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RESUMO 

Empresas que atuam em mercados competitivos têm pouco espaço para chefias no sentido 
tradicional. E profissionais em funções de liderança são mais valorizados pelas suas 
competências comportamentais na direção de equipes do que pelo uso do poder hierárquico. 
Embora as competências em habilidades e conhecimentos sejam importantes para o líder, são 
decisivos os fatores de Inteligência Emocional e Gestão Educadora. 
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Nos últimos anos, as empresas brasileiras, públicas e privadas, foram atingidas em cheio pelas 
profundas transformações de ordem econômica mundial. Adaptar-se à nova ordem não é só 
uma necessidade, mas, antes de tudo, uma questão de sobrevivência. Luta acirrada por  preços 
competitivos de produtos e serviços, ênfase na qualidade e exigência de novos padrões de 
comportamento profissional, são indicadores concretos desse momento em que as 
organizações buscam provocar mudanças rápidas. 

Nesse contexto, através de uma estrutura organizada, leis e diretrizes, funcionamento e 
cultura, as instituições constituíram-se num excelente campo de abordagem educacional, um 
verdadeiro e fértil espaço para aprendizagem e desenvolvimento de seus integrantes, surgindo 
daí novas formas de exercício da chefia e da liderança. 

Enfatizando mais a ação de equipes em detrimento do trabalho individual. Membros de 
equipe, em geral, são profissionais com níveis de conhecimento diferenciados, maior grau de 
maturidade e envolvimento com os objetivos do negócio. Para coordenar essas equipes, há 
necessidade de um novo padrão de liderança, capaz de inspirar grupos e indivíduos, ajudar a 
desenvolver os outros para alcançar metas compartidas, baseando suas ações em valores 
essenciais. 

A ordem do dia para os negócios e empreendimentos é centrada na competitividade, 
tornando-se imperativo às empresas se adequarem tanto do ponto de vista tecnológico, 
operacional e de gestão como forma de se tornarem ou se manterem competitivas. O 
conhecimento passa a ser indispensável e essencial nesse processo, dado que a realidade que 
permeia a economia mundial gravita em torno da inovação contínua e que requer constante 
aprendizagem por parte dos que corporificam as organizações. 

A nova economia exige uma postura organizacional mediada por um processo de 
participação, criatividade inovadora, descentralização, flexibilidade e agilidade nos processos 
internos de solução de problemas. As organizações passaram a dar mais atenção aos seus 
consumidores de modo a atendê-los em suas necessidades com maior presteza e rapidez. A 
busca por melhorias no gerenciamento  tem se configurado como um dos principais requisitos 
à sobrevivência e ao crescimento. 

O atendimento das necessidades humanas demanda ações individuais que somadas 
maximizam o formato organizacional em que os indivíduos estão inseridos, estando sujeitas a 
mudanças atreladas a um processo contínuo de aprendizagem. Processo este que se 
desenvolve como propulsor de mudanças necessárias à continuidade das organizações neste 
ambiente competitivo que imprime maior velocidade e freqüência nas mudanças. 

As organizações atuais seguem a tendência de gestão baseada no conhecimento, ou seja,  em 
grande parte composta de especialistas que dirigem e disciplinam seu próprio desempenho, 
através do feedback organizado dos colegas, dos clientes e da administração central. Isso 
configura uma organização baseada na informação. 

Assim, as empresas não têm muita escolha. Isso requer muito mais especialistas gerais do que 
as empresas de níveis hierárquicos. Dessa forma, é imperativa a mudança; a aprendizagem 
organizacional deve ser cada vez mais implementada como forma de acompanhamento do 
fluxo da competitividade. 
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As organizações que constroem, incrementam e organizam conhecimentos e rotinas, em torno 
de suas atividades e dentro de suas culturas; adaptam e desenvolve eficiência para melhor 
utilizar as habilidades da sua força de trabalho; e propositadamente desenvolvem estratégias 
para gerir o conhecimento ou para incrementar a aprendizagem organizacional apresentam, 
entre outros, os seguintes atributos: 

 Possuem um clima no qual os seus membros são encorajados a aprender e desenvolver 
todo seu potencial; 

 A cultura de aprendizagem é estendida aos clientes, fornecedores e outros parceiros; 

 O desenvolvimento de recursos humanos é a principal política estratégica; 

 O processo de transformação organizacional é buscado continuamente. 

Os indivíduos são a entidade primária do aprendizado nas empresas, os quais criam as formas 
organizacionais que capacitam a geração do conhecimento e a mudança organizacional. 

Muitas mudanças deveriam ser implementadas, a começar pela verdadeira valorização do ser 
humano, como elemento fundamental em todo e qualquer processo de mudança 
organizacional. 

As organizações modernas, cada vez mais, lançam mão de sofisticados instrumentos de 
avaliação de desempenho de seus colaboradores. Tema que passamos a discorrer agora: 

 

Avaliação de Desempenho 

As práticas de Avaliação de Desempenho não são novas, desde que um homem deu emprego 
a outro, seu trabalho passou a ser avaliado. No entanto, as práticas de Avaliação de 
Desempenho passaram a ser aperfeiçoadas à medida que os administradores deixaram de se 
preocupar exclusivamente com a eficiência das máquinas e o homem deixou de ser visto 
como um objeto moldável aos interesses da organização e facilmente manipulável, motivado 
exclusivamente por motivos salariais e econômicos.  

A Avaliação de Desempenho é um procedimento que avalia e estimula o potencial dos 
funcionários na empresa. Ela deve ocorrer todos os dias e não apenas em momentos formais e 
deve funcionar como ferramenta para melhorar os resultados dos recursos humanos, trazendo 
benefícios a curto, médio e longo prazo. 

Assim como as políticas de Recursos Humanos variam conforme a organização, não é de se 
estranhar que cada uma delas, desenvolva a sua própria sistemática para medir a conduta de 
seus empregados. 

As organizações recorrem a uma mistura de métodos na composição do modelo de Avaliação 
de Desempenho por ter uma grande complexidade em seus cargos. Os métodos de avaliação 
são extremamente variados, em todos os aspectos, pois cada organização ajusta os métodos às 
suas peculiaridades e necessidades. Cada organização tem seus próprios sistemas de 
Avaliação de Desempenho adequado às circunstâncias, à sua história e a seus objetivos. 
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A Avaliação de Desempenho consiste num processo contínuo de análise da atuação dos 
colaboradores frente às tarefas e responsabilidades da função, cujo principal objetivo é 
obtenção de feedback que permita aos líderes e colaboradores a auto-correção contínua de 
suas ações. Seu caráter é fundamentalmente orientativo, uma vez que redireciona os desvios, 
aponta para as dificuldades e promove incentivo em relação aos pontos fortes.  

Segundo Chiavenato, as técnicas de avaliação de desempenho humano podem variar, não 
apenas de uma organização para outra, mas, dentro de uma mesma organização que trate de 
níveis diferentes de pessoal ou áreas de atividades diversas. Geralmente os sistemas de 
avaliação de desempenho humano atendem a objetivos traçados com base na política de 
Recursos Humanos. 

 

Liderança - Breve Histórico 

Do inicio do século para cá, ocorreu uma notável evolução na forma de abordar e ressaltar a 
liderança dento das organizações. O termo chefia nos remete a uma época em que as empresas 
mantinham padrões rígidos de organização e funcionamento e o líder tinha um importante 
recurso para suas ações que era o poder hierárquico e o controle das pessoas. Esta concepção 
continha a idéia da eficiência do líder, como chefe que comandava, mantendo todos em áreas 
restritas de liberdade. A ênfase estava na execução das tarefas, na especialização, na 
organização e na eficiência. Até então a escolha do método de trabalho era confiada ao 
empregado/operário, baseada na própria experiência e iniciativa, o que dificultava a 
supervisão e o controle das operações. 

Muitos problemas decisivos, porém, atendidos dentro deste referencial não eram resolvidos, 
pois estavam diretamente relacionados ao comportamento das pessoas. Assim, principalmente 
no período pós-guerra, surgiram estudos voltados para as habilidades humanas, valorizando a 
importância do líder dentro de uma atuação democrática. Mais tarde outras variáveis foram 
agregadas à visão empresarial como: a tecnologia e sua influência na estrutura e 
funcionamento das organizações, a consideração quanto às necessidades de adaptação às 
demandas ambientais, possibilitando uma abordagem sistêmica: organização, contexto. 

Neste caminhar entre outros aspectos, foi muito valorizado o conhecimento técnico, 
habilidades gerenciais, planejar, organizar, dirigir e controlar, o estilo participativo ou 
contingencial do líder. Uma exigência, porém, com teor tecnicista e dentro de padrões com 
formas previamente estabelecidas. 

Atualmente,  somos protagonistas e testemunhas de uma fantástica rapidez na evolução dos 
mais variados ramos do conhecimento humano, velocidade essa especialmente representada 
pelos contínuos aperfeiçoamento e inovações nos campos científico e tecnológico. 

Esse cenário, no entanto,  expõe o paradoxo de um descompasso cada vez maior do 
“progresso da técnica” com aquele que podemos chamar  “o progresso do homem. Temos 
num extremo a microeletrônica, as missões espaciais, a conquista da biotecnologia e as 
expectativas da engenharia genética e noutro, as limitações das realidades  humanas, que 
envolve  nuances comportamentais as quais  representam, a despeito de todo avanço 
tecnológico, o grande desafio das organizações, porque é através delas que as coisas 
acontecem, elas formam as organizações e estas dependem delas. 
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Essa sinergia  que sustenta a realização  profissional dos primeiros e é fator de sobrevivência 
para os segundos dá a  grande  força o papel  do trabalho em equipe, da liderança e gestão 
participativa, exigindo dos modernos gerentes perfis nunca antes imaginados. 

 “Os líderes agora precisam começar a pensar como agentes de mudança, pois o problema não é somente como 
adquirir novos conceitos e habilidades, mas também como desaprender o que não é útil à organização” 
(Edgar H. S). 

 

Excelência em Liderança 

Ainda não surgiu um manual completo sobre liderança, mas é consenso nas literaturas 
pesquisadas a presença das seguintes características: capacidade de fazer acontecer, mobilizar, 
debater, transmitir informações, orientar o seu grupo, ter visão, autoridade e direção 
estratégica. Segundo ROBERT GOFFEE e GARETH JONES (2001) os verdadeiros líderes 
reúnem também quatro outras características: 

 “Mostram seus pontos fracos, mas de maneira seletiva. Ao deixar transparecer 
certa vulnerabilidade, admitem que são acessíveis e humanos; 

 Confiam em sua intuição para detectar o momento ideal e o curso mais adequado 
para suas ações. Sua capacidade de coletar e interpretar dados percebidos de 
forma não racional (dados soft) ajuda-os a saber quando e como agir; 

 Possuem o que chamamos de “empatia sem concessões” por seus funcionários. 
Líderes influentes realmente sentem forte empatia pelas pessoas e se interessam 
verdadeiramente pelo trabalho de seus funcionários; 

 Mostram suas diferenças. Costumam capitalizar aquilo que têm de especial.” 

Investir no talento humano tornou-se o maior desafio das empresas. Investir na capacidade 
das pessoas significa investir nas organizações, destruindo conceitos superados e construindo 
novos paradigmas de liderança. 

O líder, além de dominar técnicas e instrumentos típicos da ocupação, tem que deter, 
competências que lhe proporcionem agir como um LÍDER EDUCADOR. A liderança 
educadora consiste em dar suporte e desenvolver os profissionais em suas carreiras, 
fornecendo apoio, orientação, além de estimular para novos desafios, objetivos e situações 
como: aquisição de novas competências e tarefas, problemas de relacionamento no trabalho 
ou queda de desempenho. O líder é uma referência, um modelo e utiliza a pedagogia do 
exemplo. 

O trabalho de Líder Educador, geralmente, está enfocado em atividades como integração, 
desenvolvimento de comunicação, gestão do tempo, entre outras. Uma das mais importantes é 
o desenvolvimento do potencial do profissional – o colaborador – que ele está liderando. 

O líder Educador, além dos recursos de postura reflexiva, capacidade de observar, regular, 
inovar, aprender com os outros e com a experiência deve também ter capacidades mais 
precisas para saber: 

 Gerenciar a equipe como uma comunidade educativa; 
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 Redefinir o trabalho como um espaço de aprendizagem; 

 Cooperar com superiores, colegas e colaboradores no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de novas competências; 

 Gerenciar situações problemas, identificar obstáculos, analisar e reordenar tarefas; 

 Observar os colaboradores no desempenho dos trabalhos; 

 Avaliar competências em construção estimulando para superação dos limites e mudanças 
de modelos mentais. 

Este tipo de relacionamento, além de preservar alguns valores tradicionais de controle e 
chefia, inova ao sugerir valores e desenvolver as bases da cultura de “organização de 
aprendizagem” que dêem sustentação às estratégias de competitividade, que estejam alinhadas 
à visão de futuro da organização e que resultam na efetiva melhoria da qualidade de serviços. 

Seguindo esse entendimento, podemos afirmar que a boa liderança precisa conhecer e 
internalizar os seguintes passos: 
1) Para empossar-se da filosofia de educar é imprescindível que o gestor se torne 
responsável pelo grau de desenvolvimento de sua equipe. Não importa o tempo que os 
colaboradores irão compor sua equipe, não importa o grau de rotatividade dentro da 
unidade, importa é ter essa premissa de líder-educador como uma filosofia de vida, interagir 
constante e permanentemente ‘para o alto’, ansiando sempre pelo melhor. É uma atitude 
entusiasta, possível para quem acredita no que faz e na importância do papel que 
desempenha.  
 
2) Mensurar resultados advindos do desenvolvimento. É possível, sim, avaliar e medir 
índices de otimização nos resultados. As  metas, para serem efetivas, precisam sempre ser 
possíveis. Aumentar gradativamente um resultado almejado, em parceria com o profissional 
(e não apenas impondo ou estabelecendo), gera resultados valiosos, bem além dos que 
usualmente se percebe. 
 
3) Conhecimento da Equipe - Os dados levantados junto ao corpo de colaboradores, através 
da observação e comunicação interativa das reações e tomada de decisões individuais e 
grupais, podem conduzir a resultados bastante eficazes, quando acompanhados de um 
plano de desenvolvimento. Acompanhar as relações entre as pessoas e a forma como 
negociam os diferentes interesses que as mobilizam é extremamente útil para se entender 
os mecanismos humanos e delinear abordagens de como tratar diferentes pessoas em 
situações semelhantes ou não. 
 
4) Ampliar a delegação - Quando maior o número de integrantes do time, maior a 
necessidade da delegação. Vários responsáveis por áreas/situações específicas, dentro de 
uma mesma gerência, não apenas um ‘braço direito’. Delegação implica em 
responsabilidade e decisão. Em ampliar os conhecimentos do responsável quanto às 
possíveis causas e efeitos de suas decisões, é desenvolvê-lo para que se torne capaz de 
vislumbrar as implicações, num mar de imprevisibilidade. É desenvolver.  
 
5) Incorporar metas de crescimento dos colaboradores no Plano de Ação e Metas do Gestor 
- com percentuais específicos, atrelando aos resultados otimizados exigidos pela 
organização, torna-se até mesmo um ingrediente facilitador para o papel de gerenciar 
pessoas. O envolvimento, o conhecimento de que é esperado um crescimento individual, 
torna sério o processo. 
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Há organizações que já incorporaram o incentivo à continuidade do processo educacional, 
seja formal ou de especialização. O incentivo precisa ser firme, decidido, convicto. É preciso 
acreditar, mesmo, que a saída para uma nação e seu capital, é o desenvolvimento do capital 
humano! Para tornar algo possível é necessário primeiro aceitá-lo.  
 

Liderança Educadora na SEFAZ 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, responsável pela arrecadação e aplicação 
dos recursos financeiros do Estado, sempre teve papel importante na administração. 

A especialização do seu pessoal, condição indispensável para uma gestão eficaz, sempre foi 
uma preocupação de todos os governos. Aliás, essa justificada preocupação tem, no inciso 
XVIII do art. 37 da própria Constituição da República, seu primeiro e maior registro. Por essa 
razão, os servidores do grupo fisco têm, em todos os níveis da administração pública, um 
plano salarial diferenciado, com categorias, acessos e sistema de promoção específicos. Do 
mesmo modo, a formação e a reciclagem dos seus recursos humanos já até haviam originado, 
no passado, diversas Escolas de Administração Fazendária. 

Mas foi em 1991, com a criação da CDRH – Coordenação de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, que se iniciou a fase de modernização da gestão de pessoas na SEFAZ. Criada com 
a finalidade de planejar, promover, coordenar, executar, acompanhar e avaliar programas de 
capacitação de recursos humanos, na área da administração fiscal, a CDRH, dois anos depois, 
já via estendida sua missão para todos os servidores da Secretaria. 

Segundo a DRH, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, ainda que sendo uma 
organização voltada para resultados, preocupa-se com a satisfação dos seus clientes 
(contribuintes) e colaboradores, razão pela qual vem se desvencilhando gradativamente da sua 
função de caráter essencialmente burocrático e adquirindo um modelo de administração 
gerencial, onde a eficiência passa a ser um de seus princípios básicos. 

Nos últimos dois anos, vem implementando o projeto Líder Educador na sua estrutura 
organizacional. Este projeto consiste em treinar “pessoas chave” para desenvolverem o papel 
de educadores, atentos em aproveitar o potencial e talento de cada membro da equipe e 
estimular ao máximo as competências individuais. 

Estes líderes assumirão papel de significativa importância junto ao Sistema de Gestão de 
Desenvolvimento do Grupo Fisco – GDFISCO, processo participativo e permanente de 
planejamento e acompanhamento do desempenho do Servidor do Grupo Fisco, que tem como 
principais objetivos: contribuir para a diferenciação e o reconhecimento do desempenho 
individual; conscientizar o servidor quanto aos objetivos organizacionais e seu papel para o 
alcance desses objetivos; auxiliar o desenvolvimento do servidor; subsidiar a promoção do 
servidor; proporcionar a troca de percepção entre líderes e colaboradores; estimular o 
fortalecimento do trabalho em equipe e maximizar os resultados para a Organização. 

Sua efetivação comportaria três etapas anualmente: a negociação dos resultados, o 
acompanhamento e a avaliação. 

A primeira etapa seria a negociação dos resultados. Partindo-se do planejamento estratégico 
da SEFAZ, pré-existente, o líder e toda a sua equipe, com base nos IDEs ( Indicadores de 
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Desempenho de Equipes) da sua unidade, discutiriam o desdobramento das suas Metas, 
pactuando resultados, condições e prazos das ações. 

Na fase seguinte, o líder, com base nas competências, negociaria compromissos e alinharia 
expectativas de desempenho de cada colaborador, em entrevistas individuais. 

A segunda etapa seria o acompanhamento do desempenho, que deve se realizar durante o 
decorrer do ano, com o mínimo de uma reunião, do líder com o grupo ou, em casos 
necessários, com cada servidor individualmente, a cada três meses. 

Nessas reuniões se deverá discutir o desempenho, identificar alternativas para a melhoria, 
ajustar planos de ações e identificar demandas de capacitação. Essas demandas, no caso de 
um ou outro servidor, poderão freqüentemente ser supridas pelo próprio líder com 
“Treinamento no Local de Trabalho – TLT”.  

A terceira etapa, ao final de cada ciclo anual, em outubro, seria a Avaliação de Desempenho 
Anual. 

O líder, numa primeira fase, reunirá todo o seu pessoal para uma reflexão do desempenho da 
equipe, com base na média dos indicadores dos quatro trimestres anteriores. Em seguida, em 
entrevistas individuais, fará a avaliação de cada membro da equipe, sendo que cada servidor 
fará sua auto-avaliação e também fará a avaliação do líder, sendo discutidos os resultados 
entre eles. 

O modelo de Avaliação adotaria o método de escalas gráficas, levando à atribuição de graus 
de desempenho e respectivas  pontuações, para cada competência avaliada. 

A SEFAZ adota no seu Sistema de Gestão de Grupo Fisco o método de avaliação em 180° - 
GDFISCO 180°. Esse modelo permite traçar o resultado da combinação do desempenho 
individual com o desempenho de equipe. 

O resultado da avaliação do Grupo Técnico terá a seguinte formação de valor: 

• Avaliação da chefia - 60% 

• Auto-avaliação  -  20% 

• Avaliação da equipe (média dos indicadores) - 20% 

O resultado da avaliação do Grupo Gerencial obedecerá à seguinte formação de valor: 

• Avaliação da chefia - 35% 

• Média das avaliações dos seus colaboradores – 25% 

• Auto-avaliação  -  20% 

• Avaliação da equipe (média dos indicadores) - 20% 

Sobre a sua avaliação de desempenho, realizada pelo chefe imediato, o servidor poderá 
recorrer, se dela discordar. Em primeira instância, recorrerá à Chefia mediata, para uma 
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análise conjunta com seu líder.  Em instância superior, recorrerá ao Comitê de Avaliação de 
Desempenho. 

O Comitê de Avaliação de Desempenho será assim composto: 

 O Secretario de Estado da Fazenda, que o presidirá; 

 O Diretor de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

 O Diretor-Geral 

 O dirigente da Superintendência ou Unidade equivalente onde esteja lotado o avaliado; 

 Um representante dos servidores da Superintendência ou Unidade. 

 

A realidade na SEFAZ 

A SEFAZ/Ba encontra-se atualmente dividida em 03 macro diretorias: DAT Norte, DAT Sul 
e DAT Metro, abrangendo 417 municípios, com 34 Inspetorias. 

O quadro atual da SEFAZ/Ba é composto de 3.538 funcionários, subdivididos em 980 
Auditores Fiscais, 946 Agentes de tributos Estaduais e 731 Agentes Públicos, 480 Estagiários, 
184 REDAS e 217 outros. 

Com tamanha multiplicidade de cargos, ambientes de trabalho e seres humanos, entendemos 
ser de fundamental importância a implementação do projeto Líder Educador na SEFAZ/Ba.  

No entanto, percebemos que o projeto existente se distancia do conceito de ideal de 
excelência em liderança. Ele tem servido como instrumento de avaliação dos funcionários 
para efeito de ascensão no plano de carreira. O equívoco já começa no momento da seleção 
dos “líderes”, pois o critério utilizado foi o de aproveitamento das pessoas que ocupavam 
cargos de confiança, sem se levar em conta se essas pessoas possuem ou não características de 
um verdadeiro líder.  

A liderança é quase sempre fruto de um grande esforço de auto-desenvolvimento e de 
treinamento muito bem dirigido. Sobretudo na época que estamos vivendo, em que a grande 
maioria dos homens que hoje dirigem foi formada como “chefes” tendo, portanto, que 
desaprender para aprender de novo. E esta tarefa é mais difícil: desaprender. Porque 
desaprender é mais, muito mais, do que adquirir novos conhecimentos e, racionalmente, 
acreditar neles. Desaprender é vencer hábitos fortemente arraigados, carregados de emoções, 
ferrenhos adversários de mudanças, pela insegurança que despertam ou pelos sucessos que 
produziram no passado. 

Isto se encaixa perfeitamente na organização SEFAZ. O grande desafio do projeto Líder 
Educador  é o de reeducar, de ser capaz de fazer com que esses servidores que ora incorporam 
a função de líderes se desvencilhem dos velho hábitos, que  arrisquem o desapego ao antigo e 
possam assimilar novo, que desenvolvam o senso da importância do trabalho em grupo. 
Somente assim o programa poderá vislumbrar possibilidade de sucesso. 
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 Pelos motivos abordados, tem havido resistência na implementação do projeto GDFISCO, 
por parte dos funcionários bem como do sindicato que os representa. Tal reação já era 
esperada e,  denota  não existir ainda um nível de confiança suficiente e adequado entre a 
administração e os servidores que possibilite o deslanche do projeto de forma plena. È certo 
que ainda demandará  muitas discussões até lá, o que, aliás, é bastante salutar, haja vista a 
necessidade de uma negociação madura que  favoreça  tanto a administração pública do ponto 
de vista dos resultados,  quanto o servidor colaborador no quesito satisfação. Buscar esse  
equilíbrio é fundamental, caso contrário o projeto corre o risco de não se sustentar. 

O caráter político que permeia as ações no âmbito dos órgãos públicos representa sem dúvida 
um fator de dificuldade na montagem de um projeto desse tipo. Sempre haverá  lideranças 
públicas que,  a depender do contexto político do momento, deterão um poder que vai além 
daquele que a posição hierárquica lhe confere. Parece que é nesse ponto que reside a 
insegurança do servidor quanto ao processo de avaliação. 

Do ponto de vista técnico, o obstáculo maior à eficácia de um sistema avaliativo de 
desempenho repousa principalmente na subjetividade dos avaliadores, oriunda das diferentes 
características individuais e suas conseqüentes percepções diferenciadas. Mas um outro fator 
altamente importante são as influências do contexto da Organização. 

A SEFAZ mudaria toda uma história do funcionalismo, agregada à busca de promoções, 
benefícios e vantagens, diretamente ligados à avaliação de desempenho. 

Trata-se de mudar hábitos e comportamentos e revisar valores. 

 

Considerações finais 

Implementar um projeto desta natureza na Administração Pública requer, antes de tudo, uma 
mudança de cultura e paradigmas existentes, sem as quais poderá ser inviabilizada a 
implantação de novos modelos de Administração. 

Uma olhada para o futuro nos mostra que as interações e informações seguirão ágeis, com o 
favorecimento de tecnologias inovadoras, continuando a traçar mudanças e a imprimir 
grandes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. Cabe à SEFAZ continuar a 
desenvolver a capacidade de adaptação nas estruturas que favoreçam o movimento simples, 
ágil e autônomo, trilhando o caminho do desenvolvimento e aprendizagem continua. Ao líder 
educador, cabe exercitar mais a flexibilidade de pensar agir para compreender e assimilar as 
transformações necessárias e ser efetivo facilitador de mudanças junto às equipes, com 
disponibilidade crescente de compartilhar poder, conhecimento e aprendizagem. 

Atualmente, a Diretoria de Recursos Humanos – DRH, está em fase de elaboração de um 
novo cronograma para a implantação do programa de avaliação de desempenho da SEFAZ, o 
GDFISCO, peça fundamental para efetivação das promoções por mérito, conforme 
estabelecido no Plano de Carreira do Fisco. 

O programa GDFISCO, que foi interrompido no ano passado, está sendo retomado depois da 
Promotoria de Justiça à Proteção da Moralidade Administrativa do Ministério Publico da 
Bahia, ter decidido pelo arquivamento do inquérito decorrente da representação de um 
deputado estadual, que atribuía irregularidades à contratação de consultores para a 
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implantação do referido programa. A Promotoria considerou regular a contratação realizada 
através de processo de inexibilidade de licitação. 

Segundo a diretora de Recursos Humanos, Sra. Silvana Ayres, o GDFISCO foi interrompido 
na fase de negociação e, agora, será preciso estabelecer um novo planejamento para a 
implantação de todas as etapas do programa. 

Com a retomada do GDFISCO, a SEFAZ dará continuidade à execução do seu Plano de 
Carreira que, entre suas premissas, prevê a promoção do servidor por mérito, adotando o 
seguinte cronograma: 

 Retomada do GDFISCO: julho/04 

 Negociação: setembro/04 

 Acompanhamento: outubro/04 a junho/05 

 Reuniões Trimestrais – (janeiro/05 e abril/05) 

 Avaliação: De 1º a 25 de Julho/05 

 Recursos: 26/07 a 25/08 

 Apreciação pelo Comitê: 26/08 a 15/09 

 Promoção: último quadrimestre de 2005 

Esta retomada, segundo os coordenadores do projeto, não visa somente a avaliação de 
desempenho, mas  traz implícito a implementação de  uma nova cultura de gestão de pessoas, 
focada no fortalecimento de equipes, no desenvolvimento individual do servidor através da 
capacitação contínua, no seu comprometimento com os objetivos da organização e,  
sobretudo,  no estabelecimento de feedback entre líderes e colaboradores a fim de alcançar os 
objetivos traçados.  

É intrínseco para a  SEFAZ que o GDFISCO constitui um  modelo de ferramenta de gestão de 
pessoas, e, através de treinamentos, almeja adequar seus líderes à esta nova cultura de gestão, 
tornando-os autênticos gestores, possuidores da capacidade de administrar equipes e da 
cultura de responsabilidade com a empresa.  

Novos paradigmas não se internalizam de um momento para o outro. É inevitável que a 
SEFAZ vislumbre a necessidade de aperfeiçoar o perfil dos chefes que não se adequem à nova 
realidade, pois os diversos atributos do líder educador não podem ser usados de forma 
mecânica, precisam ser, ou se tornar, parte da personalidade do gestor.  
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