro de pessoal novos bons servidores para 
que as ações do Estado pudessem ter a continuidade 
necessária.
A carreira de Gestor Governamental surgiu dessa ne-
cessidade de, ao mesmo tempo, renovar com qualidade 
a administração pública e de trazer pessoas mais qua-
lificadas para o quadro permanente. Foi um trabalho 
árduo, que incluiu uma série de cursos específicos para 
os aprovados, que foram realizados na Fundação Luís 
Eduardo Magalhães (FLEM), com o apoio de institui-
ções altamente credenciadas. E o resultado foi termos 

trazido para o serviço público uma série de bons profis-
sionais que vêm se destacando em suas funções, alguns 
dos quais ocupando cargos de relevância no Estado, a 
exemplo do Secretário de Infraestrutura, Marcus Caval-
canti, um gestor de carreira na mais exata acepção do 
termo.
IMPORTÂNCIA DAS CARREIRAS DE ESTADO

O maior desafio da administração públi-
ca, seja federal, estadual ou municipal, 
é atingir uma série de objetivos sociais, 
tecnológicos, nos campos dos direitos 
humanos e do meio ambiente, entre ou-
tros. E o sucesso desse desafio passa pela 
capacitação permanente, valorização dos 
servidores e pelo investimento nos siste-
mas de qualidade e controle.
Nesse sentido, a participação das chama-
das carreiras de Estado é fundamental e 

imprescindível. Não pode haver a continuidade das 
ações e das boas práticas na administração pública 
sem que haja um corpo de funcionários que conhe-
ça o passado, domine as técnicas e tenha projeção 
para o futuro.
É justamente nesse contexto que os gestores de car-
reira desempenham um papel fundamental na luta di-
ária para se prestar um melhor serviço ao cidadão. São 
profissionais dedicados, com conhecimento, capacida-
de de aprendizagem e que criam uma rede de relações 
por onde passam, justamente por terem uma noção dos 
princípios da administração pública e a certeza de que 
estarão incluídos nesse ambiente ao longo de toda a sua 

Trazemos nesse mês os melhores momentos da entrevista com uma das profissionais que mais entende 
de gestão na Bahia e fez parte da criação em 2002 da carreira de Gestor Governamental no âmbito estadual 
– carreira hoje chamada Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, EPPGG. Em conversa 
de mais de uma hora, ANA BENVINDA falou sobre a importância das chamadas carreiras de Estado para a 
máquina pública e da necessidade de capacitação permanente dos seus integrantes; lembrou detalhes da 
criação do cargo de Gestor; expôs suas posições claras sobre a importância do bom desempenho profis-
sional e da continuidade das políticas públicas em favor da população e anunciou que, em breve, Salvador 
terá 100 Especialistas em Políticas Públicas em seu quadro funcional, gestores de carreira nomeados por 
meio de concurso público.
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carreira.
Não vejo como se melhorar o serviço público no Brasil 
se isso não passar, obrigatoriamente, pela valorização e 
qualificação dos profissionais que vivem essa realidade 
de forma permanente.
OS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS
Na prefeitura do Salvador, Ana Benvinda é responsável 
pela captação de recursos na Casa Civil, um trabalho em 
parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda e que 
vem obtendo grandes resultados.
“Em 2013, as contas do município estavam em situação 
muito ruim. Foi necessário um trabalho profissional e 
muito sério para restabelecer as condições para que Sal-
vador voltasse a poder receber recursos das principais 
instituições financeiras. Hoje temos nove operações em 
nossa carteira, sendo quatro delas de caráter internacio-
nal.
Hoje em dia o Banco Mundial e o BID, por exemplo, 
fazem um acompanhamento muito específico para cada 
projeto apresentado. Por isso, damos preferência a ges-
tores qualificados para ficarem à frente desses proje-
tos, que tenham consciência dos direitos das pessoas 
envolvidas em processos de relocação de moradia, por 
exemplo, ou em situações que possam levar a passivos 
ambientais. Tudo tem que ser muito bem pensado e dis-
cutido com as comunidades, de forma a chegar a um 
resultado que seja bom para todos e para que o projeto 
em questão seja o mais bem sucedido possível.
Nesse contexto a Prefeitura de Salvador criou a pri-
meira turma municipal de gestores públicos de carrei-
ra. São 100 vagas abertas nesse primeiro concurso 
para profissionais que poderão atuar em qualquer 
um dos órgãos e entidades da administração muni-
cipal, ressaltando aqui que nosso principal compromis-
so é com a área social e o cumprimento de nossas metas 
em termos de gestão.
Por pensar desta maneira, a Prefeitura do Salvador 
vem obtendo reconhecimento nacional e internacional, 
como foi o caso da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (FIRJAN), que elegeu a administração sotero-
politana a primeira colocada no Índice de Gestão Fiscal 
entre todas as capitais brasileiras – sendo que em 2013 
Salvador ocupava a 13ª posição nesse mesmo ranking.

É justamente por colocar a gestão em primeiro lugar 
que estamos apostando também em criar nosso qua-
dro próprio de gestores de carreira, com a certeza de 
que esse trabalho renderá ainda melhores frutos para a 
cidade.”
RECADO AOS EPPGG
“O corpo de Especialistas em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental do Estado da Bahia tem profissio-
nais qualificados e que, com todo o merecimento, de-
vem lutar pela progressão em suas carreiras, buscando 
sempre a realização de novos cursos e de situações que 
permitam o aprimoramento profissional e pessoal.
Esse grupo tem todas as condições de fazer a diferença 
no serviço público. Continuem lutando pela melhoria 
da carreira, pois isso só traz benefícios ao Estado da 
Bahia e à nossa população”. 

Ana Benvinda Teixeira Lage é Economista, formada pela UFBA. Auditora Fiscal aposentada, ingressou 
na Secretaria da Fazenda como Analista Financeira em 1978. Tem diversos cursos de especiali-
zação em Finanças Públicas, Dívida Pública, Administração Financeira, Controle dos Gastos 
Públicos, Mercados de Capitais e Gestão, além dos inúmeros seminários e workshops de 
que participou ao longo da vida profissional. No Estado da Bahia, foi Secretária da Admi-
nistração (2001-2004), Subsecretária da Fazenda, Diretora de Finanças e Controle da De-
senbahia, Superintendente de Administração Financeira e Diretora do Departamento do 
Tesouro. Em 2007 coordenou a transição de governo. Atualmente trabalha na Casa Civil 
da Prefeitura Municipal do Salvador, atuando na área de Captação de Recursos.
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31 de Outubro foi muito especial para a AGGEB. Inauguramos a nossa nova sede e reunimos colegas e 
convidados para comemorarmos o Dia do Servidor Público. Alguns dos momentos que passamos juntos:
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