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Alex Cavalcante Alves

“É preciso priorizar o
atendimento ao cidadão”
Entusiasta do Movimento Gestão Pública Eficiente, servidor federal
avalia que o “feijão com arroz” do serviço público ainda é menosprezado
ANDRÉ SOBRAL/PMV
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Para alcançar a oferta do
serviço de qualidade esperado pela população, a gestão pública brasileira precisa se reestruturar. Pensando nisso, Alex Cavalcante
Alves, que é servidor público federal, reuniu entusiastas sobre o assunto para
criar o Movimento Gestão
Pública Eficiente, organização sem fins lucrativos. A
iniciativa é centralizada em
Brasília e começa a se expandir pelos Estados.
Em entrevista a A GAZETA, ele analisou como é
possível promover a melhoria contínua das instituições e das pessoas que
nelas prestam serviços.
Quais são os maiores entraves que o serviço público ainda enfrenta?
Um dos pilares seria especialmente a ampliação
da participação social, que
é o cidadão conseguir penetrar nas barreiras da administração pública. A partir da transparência, ele
consegue ser ouvido dentro
desses órgãos, ter alguma
interação, e isso é um ganho muito grande para que
ele possa enxergar com outros olhos o órgão com a
qual está tratando e expor
suas demandas. Outra
questão que é básica é a
priorização do investimento na área finalística, do
atendimento ao cidadão
propriamente dito. Muitas
vezes se vê um balcão de
atendimento muito precário, que não tem nem uma
ferramenta de senha, enquanto o gabinete do secretário está muito bem estruturado,comosmelhores
técnicos, conforto ecomputadores de última geração.
Assim, ocidadãorecebeum
serviço aquém do esperado
e nem se anima de reivindicar seus direitos.

Alex defende a
transparência
como valor para
melhorar serviços

Em quais setores o poder
público vem se modernizando com maior ênfase?
O discurso atual está muito voltado para o uso da
informatização, e para a
sustentabilidade, que são
de fato importantíssimos.
Masentendoque,antesdisso, ele deve tentar buscar a
excelência no atendimento
daquilo que é a sua função
básica: prestar o serviço de
saúde, de educação, administrativo, ou qualquer outro, da melhor forma possível. Quando se fala em
Tecnologia da Informação,
às vezes pensa-se em tendências super modernas,
aplicativos, mas uma série
de órgãos não tem sequer
um site organizado. E outra
questão é que ao tentar inovar, o foco tem que ser no
usuário. É preciso primeiro
verificar com o seu público
se há aquela demanda. Ou

A cobrança do
cidadão
aumentou, e
hoje nenhum
governo pode
se dar ao luxo
de parar no
tempo. O
cidadão vai
nas redes e
reclama, e isso
causa efeito na
política”

Se o órgão
quiser inovar, é
um avanço e
tanto. Mas
primeiro é
preciso fazer
autoanálise e
verificar sobre
como está
prestando o
básico e tentar
aperfeiçoar”

então algo que promete ser
muito inovador, terá a adesão baixa. Resumindo: não
adianta não saber fazer o
bom feijão com arroz e querer pular para a cereja do
bolo.
Oqueéprecisofazerpara
mudar a imagem desse
serviço público atrasado
e que não funciona?
Precisa haver um esforço
de cada órgão público para
revisar seus processos, ver o
que está sendo excessivo e
trabalhar para desburocratizar. Olhar para si e ver o
que realmente é necessário
e onde há preciosismo. Temos um excesso de produção normativa, não só de
leis, como também dos órgãos públicos, por meio de
instruçõesnormativas,resoluções,portarias.Chegamos
a um ponto em que o cidadãotemqueserquaseum

advogado, tem que entender de todas as normas da
sua atividade finalística e da
sua parte burocrática.
Por que, mais do que
nunca, a população precisará encontrar os serviços de referência no
setor público?
Ainda temos essa visão de
queaexcelênciaestánainiciativa privada. O que é um
contrassenso, pois bons
quadros profissionais que
temos estão no setor público, devido ao alto nível
dos concursos, mas a população não consegue enxergar dessa forma. Primeiro por causa da imagem consolidada de que o
serviço público é ineficiente, e esses bons quadros geralmente estão mais sendo
aproveitados no alto escalão. E quem vai estar atendendo o cidadão às vezes é

um servidor que não está
motivado, não queria estar
ali. Falta um pouco dessa
boa vontade, de colocar
bons quadros próximos do
cidadão, reformar essas estruturas de atendimento.
A cobrança aumentou?
Sem dúvida, e muito fruto
das tecnologias. Hoje o cidadão não quer ser tratado
de forma regular, mediana.
Quer ser bem tratado tanto
na iniciativa privada ou pública. Como o setor público
não tem concorrente, isso
levava a uma posição de
tranquilidade. Mas hoje nenhumgovernopodemaisse
daraoluxodepararnotempo. O cidadão vai nas redes
e reclama, o que gera consequências políticas, responsabilização aos servidores.Eumareclamaçãopode
gerar muitas outras, o que
não é positivo para a imagem do órgão. Ou seja, as
novas tecnologias resultaram numa maior prestação
de contas dos órgãos para a
sociedade.

