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Chegamos à 5º edição da Revista Servir 
orgulhosos do pouco que conseguimos re-
alizar. Os problemas são muitos: financia-
mento, distribuição e outras contrariedades 
que advém de qualquer meio que se presta 
a ser um fator para debate não ideológico, 
ainda que de muitas formas político. Agra-
decemos aos nossos articulistas que nos 
cederam seu trabalho para publicação. Es-
peramos que em breve tenhamos mudanças 
que nos permita abrir mais espaço para es-
sas contribuições e quem sabe mais intera-
tividade por parte de nosso site.

Obrigado,

Gerson Sabbá

Sumário:

04 – Análise

06 – Info & Net

08 – Matéria de Capa

14 – Saúde

15 – Dia-a-Dia

Caros leitores,
 

Quem nos acompanha sabe que procuramos apre-
sentar uma proposta nova de publicação. Nem 
sempre isso é possível por diversas razões. Uma 
das que se apresenta é por pertencemos a uma 
instituição sem fins lucrativos estamos sujeitos 
a oscilações nos patrocínios que nos possibilitam 
diagramar, imprimir e distribuir a revista. No 
entanto, como dificuldades são feitas para ser 
superadas acreditamos poder prestar um bom 
serviço aos leitores, especificamente aos servi-
dores públicos. 

Como sempre agradecemos aos colaboradores  
dessa edição que tem como matéria de capa o Po-
der e a Burocracia do ponto de vista de um servidor 
público, um ponto de vista pouco apresentado.

Obrigado a todos,

O Editor
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     A N Á L I S E

Não é de hoje que se debate, no âmbito das con-
tratações governamentais, formas de, a um só tem-
po, comprar produtos de qualidade elevada sem 
desatender aos princípios que norteiam o regula-
mento geral de licitações. Na maioria das vezes, os 
órgãos e entidades da Administração Pública ter-
minam por adquirir insumos de qualidade risível 
levados pela falsa impressão segundo a qual esta-
riam obrigados a comprá-los pelo “menor preço”. 
Esta noção é reforçada pela interpretação literal do 
art. 15, §7º, I da Lei nº 8.666/1993, que, de forma 
generalizada, obriga à completa especificação do 
objeto “sem indicação de marca”.
 

Contudo, comprar coisas empregando-se o tipo de 
licitação de “menor preço”, definitivamente, não 
pode ser considerado sinônimo de comprar o pro-
duto “mais baratinho”.

Os princípios que norteiam as licitações públicas, 
notadamente neste caso, o da indisponibilidade do 
interesse público, reclamam ações do Gestor Pú-
blico, que permitam a seleção da verdadeira pro-
posta mais vantajosa, sendo este, aliás, o principal 
desiderato do instituto da Licitação Pública. Por 
proposta verdadeiramente mais vantajosa, não se 
entenda incluídas aquelas que atraiam produtos 
cuja durabilidade, desempenho e qualidade não 
reflitam, de fato, vantagem para a Administração.

É um engano pensar que a Lei 8.666/93 exclui a 
possibilidade de a Administração fixar padrões mí-
nimos de desempenho e de qualidade e, a partir 
destes parâmetros, indicar a marca do produto que 
pretende adquirir ou, estudar o mercado e formar 
previamente um banco de marcas que atendam 
satisfatoriamente a tais parâmetros. O que não é 

permitido é fazê-lo por mero capricho ou desejo pes-
soal do Gestor. Tal assertiva se faz em virtude da 
correta interpretação dos arts. 7º, §5ª e 15, I. O pri-
meiro proíbe, em regra, a indicação de marca, mas 
a admite de forma excepcional; o segundo eleva a 
caráter principiológico (de observância obrigatória) 
a atenção à padronização com base em nível de de-
sempenho e de qualidade a ser adotada nas compras 
governamentais.

Assim, a vedação à indicação de marca insculpida 
no pré-citado art. 15, §7º, I deve ser interpretada de 
forma harmônica com os demais dispositivos con-
gêneres. Dessa interpretação resulta que a indicação 
de marca sempre será possível, ou melhor, desejável, 
quando esta for tecnicamente justificável.

Diante do que foi aqui exposto, conclui-se que os 
órgãos e entidades do Poder Público, desde que ob-
servados os princípios da isonomia, da publicidade, 
da ampla defesa e do contraditório, estão autorizados 
a indicar e/ou pré-qualificar marcas de produtos para 
fins de aquisição futura sempre que a marca indica-
da for a única que puder atender ao fim colimado pela 
aquisição pretendida; ou ainda, quando, a partir de 
comprovação de ordem técnica, a marca indicada 
for muito superior às demais existentes no mercado, 
representando maior vantagem se considerado o 
custo benefício para a Administração.

 
* Mauricio Lima

Formado em Administração, possui MBA em Administração 

de Empresas com Ênfase em Gestão e, atualmente, dedica-

se ao Serviço Público com foco especial em Licitações.

www.universopublico.com.br
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O segmento de previdência atrai cada vez mais a aten-
ção dos bancos. As áreas de gestão de ativos (assets) 
das grandes instituições administram mais de 60% dos 
recursos dos fundos de pensão, R$ 279,4 bilhões no 
fim de janeiro, segundo dados da Associação Nacional 
dos Bancos de Investimento (Anbid).

A aposta, agora, são os mais de dois mil institutos de 
previdência de Estados e municípios, entidades que 
administram a previdência de servidoras públicos, cujo 
patrimônio total já está na casa dos R$ 30 bilhões e 
podem até mesmo superar as fundações.

Além dos ganhos com taxas de administração 
dos fundos, que giram em torno de 0,2% do patri-
mônio, os bancos faturam ainda com a custódia 
dos títulos públicos que compõem os ativos ga-
rantidores dos institutos.

Os institutos de previdência de Estados e municípios 
foram criados a partir da reforma previdenciária de 1998. 
Pela legislação, estados e municípios poderiam criar 
institutos para administrar as previdências dos servido-
res dentro do chamado Regime Próprio de Previdência 
Social, desvinculando-se, assim, do sistema do INSS 
(Regime Geral de Previdência Social).

Hoje, todos os 26 Estados, o Distrito Federal e quase 
metade dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros já 
possuem institutos constituídos. Segundo dados do 
Ministério da Previdência Social, eles administravam 
R$ 27,5 bilhões, em agosto de 2007, mas participantes 
do setor estimam patrimônio próximo de R$ 31 bilhões 
em janeiro.

Atualmente, a maior parte dos ativos está alocada em 
títulos públicos, mas uma parcela grande, cerca de 40%, 
Já está em fundos administrados por bancos.

O Banco do Brasil, líder do setor, possui três fundos 
exclusivos para o segmento, que somam R$ 5,2 bilhões 

de patrimônio e prepara dois novos fundos, disse Eduardo 
Lacerda, gerente da BB DTVM. A Caixa Econômica Fe-
deral também tem forte participação. Dois fundos ex-
clusivos para os institutos já acumulam R$ 3,2 bilhões 
em patrimônio.

Os bancos privados também preparam ofensiva. O Bra-
desco já tem mais de R$ 500 milhões, com recursos de 
mais de 300 institutos em 14 fundos, sendo dois exclusivos 
para o segmento (um de renda fixa e um referenciado DI). 
“Tem crescido muito a demanda por fundos”, diz Marcos 
Villanova, diretor da Bradesco Asset Management (Bram). 
Segundo ele, o banco conta com mais de 50 gerentes 
espalhados pelo país, para facilitar a visita aos institutos e 
o trabalho de manutenção dos clientes sem ter de deslocar 
equipes de São Paulo. “Hoje o banco tem cerca de 5% do 
mercado, mas busca participação entre 15% e 20%”.

O HSBC também administra um fundo para o setor, de 
R$ 50 milhões. Santander, Itaú e Unibanco também atual 
nesse nicho, além de pequenas assets independentes que 
já demonstram interesse em oferecer fundos.

“Alguns bancos possuem equipes designadas para aten-
der os institutos temos encontrado estes bancos nos even-
tos que realizamos″, afirma João Carlos Figueiredo, pre-
sidente da Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência Estaduais e Municipais (Abipem).

Acostumadas a atender os fundos de pensão, apostam 
agora nesse novo nicho pois o mercado das fundações é 
“mais estático enquanto os institutos estão começando 
agora”, afirma Ronaldo de Oliveira, da RiskOffice*.

* Marcelo Rabbat
 

Economista, dirige a RiskOffice, além de consultor de investi-
mentos especializado em riscos de crédito e de mercado. Rabbat 
também é sócio da PR&A.

Assets já gerenciam 42% dos ativos da Previdência de Estado e municípios

Bancos apostam nos servidores

     D I A  -  A  -  D I A



M A T É R I A  D E  C A P A

O  P O d e r  e  a  B u r O c r ac i a
 O P O n d O - s e  à  L i d e r a n ç a

O poder público, hoje, faz uma inversão: ao invés de prever qual o per-
fil do servidor que se deseja para ocupar os claros na administração 
pública, valorizam-se aqueles que possuem ótima memória, ou conheci-
mento técnico apurado, desprezando-se a inteligência emocional. O 
resultado pode ser catastrófico.

6



7

O incômodo e o inconformismo sempre me perseguiram 
enquanto servidor público. Mais precisamente de como 
as pessoas que conduziam esse serviço. Comecei minis-
trando aulas de educação física. Trabalhavam-se 12 horas 
por dia e a remuneração era insatisfatória. Pensei que o 
que me faltava era dinheiro. Abandonei a educação. Mu-
dei. Passei a ganhar o dobro. Mas estava incomodado. 
Faltava-me algo mais. Mudei de novo. Encontrei um am-
biente melhor, mas, eu esperava mais. Cursei a faculdade 
de Direito. Mudei, novamente.

Hoje recebo quatro vezes mais, trabalho 6 horas diárias 
menos e percebo que meu incômodo não era somente 
pela falta do dinheiro ou pelo ambiente agradável. Des-
cobri o que faltava: era oportunidade. Oportunidade para 
mudar e se fazer mudar. Doar, antes de receber. Servir, 
antes de ser servido. Ouvir para ser ouvido e compreen-
der mesmo que incompreendido. Soa bíblico, mas concluo 
que junto à família, com os amigos ou no trabalho é tudo 
muito semelhante. Dê o máximo de si e receberá o má-
ximo dos outros. Aí estava o que procurava. Na escala 
profissional, salário corresponde ao degrau de número 
três. No primeiro degrau repousam as oportunidades para 
você poder mostrar seu potencial, sua criatividade, poder 
liderar e ser liderado. Ganhar e fazer ganhar.

Em segundo lugar está o ambiente de trabalho. Somen-
te com um ambiente ótimo podemos formar uma equipe, 
onde todos planejam, todos opinam, todos expõem e se 
expõem, onde todos vibram com a vitória e todos choram 
as derrotas, por que elas são de todos.

As palavras poder/burocracia e liderança são faces opos-
tas da mesma moeda. Entretanto, sendo o poder uma 
arma potente que, dependendo de como você o mane-
jar, poderá vir a tornar-se um líder ou um burocrata ou 
até um tirano. Ao se falar em liderança, muitos imaginam 
um monge tibetano como Dalai Lama ou o líder africano, 
Mandela. Na empresa ou no serviço público não é preci-
so ir tão longe. Bastam-se atitudes reais, o pensar nobre, 
priorizarem-se, preliminarmente, as necessidades dos 
clientes internos, respeito, flexibilidade, motivando a equi-
pe a estreitar as relações. Conforme James Lowell. “O 
problema não está no fracasso, mas no objetivo pequeno”. 
O conviver traz aprendizado. Já laborei em diversos ór-
gãos. Em alguns deles havia líderes, outros, porém, bu-
rocratas que se aproveitam de habilidades políticas para 

chegar ao cimo e, curiosamente, se dizem líderes. Com 
esses aprendemos a buscar os opostos; com aqueles, 
observamos e refletimos sobre suas ações.

A experiência como gestor, a leitura de diversos livros 
nessa linha, contribuíram de forma relevante na minha 
autopercepção profissional, bem como, na busca por 
mudanças. Tudo isso, aliado aos cursos de capacita-
ção ministrados por intermédio de uma empresa, foram 
fatores decisivos para busca por respostas aos temas 
correlacionados. Enfim, a cada dia mais, percebo-me 
um curioso, ou melhor, um ávido em conhecer os se-
gredos dos relacionamentos interpessoais.

Hoje, mudaram-se os paradigmas do sucesso. As 
grandes empresas que, outrora, visavam nos currícu-
los os títulos e de onde provinham esses títulos, apos-
tavam no potencial individual de cada empregado, 
hoje, todavia, apostam no ser humano, na equipe. 
Buscam-se hoje pessoas com maturidade e inteligên-
cia emocional capazes de dirimir crises. E é por isso 
que a administração pública tem que rever seus con-
ceitos burocráticos. Em princípio, devem-se mudar as 
regras de ingresso do futuro servidor.

O poder público, hoje, faz uma inversão: ao invés de 
prever qual o perfil do servidor que se deseja para 
ocupar os claros na administração pública, valorizam-
se aqueles que possuem ótima memória, ou conhe-
cimento técnico apurado, desprezando-se a inteligên-
cia emocional. O resultado pode ser catastrófico. Ao 
final, para aliviar essa situação criada pelo próprio 
poder público, ministram-se diversos cursos denomi-
nados de habilitação, sendo, na maioria das vezes de 
pouca valia, ao passo que não traz qualquer implica-
ção na personalidade do ser, gerando descontenta-
mento para o servidor ao invés de segurança. Apostar 
na equipe é apostar no ‘ganha-ganha’. Se a equipe 
ganha, todos vencemos. Não há mais espaços para 
o “eu”.

 
Nessa linha, algo tão importante quanto ouvir é res-
peitar. Respeito é bem diferente de obediência. Na 
obediência as pessoas camuflam seus verdadeiros 
sentimentos e não há comprometimento com o resul-
tado, posto que não existe união na criação. Os su-
bordinados procuram falar e fazer o que o chefe quer 
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ouvir e quer que seja feito. Não por 
que tem que ser falado ou feito, mas 
por uma questão de roupagem de se 
vender a imagem de bom funcionário/
servidor, naquela velha história de 
“ficar de bem” com o chefe.

O respeito é a outra face da moeda. 
O respeito se faz surgir pelas ações 
do líder, pelo que ele representa para 
os liderados. A liderança nasce do 
carisma, da confiança, da flexibilidade, 
do exemplo (não só pelas palavras), 
da humildade e da lealdade, recípro-
cos. É ver no outro, si mesmo; respei-
tando-o e aceitando as diferenças. 
“Confiança: é isso que une líderes e 
seguidores”. Warren Bennis.

Talvez esteja na hora de nós olhar-
mos por intermédio do espelho e per-
guntarmos se somos obedecidos ou 
respeitados. Será que estamos sendo 
respeitados pelos nossos exemplos, 
pelas nossas ações ou estamos sen-
do obedecidos pelo cargo que osten-
tamos? Sempre quando faço essa 
pergunta, ouço uma voz que faz me 
lembrar de algo que deva mudar e eu 
estou sempre propenso a mudanças. 
“Em última instância o que está sendo 
discutido é a redefinição da relação 
entre chefe e subordinado” - Jack Wel-
ch, da General Eletric.

Respeitando as opiniões divergentes, 
ouso afirmar que o líder não nasce lí-
der. Liderança é um aprendizado diá-
rio e difícil. Você precisa, em primeiro 
lugar querer ser líder, depois, aceitar 
que você precisa mudar e, principal-
mente, conhecer-se a si próprio. Uma 
forma para você avaliar sua liderança 
é a capacidade de os liderados se 
comprometerem com o trabalho e o 
engajamento com o resultado, inde-
pendente de comando. Quando há 
liderança, as engrenagens se movem 

sem você atuar. As decisões são to-
madas sem que todos se vejam na 
obrigação de lhe perguntar se a deci-
são seria certa ou errada. Apenas 
decidem de forma comprometida e 
sincera. A equipe respeita a autorida-
de do líder para indicar caminhos sem, 
contudo, lhes proporcionar os meios 
de se chegar aos resultados. Os re-
sultados virão, nascerão de um con-
senso e você, chefe, auditor, prefeito, 
diretor, secretário, juiz, presidente, 
com certeza não são as mentes mais 
brilhantes, insuperáveis. “Noventa e 
nove por cento de toda a liderança não 
acontecem do topo, mas do escalão 
médio de uma organização”. Martin 
Luther King Jr.

A burocracia faz segurar o ser criati-
vo com amarras. Amordaça-se quem 
ousa fazer diferente. Então, quando 
um membro da equipe se revela líder, 
o burocrata sentindo-se ameaçado, 
coloca aquele líder em um casulo, 
onde ele pode ser controlado e suas 
ideias não podem ressoar. O serviço 
público está repleto de pessoas enca-
suladas, fazendo coisas sem impor-
tância, trabalhos que não lhes dignifi-
cam, sem chances de mudanças e de 
se fazerem mudanças.

Quantos de nós já tivemos ideias, em 
princípio, brilhantes, mas que não fo-
ram à frente porque, na visão do bu-
rocrata, ou não é o momento certo 
para mudanças ou ainda, bem pior, 
que o “time que está ganhando não 
se mexe” - ora, como se não houves-
se elenco para tentar mudança e ga-
nhar de goleada. Geralmente, os que 
pensam assim, são administradores 
que não ousam fazer diferente. Estão 
acostumados a jogar pelo empate, 
sempre na defensiva. O pior é que se 
correr o menor risco de derrota, pre-

ferem nada produzir a colocar em 
xeque-mate suas funções comissio-
nadas que, a meu ver, não deveriam 
ser “função de confiança” ou de 
“antiguidade”, mas de competên-
cia, as quais são utilizadas apenas, 
e tão somente, como complemen-
tação salarial.

Para o burocrata nada deve mudar, 
apesar de haver milhares de maneiras 
de se conceber algo e de como trans-
formá-lo. Coragem e audácia são pa-
lavras riscadas do planejamento dos 
burocratas. As escolhas de substitutos 
no poder público, às vezes, é pura 
comédia. Ao se escolherem substitu-
tos, fazem-no, na maioria, apoiados 
em palavras postas de forma desar-
razoadas. A primeira palavra é com-
petência e, depois, perfil. No serviço 
público não se aplicam as definições, 
apenas dizem que este ou aquele ser-
vidor ou não tem competência ou não 
tem perfil. Mas, qual perfil? O perfil de 
quem? Do chefe? Daquilo que agrada 
ao chefe?

A competência individual e o perfil 
são, normalmente, avaliados conforme 
a visão do chefe ou avaliador. Entre-
tanto, todo servidor tem competência, 
nisso ou naquilo. O que é preciso é 
ser descoberto, oportunizar-lhe. “As 
pessoas querem sentir que seu traba-
lho faz a diferença”. Frances Hessel-
bein, Presidente da Peter Drucker 
Foundation. Todos precisam fazer o 
que deseja e naquilo que é bom. Pa-
rafraseando o teórico de Administra-
ção Frederick Herzberg “Se você quer 
que alguém faça um bom trabalho, 
primeiro lhe dê um trabalho bom”. In-
felizmente, ao final nada é analisado, 
posto que o chefe diligencia no senti-
do de encontrar alguém que lhe seja 
igual para que, ao depois, não haja 



surpresa. Tratando o perfil como os 
traços morais do ser, por que não tra-
tamos o perfil, na visão dos burocra-
tas, como defeitos pessoais? Procura-
se um substituto que tenha, no 
mínimo, os seus defeitos - uma ques-
tão de visão.

A burocracia é inversamente propor-
cional à liderança. Ambos nascem na 
vertical. A burocracia do topo para a 
massa. A liderança, contudo, da mas-
sa para o topo. Nessa linha de cons-
trução, o estudo, o planejamento e a 
logística devem ter nascedouro na 
base da pirâmide, por todos os inte-
grantes da equipe e isso é exatamen-
te o inverso das administrações que 
veem no administrador a chave do 
sucesso. Ou seja, hodiernamente, as 
decisões devem ser tomadas em 
conjunto, avaliando-se as variantes, 
de forma que todos tomem parte do 
processo cognitivo-construtor, sem-
pre de forma responsável de baixo 
para cima. Parece-me claro que para 
se ter sucesso no serviço público de 
forma responsável e equilibrada é ine-
vitável que se dilua o poder. Conforme 
John F. Kennedy “Nem todo mundo 
possui o mesmo talento, mas deveria 
ter oportunidade de desenvolvê-los”. 
Tal fato confirma-se, pois todos os 
servidores estão ansiosos para desli-
gar o “botão automático” e mostrar 
que tem potencial, que podem fazer 
a diferença: basta querer, e, muitos o 
querem. O que cada um precisa, en-
fim, é de uma chance para errar e ten-
tar consertar o próprio erro, com au-
tonomia, dentro de suas competências, 
para discutir, planejar, para criar, de-
cidir, delegar

.  
   É gratificante para um servidor/cola-
borador o reconhecimento como um 
membro importante dentro do órgão 

público. Executar sem possuir o poder 
de decidir é o mesmo que acordar de 
madrugada para trocar a fralda do filho 
do vizinho, posto que só existe doação 
para uma causa que lhe pertença. “É 
surpreendente quanto você pode con-
quistar sem se importar com quem 
leva a fama”, Abraham Lincoln.

Quero afirma que sem a desconcen-
tração do poder não há resultado sa-
tisfatório. Ilustro essa afirmação com 
um exemplo: Os cargos no serviço 
público são como vasos com peque-
nas plantas e a parcela do poder é a 
água que as plantas precisam para se 
manterem vivas, as quais se encon-
tram dispostas em uma figura geomé-
trica de uma pirâmide. Verifica-se que, 
nela, a primeira planta ocupa o lugar 
mais alto da pirâmide; abaixo dela 
existem dezenas de plantas em pe-
quenos vasos, as quais dependem da 
primeira receber um volume de água 
em quantidade suficiente para trans-
bordar e alimentar as plantas nos va-
sos abaixo, que por sua vez, quando 
transbordados, alimentarão às plantas 
dos vasos abaixo, assim, por conse-
guinte, até que a planta de número 
1.000 (mil) receba a sua cota parte. 
Caso a água (poder) fique represada 
no primeiro vaso, somente ela rece-
berá alimento, fazendo com que as 
plantas que estão logo abaixo fiquem 
miúdas, algumas morrem. Da mesma 
sorte, se o poder represar nas mãos 
do administrador, gerará uma desa-
celeração nas atividades dos demais 
servidores, decorrentes da falta de 
motivação, sem poder de modificar as 
coisas, por menores que pareçam. (...). 
A insatisfação deixa os servidores 
ansiosos para ver as horas no tra-
balho fluírem, sem condições de 
verem suas vozes ressoarem e ou-
vidas, no tempo.

A motivação é um fator que é da es-
sência do ser humano. Quando traba-
lham naquilo que lhes interessam, que 
lhes gratificam ficam motivados, ape-
sar de que não se pode olvidar de que 
a remuneração, também é estimulador 
que leva à motivação, apesar de fora 
da natureza humana. Motivação é o 
combustível que faz mover a máquina 
humana. Nas palavras de Mary Kay 
Ash, da Mary Kay Cosmetics, “Existem 
duas coisas que as pessoas desejam 
mais do que sexo e dinheiro: reconhe-
cimento e elogio”.

Quando um servidor se preocupa 
com o órgão a que pertence e com os 
clientes internos, em verdade está se 
preocupando com si próprio, com o 
próprio sucesso. Quando isso acon-
tece, torna-se perceptível que as atitu-
des do líder chegaram primeiro que 
palavras. Ao fim, todos os dias fazemos 
inúmeras escolhas. Escolhas que nos 
levam a percorrer diversos caminhos, 
muitas das vezes, surpreendentes. E 
essas escolhas podem nos fazer có-
pias do sistema vigente ou servidores 
melhores no que se refere às relações 
interpessoais e a resultados eficazes. 
Assim, qual o caminho que se preten-
de seguir? A resposta a esta pergunta 
nos conduz a novos questionamentos: 
O que eu quero para mim e para 
os meus clientes? E você... o que 
quer? Finalizo com a sabedoria de 
Dalai Lama: “Se você quer trans-
formar o mundo, mexa primeiro em 
seu interior”.

Jorge Gaidarji da Costa
 

Formado em Educação Física e Bacharel Direi-
to. Especialista em Direito Público e das Rela-
ções Sociais. Servidor Público Federal, Analis-
ta Judiciário, Área Judiciária do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
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“Doutor, como posso ter acesso gratuito a este medicamento?”. A pergunta, segun-
do o reumatologista Sergio Bontempi Lanzotti, diretor do Instituto de Reumatologia e 
Doenças Osteoarticulares (Iredo), é muito comum. Em mais de duas décadas dedi-
cadas à medicina e ao tratamento de doenças reumáticas, o médico percebeu que, 
além de um bom acompanhamento terapêutico, muitos de seus pacientes precisavam 
também de orientações sobre cidadania, principalmente as que referem-se ao direito 
à medicação gratuita.

“Doutor, como posso ter acesso
 gratuito ao medicamento?”

A pergunta não é incomum, principalmente, 
entre pacientes que sofrem com reumatismo.
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do deixa de cumprir um dever legal, só restan-
do ao paciente questionar judicialmente a de-
cisão do órgão”, explica o reumatologista.

“Usualmente, recomendamos ao paciente que, 
antes de ingressar com a ação judicial, ele pro-
tocole requerimento por escrito na Secretaria 
Municipal da Saúde, solicitando, com base na 
receita médica, os medicamentos dos quais 
necessita. Se o pedido não for atendido, ele 
deve solicitar ao Poder Judiciário que analise o 
mérito da questão, propondo uma ação judicial, 
que pode ser impetrada por meio do Sistema 
dos Juizados Especiais ou por intermédio das 
Defensorias Públicas. Estes órgãos prestam 
serviço de assistência judiciária gratuita à po-
pulação carente, diretamente, ou por convênios 
celebrados com a Ordem dos Advogados do 
Brasil”, orienta Sérgio Bontempi Lanzotti.

“Se o paciente precisa fazer uso com urgência 
do medicamento é possível entrar com um pe-
dido em caráter liminar, que deve ser analisado 
(e julgado) de imediato pelo juiz. Se deferido, o 
remédio deve ser fornecido num curto espaço 
de tempo”, explica o médico.  Têm direito à prio-
ridade na tramitação de processos, dos quais 
forem parte ou interessado, as pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos, ou que sejam 
portadoras de doença grave, como, por exem-
plo, artrite reumatóide, espondiloartrose anqui-
losante e outras doenças reumáticas. Também 
é garantido direito ao atendimento preferencial 
pela Defensoria Pública em relação aos serviços 
de assistência judiciária gratuita. O pedido de 
prioridade na tramitação de processos judiciais 
deve ser feito pelo advogado que representa o 
paciente, juntamente com a comprovação da 
enfermidade e/ou da idade do beneficiário.

“O acesso aos medicamentos de alto custo no 
Brasil está em um estágio avançado, mas ainda 
pode ir além. É necessário ampliar a lista de 
doenças e de remédios contemplados, além de 
criar ferramentas de controle e distribuição des-
ses medicamentos, visando garantir o acesso 
igualitário e justo a todos os pacientes”, diz o 
diretor do Iredo.

“Primeiro, é preciso explicar ao paciente que 
o acesso gratuito a qualquer medicamento é 
um direito assegurado a todos os cidadãos bra-
sileiros por meio da Constituição de 1988. Na 
categoria de direitos e garantias fundamentais, 
descrita pela nossa carta magna, o Estado, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tem o dever de garantir, a todos, o direito à saú-
de de forma integral e igualitária. Há casos de 
pacientes com artrite reumatóide, onde manter 
a medicação sem o subsídio do governo é ab-
solutamente inviável”, afirma Sérgio Lanzotti.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
196, conferiu ao Poder Público o dever de ga-
rantir, a todos, o direito à saúde, mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redu-
ção do risco de doença e de outros agravos, 
bem como garantindo o acesso universal e igua-
litário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. Além da constituição, 
o artigo 6º, inciso I, “d”, da Lei Nº 8.080/90, 
impõe ao Estado a responsabilidade de execu-
tar ações de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica. 

Luta judicial

Muitas vezes, além de conhecer seus direitos, 
é preciso que os pacientes lutem judicialmente, 
para assegurá-los. “No caso dos medicamentos 
de alto custo - assim chamados ou porque têm 
alto custo unitário ou porque são de uso pro-
longado ou definitivo -  este vem sendo o cami-
nho seguido por muitos pacientes reumáticos. 
Constitucionalmente, o SUS deve fornecer o 
medicamento gratuitamente, desde que haja 
comprovada necessidade clínica do paciente 
(que pode ser comprovada a partir dos exames 
diagnósticos acompanhados de laudo e recei-
tuários médicos) e eficácia do medicamento 
(que pode ser comprovada por meio de relató-
rio médico, fundamentado na literatura médica, 
bem como pelo seu registro na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária). Mas quando o SUS 
nega ou cria obstáculos para o fornecimento 
de medicamentos, este representante do Esta-
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O SERVIDOR PRECISA REFLETIR
Todo aquele que serve ao Poder Público é denominado 

de Agente Público, ou melhor, Servidor Público. Alguns 
aspectos devem ser lembrados especificamente no to-
cante à sua atuação dentro dos órgãos Federais, Estadu-
ais e Municipais, são eles: 1 – Ser leal ao órgão que serve; 
2 – Ser assíduo e pontual; 3 – Guardar sigilo sobre o as-
sunto da repartição; 4 – Ser econômico em relação ao 
material que utiliza; 5 – Atender ao publico com bastante 
presteza; Logo se ver que o servidor deve prezar pelo o 
elemento mais crucial que é a ética.

A relação do servidor público com a administração pú-
blica é meramente profissional, no entanto seus atos na 
vida particular contribuíram sem duvida alguma, para ob-
ter um bom conceito funcional, por conseguinte a probi-
dade, a urbanidade haverão de caminhar juntos em prol 
de uma personalidade forte. 28 de Outubro data come-
morativa do servidor público é bastante propicia para uma 
reflexão, refletir sobre o que fez e o que não fez em prol 
de uma instituição mais humana sobre todos os aspectos. 
Os atos do ser humano refletem no ambiente de trabalho 
influindo sempre no comportamento e, por conseguinte 
na relação interpessoal. 

Dentro dos ensinamentos obtidos na faculdade e na 
escola da vida ouso aqui continuar a opinar e refletir 
sobre o assunto, relatando a importância da relação 
interpessoal entre os servidores públicos. É necessá-
rio, portanto, se valer do pensamento de Dalaia Lama 
“Repartir seu conhecimento. É uma forma de alcançar 
a imortalidade”.

O ser humano tem uma individualidade própria na ma-
neira de pensar, sentir e agir, portanto, a indiferença é 
inevitável, fator importante para o crescimento de si pró-
prio possibilitando a troca de experiência. O atropela-
mento provocado por essa indiferença impede que o ser 
humano receba consideração e respeito ou conceda a 
quem necessite.

Uma relação nasce necessariamente de uma aceitação, 
de um desprendimento e de um acolhimento, principal-
mente no mundo com tantas turbulências. Deve-se levar 

em consideração que o servidor passa a maior parte do 
tempo no local de trabalho do que no seu lar, a aceitação 
se inicia quando se tem a capacidade de escutar o outro 
e prepara-se para aceitar o outro como a si mesmo. Já 
dizia Albert Einstein – “A mente que se abre a uma nova 
ideia, jamais voltará ao seu tamanho original”.

Relaciona-se é um desafio que todos devem enfrentar, 
desde o acordar ao deitar, portanto é necessário um fee-
dback que permita a cada um se relacionar numa lingua-
gem mais receptiva levando informações a ambas as par-
tes. A interação no ambiente de trabalho parte de um ciclo 
“trabalho-interação-sentimento” deixando de existir essa 
relação, o funcionário mais competente tende a perder seu 
potencial devido a influencia do grupo, lidar com as indi-
ferenças torna o comportamento interpessoal mais har-
monioso, portanto é necessário ter percepção treiná-la 
para exercer o feedback e ter habilidade e flexibilidade 
perceptiva e comportamental. 

A não observância e a falta de ação positiva com relação 
ao relacionamento interpessoal entre os servidores públi-
cos, levá-os a pratica de atos antéticos esquecendo, no 
entanto, que a ética é o caminho para a busca do aperfei-
çoamento humano. È evidente que o servidor público age 
conforme seus padrões culturais que a sociedade define, 
mas nunca é tarde para refletir e tentar mudar o jeito a 
forma do relacionamento, buscando dias melhores para 
si e para os outros.

Deve-se lembrar ainda que a musica tem um papel mui-
to importante na relação interpessoal responsável pelo 
os efeitos do sentimento e facilitadora de atividades pro-
movendo uma aproximação mais receptiva entre os ser-
vidores, portanto convido a todos a refletirem, ouvir mu-
sica, relaxar em prol de uma boa causa – um melhor 
relacionamento dentro dessa família universal que é o 
Servidor Público.

* Narcizo Machado Filho
Servidor público, graduado em ciências contábeis, pós-graduado em 

gestão fiscal e planejamento fiscal.

www.narcizomfilho.blogspot.com
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A cultura dentro 
 do serviço público

Para mudar resultados dentro do serviço público – melhorar a educação, saúde, 
segurança pública, assistência social e demais serviços, é preciso substituir para-
digmas que estão nas cabeças dos dirigentes, trocar interesses particulares por 
coletivos, aumentar os níveis de comprometimento.

     E M  T E M P O

Para mudar resultados dentro do serviço pú-
blico – melhorar a educação, saúde, seguran-
ça pública, assistência social e demais servi-
ços, é preciso substituir paradigmas que estão 
nas cabeças dos dirigentes, trocar interesses 
particulares por coletivos, aumentar os níveis 
de comprometimento, mudar hábitos, prepa-
rar os chefes e servidores em geral para que 
aprendam a trabalhar com sinergia positiva. 
Em síntese, significa mudar a cultura dentro 
das organizações.

Não consta dos valores políticos hoje exis-
tentes a importância que tem a cultura orga-
nizacional, para que as ações públicas acon-
teçam em maior velocidade, mais eficiência e 
com menos desperdício de recursos públicos. 
Também não constam, com raríssimas exce-
ções, a valorização da meritocracia, presença 
de sistemas de avaliação de servidores e a 
existência de planos de cargos e salários, que 
contemplem aqueles funcionários mais talen-
tosos e dedicados. Em geral, há um nivela-
mento salarial entre os ocupantes de funções 
públicas correlatas.

Proliferam culturas de desconfiança, desvios 
de caráter e fofocas que não contribuem para 
atender às necessidades da população. Há um 
excessivo número de funções comissionadas, 

que muitas vezes são preenchidas para atender 
a interesses políticos, sem levar em conta, si-
multaneamente, a competência técnica e a ca-
pacidade de gestão da pessoa escolhida.

Os planejamentos elaborados se restringem 
ao período de um determinado governo. Não 
há um planejamento estratégico, de médio e 
longo prazos, que seja executado por governos 
sucessivos, independentemente da sigla par-
tidária ou ideologia.

A população em geral não sabe o porquê das 
intermináveis filas para atendimento nos postos 
de saúde, das deficiências nas áreas de trans-
portes, dos baixos indicadores da educação 
básica – IDEB, das falhas na segurança pública, 
do crescente número de crianças e adolescen-
tes que se drogam... Tudo isso é consequência 
de uma cultura negativa no serviço público, que 
impede o Brasil, estados e municípios de se 
desenvolverem numa velocidade compatível 
com a realidade.

 
* Edinaldo Marques 

Professor, Consultor e Palestrante
www.twitter.com/edinaldomarques
edinaldo_melo50@hotmail.com
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Há muito tempo quero escrever um texto sobre precon-
ceito. O que acho dele e o que tenho observado já em 
anos, mas o que levou mais tempo foi encontrar uma 
abordagem pouco explorada sobre este assunto que 
atinge a todos de uma forma ou de outra e que, ao meu 
ver, não tem relação alguma com hipocrisia, mas com 
maturidade, experiência e evolução.

 
   Geralmente vemos a palavra preconceito associada a 
assuntos polêmicos como a liberdade da orientação se-
xual ou à ideia cretina da superioridade étnica. Assuntos 
culturalmente complexos que inclusive já foram motivo 
para muita violência e atitudes extremas.

Porém, o que deixamos passar, é que o preconceito 
existe em diversos níveis, sem perder o poder de subju-
gar, ofender e magoar as pessoas. De uma maneira ou 
de outra, todos nós somos agentes de preconceitos, ao 
mesmo tempo que somos também vítimas dele.

Isso porque uma das origens do preconceito é o medo 
e a incompreensão do desconhecido, do diferente. Um 
mecanismo de defesa quase inconsciente de auto afir-
mação. Atacamos para não sermos atacados. Por isso 
que enquanto você estiver entre iguais, não sofrerá pre-
conceito, há não ser que demonstre algo diferente do 
grupo, quando poderá ser retaliado.

Esse “algo diferente” pode ser uma cor de pele ou 
uma opção sexual, mas pode ser também um gosto 
por filme ou música, uma roupa ou até mesmo uma 
origem. Vemos por exemplo o preconceito que as pes-
soas que nasceram no nordeste sofrem por parte de 
alguns indivíduos que vivem no sul, algo totalmente 
sem fundamento, mas podemos ir além: Em São Pau-
lo, há um preconceito por pessoas que vivem na Zona 
Leste, por exemplo. A origem seria a distância que o 
bairro apresenta do Centro da cidade. Um exemplo re-
cente foi a infeliz declaração de Rita Lee sobre o bairro 
de Itaquera, contra a proposta de se construir um novo 
estádio na região, a cantora declarou que o lugar era o 
“cú de onde sai a bosta do cavalo do bandido”, justa-

mente porque era Itaquera é um lugar desconhecido para 
ela e “longe demais” de sua casa. A declaração, como 
todo tipo de preconceito, gerou embaraçosos pedidos 
de desculpas e “má interpretação”, além da revolta e 
mágoas típicas das declarações preconceituosas.

Uma outra possibilidade do preconceito é o “compor-
tamento de manada”, ou seja, mesmo não sabendo o 
motivo do preconceito, a pessoa copia as atitudes pre-
conceituosas de um grupo para se afirmar como parte 
integral e unânime. O grupo pode ser desde uma família 
que faz “piadinhas” com negros até uma gang de ski-
nheads que espanca homossexuais. Ela não sabe o por-
quê, mas odeia. Assim como muitas pessoas não conhe-
cem o Nordeste ou à Zona Leste de São Paulo, mas 
odeiam e subjugam estes lugares e suas pessoas apenas 
para serem aceitas ou se sentirem “superiores”.

Enfim, o preconceito vai muito além da cor da pele ou 
da orientação sexual. Toda vez que somos oprimidos por 
expor uma ideia estamos sofrendo deste mal que atrasa 
nossa evolução como seres humanos. Assim como toda 
vez que nos deparamos com uma nova ideia, devemos 
estar atentos às nossas reações para não cometermos 
esse câncer social que só gera rancor, ódio e desenten-
dimento entre as pessoas. Devemos nos lembrar que o 
preconceito já foi motivo para diversas guerras ao redor 
do mundo e milhões de mortes coletivas e isoladas que 
acontecem até os dias de hoje, isso sem mencionar as 
lágrimas nos olhos de crianças que, ingênuas, não com-
preendem o motivo de sofrerem a rejeição social. Vamos 
estar atentos e, enfim, aceitar as diferenças. Afinal, somos 
um, mas não somos o mesmo*.

*Referência à música “ONE”, da banda irlandesa U2.

*Denis Rodrigues
Editor do Bravus.Net

Também conhecido pelo pseudônimo DiN Rodge, De-
nis é vocalista da banda Eremitas. Procura publicar 
seus textos em espaços livres e democráticos.

Pré conceito sem preconceito
     A L E R TA
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