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Trata-se de uma difícil atribuição, no plano emocional como no intelectual, 
fazer um balanço sintético dos oito anos de existência da Fundação Luís 
Eduardo Magalhães, dada a magnitude das realizações nesse breve e intenso 
percurso, marcado por conquistas e utopias, assim como por dúvidas, 
tentativas e alguns erros.

Lembro que foi um desafio imenso para aquele pequeno grupo precursor, 
meio que convocado às pressas no início de 1999, congregando a expertise   
e o comprometimento de Ana Libório, Carlos Vasconcelos Domingues da 
Silva, Shirley Pinheiro e Vera Queiroz. Começamos ali a aventura de sonhar 
juntos uma organização realmente nova, que não fosse uma reedição de 
velhas formas institucionais, comprometida com o futuro, com o redesenho 
de um Estado mais ágil, mais eficaz e mais democrático. As diretrizes 
estabelecidas para a Fundação eram apenas vagos indicadores do que 
ela deveria vir a ser. Em verdade, não ia muito além do enunciado de três 
vetores principais: desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, 
modernização da gestão e dos serviços públicos e intercâmbio de 
experiências organizacionais e de administração.

O que viemos a construir era algo absolutamente impensável naquele 
momento. Foi fruto de um trabalho coletivo marcado pela criatividade 
e determinação, em que fomos definindo, aos poucos, os valores, as 
premissas, os paradigmas, a visão de mundo e a alma da instituição. Um 
exercício muito bonito e desafiador, estimulante e inovador, o de criar uma 
instituição original, que fosse especialmente útil ao Governo da Bahia e ao 
povo baiano, que fosse moderna, ética, competente, com uma capacidade 
superior de realização e diferenciada no sentido de aportar inovações.

Claro que toda essa história nasceu em um contexto muito particular, em 
que o Governo da Bahia vinha desfrutando, desde o início da década de 90, 
de um prestígio muito grande pelo ajuste fiscal que empreendeu, pioneiro 
no país, e pela criação do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), 
solução sumamente vitoriosa, reproduzida no país e no exterior. Havia um 
grande otimismo quanto à possibilidade de se modernizar, mais ainda, a 
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Administração Pública. Vivia-se um quadro extremamente positivo e 
o Governo sinalizava, com clareza, que era necessário alavancar um 
conjunto de inovações para se melhorar a performance do Estado. 
Sobretudo, pensar o Estado do futuro, que vai servir a uma sociedade 
bastante distinta da que vivemos hoje.

Esse ambiente autorizante serviu de estrela-guia e 
estímulo para todos nós. É claro que, no dia-a-dia, 
no passo a passo, foram sendo revelados muitos 
outros caminhos. Surgiram temas emergentes, 
vazios conceituais que precisavam ser abordados e 
desenvolvidos. Apareceram demandas próprias do 
nosso principal parceiro e cliente, o Estado da Bahia, 
com suas pressões, suas tensões e prazos exíguos. E 

fomos assim desbravando novos territórios e, o mais difícil, buscando 
a aderência da Fundação, como organismo privado, às estratégias e 
à máquina do Estado. Uma máquina que tem uma dinâmica, lógica 
e competências próprias, com técnicos excelentes e cônscios da 
inteligência instalada do aparato estatal.

Tivemos um início auspicioso. Nos primeiros quatro anos de atuação da 
FLEM, as diversas secretarias do Governo nos trouxeram uma grande 
quantidade de demandas, algumas bastante desafiadoras, e foi possível, 
naquele momento, inaugurar um ciclo virtuoso de inovações. Desde 
cedo percebemos que a Fundação poderia ser uma grande incubadora 
para projetos estratégicos de Governo que, normalmente, teriam 
dificuldades de ser concebidos e implementados dentro do contexto 
público, tal como ele hoje se encontra.

Sabemos todos que o Setor Público, em geral, não é muito propício 
à inovação. Artigo de primeira necessidade em nossos tempos, ela 
implica em mudança evolutiva ou, mesmo, na ruptura de paradigmas, 
visando à criação de valor público – valor este medido pela relevância 
dos benefícios e dos custos da ação pública para o bem-estar 
comum. Portanto, a inovação é, por natureza, subversiva, contraria 
muitos interesses, desmonta privilégios, rearruma poderes, muda 

comportamentos, práticas e atitudes. Se ela não é 
perseguida de forma sistemática e acurada no Setor 
Público, certamente não é por falta de bons técnicos 
nem de bons dirigentes, mas sim pela falta de um 
ambiente favorável ao aprendizado organizacional, de 
uma cultura de experimentação. 

Efetivamente, a inovação desafia diretamente o 
status quo; por isso, raramente a encontramos nas 
organizações públicas, que desenvolvem sistemas 
imunológicos de defesa contra temas críticos, 
espinhosos, evitando que eles sejam trazidos à 

tona, principalmente se, ainda que congruentes com os objetivos 
organizacionais, de alguma forma ameaçarem rotinas e interesses 
estabelecidos. Há uma tendência inercial dos administradores públicos 
de focar mais em sua própria agenda propositiva do que em resolver 
problemas de longo prazo.

Então, essa acabou sendo a primeira grande característica genética da 
Fundação: a de representar um espaço a latere do Governo, para que 
empreendimentos inovadores de interesse público fossem realizados 
com grande criatividade e independência. O portfólio de projetos 
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governamentais concebidos e ou implantados com o concurso da FLEM, 
apresentado a seguir, testemunha este fato. A atuação da entidade cobriu 
campos estratégicos da ação governamental, destacando-se as áreas de 
educação, saúde, segurança pública, combate à pobreza e à exclusão social, 
infra-estrutura, planejamento e administração. 

Para tal efeito, servimos como verdadeiro “escritório de projetos” para a 
concepção e operacionalização de diversos programas governamentais 
inovadores e de alto impacto para a sociedade, cumprindo um papel 
integrador de empresas e profissionais especializados, atuando numa 
plataforma comum de métodos e processos orientados a projetos, com 
menores custos de transação, alta responsabilização (accountability) e foco 
em resultados. 

São exemplos a formulação do PELTBAHIA – Programa Estadual de Logística 
de Transportes, o Cluster de Entretenimento da Bahia e a implementação 
e gestão do PEI – Programa de Enriquecimento Instrumental, assim como 
dos projetos: Certificação Ocupacional de Profissionais da Educação; 
Regularização do Fluxo Escolar; Fortalecimento da Gestão e Autonomia 
Escolar; Saúde Bahia; Mais Saúde Bahia; Promoção de Moradias para 
a População Carente do Estado da Bahia; Certificação Ocupacional de 
Profissionais da Gestão Pública, entre outros.

Por outro lado, a instituição do “Prêmio Luís Eduardo 
Magalhães – Idéias Inovadoras para a Administração Pública” 
foi um poderoso catalisador para a geração de novas idéias 
de caráter transformador do aparelho de Estado e de 
suas relações com o cidadão. Através desse mecanismo 
institucional, os servidores públicos estaduais dos três 
Poderes encontraram um espaço próprio de escuta, de 
atenção, de incentivo e de reconhecimento.

Uma segunda característica do DNA da Fundação é a sua 
agilidade e flexibilidade operacional – vantagens competitivas 
típicas de uma instituição privada – que contrasta com 
a letargia hiperburocrática do Setor Público, em geral 
atravancado por operações engessadas e ritmo lento. Esse 
atributo da FLEM foi fortalecido por uma substantiva absorção 
de tecnologias de informação e comunicação de ponta e pela participação 
sistemática em redes nacionais e internacionais, o que nos assegurou 
expressiva conectividade, permitindo a identificação e o acesso ao melhor 
conhecimento disponível e às melhores práticas globais. 

Considere-se, nesse sentido, que em geral o Estado está sempre tão 
absorvido em suas próprias atividades de rotina, trabalhando sob grande 
estresse, com questões sempre urgentes, que não pode se permitir, por 
exemplo, a rastrear o conjunto de experts e as melhores experiências 
nacionais e internacionais.

Em suma, a Fundação revelou apurada competência nesse campo, 
funcionando como uma poderosa “ferramenta de busca”, capaz de encontrar 
respostas, caminhos e inspiração para atendimento a demandas complexas 
e diversificadas dos seus clientes e parceiros.

Outro ativo importante da FLEM foi o desenvolvimento de uma grande 
musculatura operacional, fruto da apropriação das mais modernas 
ferramentas de gestão. São exemplos o sistema de gestão empresarial ERP 
– Enterprise Resource Planning, aliado a um conjunto de procedimentos de 
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workflow automatizados, que asseguraram à Organização um suporte 
administrativo e financeiro moderno e de grande porte, com capacidade 
de gerir megaprojetos de perfil multidisciplinar e transversal, envolvendo 
grande complexidade logística e capilaridade.

Mas nada disso poderia ter sido realizado sem o que, no meu entender, 
foi a maior e a mais eficiente das inovações no interior da própria 
Fundação: uma maneira radicalmente nova de gerir o conjunto de 
pessoas que dela fazem parte. A FLEM, nesses oito anos, foi um 
santuário de liberdade de opinião e de crítica, de um clima humano 
extremamente respeitoso, pautado pela ética e pela confiança. Houve 
espaço para que os conflitos se manifestassem. Disponibilizamos uma 
intranet absolutamente livre de restrições, para que todos pudessem se 
expressar. 

Visitantes, clientes e parceiros da Fundação sempre se mostraram 
impressionados com a qualidade humana e a singular excelência técnica 
da Organização. Os que lá trabalhavam o faziam com paixão e orgulho 
pela causa da FLEM, pelo compromisso com nossa missão maior de 
contribuir para a instauração de uma “Governança Democrática”, visando 
à transformação do Estado e da sociedade, contexto que lhes inspirava 
um particular e gratificante “brilho nos olhos”. Meu trabalho, como 

principal executivo e líder, era facilitado porque havia 
uma onipresente cobrança coletiva e todos nossos 
colaboradores tornaram-se, por sua vez, líderes, 
gerando uma espécie de auto-regulação solidária no 
tocante ao empreendedorismo, à responsabilidade, 
à qualidade e ao empenho profissional.

A Fundação sempre desfrutou de absoluta liberdade. 
Ocupou um território eminentemente técnico e 
neutro do ponto de vista político-partidário, mas 
sem deixar de pensar politicamente. Eu costumava 
brincar apregoando que, na FLEM, pisávamos em 
ovos, em cima do fio da navalha. A partir da força do 
nome do nosso patrono, conseguimos uma ótima 
blindagem contra influências espúrias, empreguismo 
ou coisas do gênero. O nome de Luís Eduardo serviu 

como inspiração por ser alguém profundamente comprometido com 
a idéia de renovação do Estado, de um novo Brasil, onde a inovação 
não deveria ser algo eventual, episódico, mas estimulada e gerenciada 
continuamente. Em tal medida Luís Eduardo encarnou esse perfil – no 
plano federal inclusive – que, até o presente, todas as forças políticas 
são unânimes em destacar o emblemático papel democrático que ele 
desempenhou no desenho desses novos tempos.

Com esse clima de liberdade, o corpo técnico da Fundação pôde se 
fortalecer, se profissionalizar. Cristalizou-se a compreensão coletiva de 
que, mais do que trabalhar para governos, a Fundação trabalha para o 
Estado. Sempre tivemos uma visão clara de que o Estado é permanente, 
os governos é que passam.

É imperativo reportar, nesse sentido, a indispensabilidade de um 
Estado cada vez mais atento às novas e complexas necessidades da 
população, com capacidade de prestar bons serviços, com muita força 
de realização para resolver nossos graves e crescentes problemas. 
O Estado tem que sair da sua torre de marfim, assoberbado que está 
pelo excesso de leis, pelo cipoal de burocracias, de procedimentos 
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complicados, quando não ininteligíveis e até desnecessários, e encontrar novas 
formas para que suas ações sejam mais descentralizadas e simplificadas. 
O Estado deve se tornar mais capilarizado e acessível para que a sociedade 
participe em maior escala das decisões públicas e exerça sua função de 
controle social.

Constituir-se em uma “oficina de cidadania” foi sempre o mantra da Fundação. 
Todos os nossos esforços levaram em conta que a sociedade tem um déficit 
imenso de cidadania, que as comunidades têm que se organizar politicamente, 
que é preciso reunir capital social, a inteligência coletiva, para que haja 
maior empoderamento dos grupos sociais, das 
comunidades, dos territórios, dos municípios, das 
regiões. 

Participamos de muitos projetos interessantes 
concebidos e implementados nessa linha, como o 
programa governamental Faz Cidadão, realizado 
nas 100 cidades baianas com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano. Esse programa trazia 
embutida uma estratégia de envolvimento de 
múltiplos atores e deixou fincadas raízes de como as 
comunidades podem começar a ter uma agenda local, uma nova autonomia e 
uma visão política, administrativa e operacional dos seus próprios territórios. 
Nessa mesma linha, participamos do processo de concepção do modelo da 
Ouvidoria Geral do Estado, hoje referencial no País, e lideramos a formulação da 
Agenda para a Juventude do Estado da Bahia.

Fomos grandes parceiros do PNUD em um alentado programa de disseminação 
das Metas do Milênio, envolvendo todos os municípios da Bahia, para que 
esses importantes desafios desenhados pela ONU fossem incorporados ao 
planejamento estratégico municipal. Estamos, nesse exato momento, apoiando 
o Governo da Bahia na implementação de um programa ambicioso, o “Jovens 
Baianos”, envolvendo cerca de dois mil estudantes de nível médio, da rede 
pública estadual, em ações de capacitação para o desenvolvimento comunitário 
e inclusão social, em nossa Capital.

Tratamos de disseminar conceitos e temas de vanguarda que, doravante, 
integrarão qualquer dinâmica política e social, a exemplo de governança 
democrática (dentro do próprio Governo, entre os três entes federativos, 
entre os três Poderes e entre Governo e sociedade), gestão do conhecimento, 
redes e comunidades de práticas, tecnologias sociais de participação, governo 
eletrônico, economia solidária e parceria público-privada (PPP), entre tantos 
outros. Com essa finalidade, a Fundação criou um grande programa, o “Fórum 
de Reflexão: A FLEM Construindo o Futuro”, integrado por eventos altamente 
qualificados e com a presença de expoentes da inteligentzia internacional e 
brasileira.

Cuidamos com muito zelo de registrar, em bases de conhecimento, toda essa 
trajetória de experiências e lições aprendidas. Temas emergentes debatidos, 
metodologias e soluções desenvolvidas, relatos narrativos de projetos foram 
devidamente formatados, indexados e internalizados em nossa memória 
técnica, tornada pública nas séries “Cadernos da Fundação Luís Eduardo 
Magalhães” e “Idéias Soluções e Resultados”, bem assim através de um 
sistema especializado de acompanhamento de projetos que documenta o 
desenvolvimento físico e financeiro do nosso portfólio. 

Nesse período, acumulamos considerável acervo de livros, gravações, vídeos 
e periódicos especializados, reunindo cerca de 1.�00 títulos versando sobre 
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Administração Pública, disponibilizado ao público interessado através do 
site institucional, da intranet e da biblioteca.

Duas mídias de última geração foram amplamente utilizadas, a TV 
FLEM (broadcasting pela Internet, distribuída por cabos óticos para todo 
o Centro Administrativo da Bahia) e duas salas de videoconferência, 
veiculando seminários, cursos e palestras para grandes audiências. 

A disseminação dirigida e customizada de 
conhecimentos sempre ocupou um espaço vital 
em nossas práticas.

O fato é que a administração pública brasileira 
continua profundamente marcada pela recorrência 
de índices de exclusão que nos situam em ingrata 
posição entre os piores do planeta, em paralelo 
ao novo capitalismo financeiro, por natureza 
desatento às dinâmicas produtiva e redistributiva. 
Os problemas daí decorrentes, somados às novas 
configurações da sociedade e da economia e 

a problemas ambientais cada vez mais graves, preconizam a adoção 
de um novo tipo de gestão pública. Deverá ela ser pautada pela 
sustentabilidade das ações, pela participação popular e, sobretudo, por 
três características praticamente inexistentes nos dias de hoje, quais 
sejam, a avaliação de desempenho, a transparência e a accountability. 

É voz corrente que o Estado brasileiro ainda trava, visivelmente, o 
desenvolvimento do país. Não é suficiente uma classe empresarial 
empreendedora e moderna, nem tampouco uma sociedade civil vibrante, 
se o Estado não fizer a sua parte. O dinamismo da sociedade civil e 
do setor empresarial precisa ser acompanhado por um desempenho 
semelhante por parte do Estado, que enfrenta sérias dificuldades de 
transformar-se para os novos tempos.

Nesse sentido, e voltando à questão da especificidade técnica da FLEM, 
nós nos afirmamos como uma organização que goza de excelente 
reputação e credibilidade na Bahia, no país e no exterior. A Fundação 
fez essa travessia sem nenhum arranhão de caráter político, financeiro 
ou moral. Então se afirmou, ganhou prestígio ao contribuir para a 
concepção e implantação, na Bahia, de vários produtos de excelência, 

inovadores, a exemplo do sistema de certificação 
ocupacional e da metodologia de aceleração da 
aprendizagem, os quais estão sendo aplicados pela 
FLEM, com grande sucesso, em outros estados da 
Federação.

É fato que a Fundação ganhou um espaço singular 
de reconhecimento, como poucas vezes se viu na 
Bahia, junto às grandes instituições internacionais que 
lidam com a área pública, como a ONU, o BID, o Bird 
(Banco Mundial) e o CLAD – Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo.

Foi muito importante a decisão da ONU, através do Undesa – 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, de criar na estrutura 
da FLEM, com a chancela dos governos do Brasil e da Bahia, o CIIIAP 
– Centro Internacional de Inovação e Intercâmbio em Administração 
Pública, que funciona como uma antena das Nações Unidas, sendo 
responsável por projetos especiais ligados a inovações para o Setor 
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Público. Esse Centro abriu uma rica janela de oportunidades para a FLEM: 
acompanhar os principais eventos e movimentos internacionais ligados às 
transformações do Estado e às novas formas de governar, em quase todos 
os países do mundo. O CIIIAP não teria acontecido se não fosse a confiança e 
a credibilidade que a ONU depositou em nossa Fundação.

De igual modo, foi de grande relevância à FLEM o reconhecimento de sua 
capacidade pelo Banco Mundial, corroborada pelos governos do Ceará e da 
Bahia, ao confiar-lhe a missão de operar a gestão de um empreendimento 
de importância estratégica para esses Estados: a formulação do “Projeto de 
Gestão e Conservação Sustentável do Bioma Caatinga” e, a partir de 200�, a 
sua implantação.

Consolidar tal imagem pública foi 
decorrência da competência técnica 
da instituição, de um acervo amplo 
e significativo de resultados. Só com 
trabalho sério e relacionamentos 
consistentes essas redes nacionais e 
internacionais podem ser criadas. Não 
são elas pautadas por meras relações 
pessoais, mas em critérios de confiança, 
de credibilidade, pela legitimidade e valor das idéias e dos projetos. 

Esse legado de imenso valor que reunimos, ao longo de apenas oito anos, é 
um orgulho para a Bahia e é, sobretudo, um imenso orgulho para todos nós 
que trabalhamos na Fundação. Os que estão hoje aqui, os que já passaram e 
seguiram por outras sendas, os novos, os antigos, quer dizer, todos, temos 
uma atitude amorosa com a FLEM. Organização que se firma como um 
espaço de dignidade, de crescimento pessoal e profissional, um lugar único 
para se exercitar a nobreza e a generosidade do ser humano, do existir em 
grupo como uma possibilidade de respeito, de liberdade. Sinto e creio que 
compartilho do sentimento de todos e de uma alegria muito grande, a de ter 
contribuído para uma perspectiva de mudança, para um Estado mais justo, 
mais eficiente e mais democrático.

Reconheça-se que, nem sempre, conseguimos realizar algumas iniciativas 
que julgamos importantes, acalentadas por toda nossa equipe. Às vezes é 
porque não chegou o tempo delas, às vezes por falta de condições políticas 
e ou financeiras, às vezes porque não conseguimos reunir as condições 
técnicas necessárias. Enfim, inúmeras ações não puderam ser tocadas. Entre 
elas, citaríamos um mais intenso e sistemático programa de capacitação 
de gestores, especialmente direcionado à alta administração; um programa 
de melhoria da qualidade da gestão municipal, no meu entender um dos 
fatores responsáveis pelo atraso e pela pobreza do Brasil; o desenvolvimento 
de sociotecnologias para apoiar processos de deliberação coletiva e 
de empoderamento de comunidades; um programa de preparação de 
órgãos colegiados de caráter consultivo e deliberativo, que, em geral, não 
funcionam a contento – chegamos inclusive a pensar em criar uma “Escola 
de Conselhos”.

Não foi possível pôr em movimento a criação da nossa sonhada “Escola 
de Governança”, dar um maior impulso ao “governo eletrônico” (E-Gov)  e, 
ainda, reconfigurar o modelo de defesa civil adotado pelo Estado da Bahia, 
de modo a comportar uma perspectiva holística de defesa da vida, dos bens 
da população e do meio-ambiente. Enfim, existe um campo muito rico de 
inovações já plenamente identificadas, que poderiam agregar um imensurável 
valor à qualidade do Setor Público e à arte de governar – e que almejamos 
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que sejam, doravante, objeto de uma forte atenção do Governo da Bahia.

Não identificamos consistência na maioria das proposições relacionadas ao 
chamado “Estado mínimo”, neoliberal, que se submete ao “Deus Mercado”, 
rolo compressor que impõe a supremacia do privado sobre o valor público, 
o bem comum. Um Estado forte, sem ser autoritário, e eficaz é cada vez 
mais necessário, sobretudo com esse desastre social e ambiental que 
está acontecendo no planeta. Mas, para isso, o Estado precisa mudar 
radicalmente, reinventar-se.

Hoje, existe um imenso e vergonhoso déficit de Estado em quase todos 
os rincões do Brasil. Estamos, todavia, vivendo uma perspectiva nova e 
alvissareira, onde as grandes massas populares estão entrando no jogo 
político. Os movimentos sociais alertam para a premência de um novo 
arsenal de políticas sociais direcionadas a um desenvolvimento endógeno, 
um desenvolvimento pautado em cada região, em cada território. Finda-se 
o tempo do paternalismo das elites políticas como entes provedores de 
bens e soluções. Acredito que, doravante, os partidos políticos se verão às 

voltas com o desafio de engendrar novas estratégias de 
desenvolvimento social.

As políticas públicas se tornam mais fáceis de serem 
aplicadas se as comunidades são organizadas, se delas 
participam, se por elas são geridas. Acabou-se o tempo 
do Estado salvador, o Estado como único protagonista 
do bem público, do bem comum. E isso implica em 
novos marcos legais e políticos que pressuponham a 
participação das classes empresariais e da sociedade 
civil organizada no grande jogo de se definir o que é o 
interesse público e como operá-lo. Essa governança 
é algo que o futuro acena como sendo absolutamente 
imprescindível para que se construam novos consensos, 
novas articulações, novas possibilidades.

O mundo ficou demasiado grande, complexo, caótico e inovador para um 
velho e carcomido Estado como o que temos no Brasil. Não passamos 
sequer pela fase de um verdadeiro “Estado burocrático”, em sua acepção 
weberiana. Não passamos também pela construção do welfare State, o 
“Estado do bem-estar social”. Não passamos tampouco pela construção 
da chamada “nova gestão pública”, pela qual passaram vários países 
asiáticos e anglo-saxões. Para complicar, já estamos entrando em mais um 
modelo de Estado, o da “governança democrática”.

Então, podemos facilmente constatar a imensa dificuldade que o Brasil 
terá para amalgamar essas quatro tipologias de Estado, que terão de 
viver conjuntamente e, certamente, com grandes conflitos e contradições. 
Nós precisamos dos quatro tipos: de um bom Estado burocrático, 
meritocrático, com funcionários de carreira bem pagos e bem treinados. 
Precisamos de um Estado do bem-estar social, porque mais da metade 
dos brasileiros passa por grandes dificuldades. Precisamos de um Estado 
renovado sob a égide da “nova gestão pública”, que busque as dimensões 
da ética, da eficiência das ações públicas, da transparência, do foco 
em resultados, da avaliação de desempenho e da responsabilização, 
saindo desse cerco legal absurdo, desse emaranhado de leis, normas, 
regulamentos e dessa hegemonia das atividades-meio que atravancam 
completamente o Estado e frustram a prestação de bons serviços públicos 
nas pontas.

E, finalmente, precisamos de um Estado que pratique com zelo, sabedoria 

Desde cedo percebemos 
que a Fundação poderia 

ser uma grande 
incubadora para projetos 
estratégicos de Governo 

que, normalmente, 
teriam dificuldades 

de ser concebidos e 
implementados dentro do 

contexto público, tal como 
ele hoje se encontra.
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e competência a governança democrática e impulsione a formulação e 
implementação de políticas e programas conjuntamente com o setor privado, 
o terceiro setor e a sociedade civil organizada.

Enfim, foi um privilégio trabalharmos na Fundação, dentro desse contexto tão 
desafiador e estimulante. Queremos reconhecer o trabalho extraordinário 
de todo o corpo técnico e diretivo, de todas as pessoas, desde os 
superintendentes até o pessoal encarregado da limpeza e vigilância, nossos 
colaboradores de empresas terceirizadas, esse conjunto de pessoas que 
procurou servir com qualidade e amor. A Fundação foi um espaço de se 
trabalhar as utopias possíveis, os sonhos realizáveis. Mas sua característica 
maior foi seu compromisso com resultados 
concretos. E foi uma Fundação verde, limpa, bela, 
gostosa, charmosa, humana, coletiva, alto-astral, 
generosa, bem-humorada, livre.

Não poderia, por fim, deixar de registrar um especial 
agradecimento ao Governo da Bahia, através dos 
governadores César Borges e Paulo Souto, de seus 
Secretários de Estado, dirigentes e funcionários 
que acreditaram em nossa proposta e tornaram-se 
nossos parceiros, bem como a todos os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, pelo 
inestimável apoio e pelas excelentes contribuições 
à nossa gestão. E, não menos importante, à nossa imensa e múltipla rede de 
parceiros, indivíduos e instituições da Bahia, do Brasil e do exterior, que nos 
honraram com sua confiança. Sem essa comunidade, nosso trabalho não teria 
sido possível.

A FLEM é uma experiência única e sinto-me extremamente privilegiado por 
vivenciá-la como um dos seus atores. Espero que tenhamos assentado raízes 
que permaneçam e saudáveis sementes de uma incrível possibilidade que 
vislumbramos e começamos a perseguir. A Fundação respirou, todo o tempo, 
o ar da liberdade e da criatividade, com todos os matizes políticos possíveis. 
Portanto, um lugar de pluralidade que nunca foi aparelhado politicamente. 
É minha crença que, só assim, a FLEM terá assegurada a credibilidade 
conquistada e continuará desempenhando seu grandioso papel – se for 
preservada a independência e integridade com as quais viveu até agora.

Esse virtuoso e fecundo ambiente corporativo da FLEM, construído em tão 
breves anos, permite-nos vaticinar que o repertório de conquistas e o capital 
intelectual, social e humano acumulados e disseminados pela entidade, em 
sua prolífica existência, constituem-se em um poderoso indicativo de que a 
utopia é viável e o futuro desejado é factível, ainda que se considerando o 
ambiente global conflagrado, que demanda ao Setor Público o permanente – e 
até premente – reinventar-se. Em benefício do Estado e da população baiana, 
por certo prevalecerá a visão lúcida e empreendedora de antigos e recentes 
gestores e quadros técnicos da Administração, conscientes de que instituições 
como a FLEM são conquistas da sociedade.

Salvador, março de 200�

Geraldo Machado

Superintendente Geral da FLEM

Então, essa acabou sendo a 
primeira grande característica 
genética da Fundação: a de 
representar um espaço a 
latere do Governo, para que 
empreendimentos inovadores 
de interesse público fossem 
realizados com grande 
criatividade e independência.
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As decisões e ações que resultaram na criação da Fundação 
Luís Eduardo Magalhães remontam ao início de 199�, quando a 
Organização das Nações Unidas (ONU), através do Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais (Desa), e o Governo do Estado 
da Bahia celebraram um memorandum de intenções, subscrito pelo 
Governador Paulo Souto e pelo Subsecretário-Geral das Nações 
Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, dr. Nitin Desai, levando 
em consideração, entre outras razões, que:

“... o Estado da Bahia já implementou iniciativas de magnitude 
para aumentar a eficiência e efetividade de sua administração 
pública, para modernizar seus mecanismos de prestação de 
serviços aos cidadãos, para tornar estes serviços prontamente 
acessíveis para todos e que, através de programas inovadores 
como o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), tem estado à 
frente neste campo”.

Através desse memorandum, formalizado em 2� de março daquele 
ano, a ONU e o Estado pactuaram  o “compromisso de estabelecer 
um Centro Internacional de Inovação e Intercâmbio em Administração 
Pública, na cidade de Salvador, capital da Bahia”.

Para concretizar o compromisso, em 2� de maio seguinte, já na 
gestão do Governador César Borges, este submete à Assembléia 
Legislativa Estadual o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo 
a praticar os atos necessários à instituição da Fundação Luís 
Eduardo Magalhães – Centro de Modernização e Desenvolvimento da 
Administração Pública, sob a forma de fundação, com personalidade 
jurídica de direito privado. O projeto mereceu aprovação e em 12 de 
julho de 19�� foi editada a Lei nº �.��9, que deu respaldo à criação da 
entidade. 

Em seqüência, a Fundação foi constituída com a efetivação do registro 
de seu estatuto no Cartório de Títulos e Documentos e Registro de 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Salvador, em 10 de março de 
1999. No dia 26 do mesmo mês, seu Conselho Curador, composto 
por representantes da ONU, dos governos da Bahia e Federal, da 
sociedade civil e de universidades, se reuniu e aprovou o regimento 
interno da Fundação.

Ressalte-se que a decisão tomada pelo Governo da Bahia incorporou 
avanços ao compromisso original firmado com a ONU: o organismo 
então criado reuniu competências para ser o seu parceiro na direção 
da aceleração da modernização do Estado e, simultaneamente, 
cooperar com outros estados da Federação e outros países, em 
particular aqueles situados no Hemisfério Sul.

A importância atribuída à nova organização revelou-se de forma 
cristalina quando se elegeu o seu nome. Efetivamente, o deputado 
Luís Eduardo Magalhães, então homenageado em decorrência do seu 
recente falecimento, distinguia-se como personalidade de destaque 
no cenário nacional por sua capacidade de diálogo e articulação de 
acordos, que envolviam, democraticamente, correntes políticas de 
orientações diversas, da direita à esquerda.

Fato de relevância na trajetória da Fundação Luís Eduardo Magalhães 
(FLEM) foi a criação, em sua estrutura organizacional, do Centro 
Internacional de Inovação e Intercâmbio em Administração Pública 
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(CIIIAP), em 2� de julho de 2001. Essa iniciativa possibilitou a 
concretização dos compromissos celebrados entre a ONU e o Governo 
Brasileiro, através de Memorando de Entendimento firmado em 6 de 
julho de 2001, após quase três anos de negociações.

No período de 1999 a 2002, a FLEM atuou em consonância com 
o modelo institucional delineado no seu marco legal fundador, que 
assegurou recursos anuais para a sua manutenção consignados no 
Orçamento do Poder Executivo, a título de Subvenção Social, para 
atendimento aos fins pactuados em Contrato de Gestão que celebrou 
com o Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração do 
Estado (Saeb).

Todavia, sobrevieram questionamentos originados na Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), tendo como fulcro o modelo institucional 
da FLEM e, em decorrência, o conjunto de regras legislativas 
e administrativas aplicáveis à entidade, o qual agregava, 
simultaneamente, elementos do direito público e do direito privado. 
O adequado equacionamento dessas questões passou pela 
implementação de mudanças significativas no marco legal, no 
sentido da superação do aludido hibridismo, mediante a ratificação 
dos dispositivos que a consagravam como um ente da esfera não-
governamental. Essas providências foram viabilizadas através da Lei nº 
�.�26, de 20 de agosto de 200�, e do novo estatuto social da FLEM, 
chancelado pelo Ministério Público do Estado e registrado no Cartório 
de Títulos e Documentos e de Registro das Pessoas Jurídicas de 
Salvador, em 1� de janeiro de 200�. 

Esse processo de reconfiguração conduziu à cristalização da FLEM 
como uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos e de utilidade pública, tendo como finalidade social:

“... realizar pesquisas, planejar, fomentar, apoiar e executar 
projetos e atividades nas áreas de desenvolvimento e 
capacitação de recursos humanos, de modernização da gestão 
e dos serviços públicos, bem como promover o intercâmbio 
de experiências organizacionais e de administração entre 
instituições públicas e privadas, nacionais, internacionais e 
estrangeiras”.

Ainda em 200� foi constituído o Conselho de Administração (Conad), 
órgão de deliberação e de supervisão superior, integrado por 1� 
membros, sendo seis representantes de instituições com campo de 
atuação comum ou correlato ao da FLEM 1 e sete membros escolhidos 
pelo próprio colegiado, dentre pessoas de notória capacidade 
profissional e reconhecida idoneidade moral. Foi constituído também o 
Conselho Fiscal (Cofis), composto por cinco membros escolhidos pelo 
Conad. Finalmente, deu-se a designação, igualmente pelo Conad, dos 
superintendentes geral e administrativo-financeiro e a aprovação do 
novo regimento interno da entidade, em � de julho de 200�.

A partir do segundo semestre desse ano, a FLEM deflagrou um 
amplo processo de alinhamento estratégico, sendo auscultados os 
seus clientes, parceiros e fornecedores, iniciativa que contou com a 
participação ativa dos técnicos e dirigentes da entidade, em especial 
dos estratos de direção executiva, a Superintendência Executiva 
(Supex) e de deliberação superior (Conad). 
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Entre os principais resultados desse processo consta a explicitação 
de desafios de curto e médio prazo, expressos em objetivos e 
metas orientados à viabilização da visão de futuro da instituição 
–  “Ser referência em soluções inovadoras para a transformação 
do Estado e da sociedade” – a ser assegurada, estritamente, sob 
a égide da nova condição de auto-sustentabilidade, estabelecida 
estatutariamente, considerando o seu posicionamento como 
fundação não-governamental. 

O mapa estratégico da FLEM, aprovado pelo Conad em 19 de 
janeiro de 200�, apresentado a seguir, expressa o direcionamento 
dos esforços que a entidade se propôs a empreender, tendo 
como horizonte o ano de 2010, considerando quatro perspectivas 
fundamentais para o seu negócio: (i) financeira, (ii) dos clientes, (iii) 
dos processos internos e (iv) da aprendizagem e crescimento. 

A concepção desse referencial de atuação representou um esforço 
de posicionamento estratégico de acurada consistência, à vista 
do cenário que à época se esboçava, tendo habilitado a FLEM a 
doravante empreender as necessárias revisões e atualizações no 
arcabouço corporativo, quando se fizer necessário, no sentido 
de atender às condições impostas por novas conformações do 
ambiente imediato e mediato, sob os prismas econômico, social e 
político.

1  Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (Desa/
ONU); Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão; Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Salvador 
(Unifacs); Conselho Regional de Administração (CRA/Ba.).  
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A Fundação Luís Eduardo Magalhães, na condição de instituição 
que atua segundo normas de direito privado, é dotada de gestão 
profissional e de maior flexibilidade operacional, comparativamente 
a organismos congêneres integrantes da esfera da administração 
indireta do Estado. Isto significa que:

• contrata pessoal pelo regime da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), observando regras próprias emanadas do 
Conad para recrutamento, seleção, plano de cargos, salários 
e benefícios; 

• efetua compras de bens e serviços segundo regras 
próprias, também aprovadas pelo Conad;

• presta contas, sistematicamente, ao Cofis, ao Conad e ao 
Ministério Público, após seu exame por empresa de auditoria 
independente contratada 2;

• apresenta prestação de contas referentes a contratos 
e convênios firmados diretamente com os seus clientes e 
parceiros, em conformidade com os termos pactuados. 
Essas prestações são submetidas aos órgãos de controle 
(Tribunais de Contas da União, dos Estados ou dos 
Municípios) pelos respectivos contratantes ou parceiros.

Consoante o paradigma contemporâneo de gestão, a FLEM, 
como prestadora de serviços, adotou o modelo de gestão por 
resultados, ancorado em ações/projetos pactuados em contratos. 
Isto significa que seu porte é dinâmico, variável em conformidade 
com as necessidades específicas dos projetos contratados por seus 
clientes-parceiros. Essa modelagem posiciona a entidade como uma 
organização leve, enxuta e ágil, com atuação em rede, conformada 
pela dinâmica dos seus relacionamentos.

Ressalte-se que essa prerrogativa de flexibilidade operacional 
constitui-se em competência distintiva que, indubitavelmente, concorre 
para a agregação de maior valor aos serviços que a FLEM presta aos 
seus clientes, ao viabilizar o provimento de soluções em tempo real e 
customizadas, o que passa pela: 

1. compreensão das necessidades dos clientes, à luz do 
contexto atual e de cenários futuros e sua explicitação em 
projetos;

2. mobilização de recursos estratégicos (humanos, tecnológicos 
e logísticos), mediante a alocação de ativos próprios à 
organização e/ou a sua contratação no mercado, em âmbito 
local, nacional ou internacional, com base em critérios 
meritocráticos; 

�. criação de ambiência favorável à geração e/ou incorporação 
de inovações, de forma a otimizar os resultados;

�. gestão do processo de produção dos serviços, assegurando 
a integração dos diversos elementos interatuantes no 
provimento da solução.

Merece também destaque que o abrangente mandato legal de 
atuação conferido à FLEM constitui-se em mais um elemento 
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facilitador do atendimento aos clientes-parceiros, ao credenciá-la a 
prestar serviços nos seguintes ramos:

• Concepção, formulação, implementação, gestão, 
acompanhamento e avaliação de políticas, planos, programas, 
projetos, ações e eventos estratégicos para a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos e o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental sustentável.

• Formulação e implementação de diagnósticos e análises 
institucionais, de políticas, de planos, de modelos, de 
estruturas, de processos, de sistemas e de ferramentas, 
visando à modernização da gestão pública.

• Pesquisas, estudos, diagnósticos e avaliações que 
contribuam para o melhor conhecimento da realidade, para 
a projeção de cenários e para a formulação e redefinição de 
políticas, planos, programas, projetos, ações e eventos de 
interesse público.

• Certificação ocupacional de profissionais e certificação da 
qualidade de processos e de serviços de interesse público.

• Geração, desenvolvimento e incubação de inovações, 
visando à modernização da administração pública, à melhoria 
da qualidade dos serviços públicos e ao desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental sustentável.

• Prospecção, identificação, sistematização, registro, 
disseminação, intercâmbio e transferência de informações, 
conhecimentos, soluções, tecnologias e experiências exitosas 
no campo da administração pública e das ações sociais de 
interesse público.

• Formação, treinamento, capacitação, aperfeiçoamento 
e desenvolvimento de servidores públicos e de recursos 
humanos estratégicos para a melhoria dos serviços públicos e 
o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável.

• Fomento e apoio à articulação e colaboração entre 
instituições e atores estratégicos da sociedade, do Governo, 
da administração pública, do terceiro setor e do setor privado, 
visando à promoção e otimização de ações de interesse 
público.

Alguns aspectos distinguem especialmente a FLEM. Em 
primeiro lugar, o fato de ter-se afirmado como uma instituição 
inovadora, ao atuar como incubadora para o desenvolvimento de 
empreendimentos que permitiram a gênese de novas tecnologias, 
metodologias e serviços. Como exemplo expressivo tem-se a 
concepção e implementação da sistemática de certificação 
ocupacional, pioneira no Brasil, para o que se contou com a 
consultoria do American Institute for Research (AIR).

A aplicação dessa ferramenta já está consolidada no campo da 
educação, com a certificação e recertificação de profissionais 
do quadro da Secretaria da Educação – dirigentes escolares, 
professores alfabetizadores, professores de disciplina e 
coordenadores pedagógicos. A Fundação vem desenvolvendo 
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esforços no sentido de disseminar essa ferramenta no âmbito de 
outros estados, já tendo sido aplicada, com sucesso, no município 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especificamente para a 
certificação e recertificação de dirigentes escolares.

Em segundo lugar, há que considerar-se o papel germinativo 
desempenhado pela instituição, ao prestar o suporte técnico 
e operacional ao seu cliente-prioritário, o Estado da Bahia, na 
formulação, implementação e gestão de diversos programas e 
projetos estratégicos, amparado em convênios de cooperação 
técnica ou contratos de prestação de serviços. São exemplos 
expressivos a formulação do Programa Estadual de Logística de 
Transportes (PELTBAHIA), a concepção do modelo institucional da 
Ouvidoria Geral do Estado, a concepção e co-gestão do Programa 
Jovens Baianos e a implementação de projetos prioritários nas 
áreas de saúde e educação, muitos dos quais com financiamento de 
organismos internacionais.

Outro elemento de destaque na trajetória da FLEM é a sua atuação 
no campo da capacitação, aperfeiçoamento e formação de pessoas, 
que oportunizou a disseminação de informações e conhecimentos, 
a reflexão e a discussão de novas temáticas e a instauração de 
espaços de compartilhamento e de aprendizado. Os números 
alcançados são eloqüentes: cerca de um milhão de pessoas 
participaram de ações apoiadas ou promovidas pela entidade. São 
exemplos: 

• capacitação de dirigentes escolares, corpo docente e 
discente de escolas da rede pública estadual de ensino, tendo 
como base os instrumentos do Programa de Enriquecimento 
Instrumental (PEI);

• eventos técnicos para a disseminação e o debate de temas 
emergentes, de importância prioritária, sendo exemplos 
a avaliação do desempenho governamental, gestão do 
capital intelectual e do conhecimento, economia solidária, 
comércio justo, inclusão social, globalização, regionalização e 
descentralização, modernização do Estado, governo eletrônico, 
Parcerias Público-Privadas (PPP), em especial sob a égide do 
“Fórum de Reflexão: A FLEM Construindo o Futuro”;

• programas de capacitação para ocupantes de funções 
estratégicas da administração pública estadual, em especial 
gestores e técnicos dos sistemas de planejamento, de 
administração, financeiro e de contabilidade e das áreas de 
segurança pública, educação e saúde;

• capacitação de juízes e serventuários para a implantação do 
Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos Judiciais 
(Saipro);

• eventos de capacitação de gestores municipais, visando à 
difusão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
sob a égide do projeto CIIIAP e dos princípios e normas 
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

• programa de capacitação de lideranças comunitárias dos 
cem municípios mais pobres da Bahia, empreendido no 
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âmbito do Faz Cidadão, estratégia de desenvolvimento local, 
integrado e sustentável;

• capacitação de lideranças de ONGs situadas nas áreas de 
Alagados e Nova Alagados, em parceria com a Associação 
Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI). 

A mobilização de frações estratégicas e representativas de diversos 
segmentos sociais, com vistas à articulação de interesses e à 
catalisação de consensos e compromissos para a geração de 
empreendimentos de interesse comum, expressos em políticas, 
planos e programas, foi prática relevante na experiência da 
Fundação. São exemplos notórios a construção da Agenda Jovem 
da Bahia, embrião do programa Jovens Baianos e a criação do 
Cluster de Entretenimento, Cultura e Turismo da Bahia.

Finalmente, merecem evidência: ( i ) iniciativas desenvolvidas no 
campo da cooperação internacional, em especial a organização 
e recepção de missões estrangeiras e a organização de evento 
internacional, em parceria com a ONU, que reuniu experts de 
diversos países em torno da questão da redução da pobreza; ( ii ) a 
promoção de certame visando à geração de idéias inovadoras por 
parte do funcionalismo estadual – Prêmio FLEM: Idéias Inovadoras 
para a Administração Pública Estadual; e ( iii ) as publicações 
“Cadernos da FLEM” e “Idéias, Soluções e Resultados”

O portfólio de realizações construído pela FLEM, ao longo dos seus 
oito anos de existência, foi bastante robusto, como poderá ser 
constatado a seguir, por área de atuação: 

(1) Formulação de Políticas, Planos, Programas e Projetos; 
(2) Implementação e Gestão de Programas e Projetos;
(�) Estudos e Pesquisas;
(�) Desenvolvimento Institucional;
(�) Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e
(6) Cooperação Internacional.

2    Todas as prestações de contas anuais, até o ano de 200�, foram aprovadas oficialmente. 
A prestação relativa a 2006 será submetida ao Cofis e ao Conad e, posteriormente, à análise 
e aprovação do Ministério Público do Estado da Bahia, através da Promotoria de Justiça de 
Fundações.
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FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS, PLANOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS

1.1. AGENDA SOCIAL PARA JOVENS DO ESTADO DA BAHIA

Por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Fundação Luís 
Eduardo Magalhães, com o apoio do Governo da Bahia, através das 
Secretarias do Planejamento, Ciência e Tecnologia (Seplantec) � e de 
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (Secomp), entre 2000 
e 200� foram realizadas diversas ações que geraram como produto 
final a “Agenda Social para Jovens do Estado da Bahia”. O documento 
contempla um elenco de ações direcionadas à prevenção da violência 
e ao combate à pobreza e à exclusão social nessa faixa etária. 

De início foi realizado um diagnóstico para que se conhecesse o 
perfil dos jovens de Salvador, entre 1� e 2� anos, no que concerne à 
sua situação de vulnerabilidade pessoal e social, e um levantamento 
de ações empreendidas pelo setor público, nas esferas estadual 
e municipal, direcionadas à juventude de Salvador, publicado no 
�º número da série Políticas Públicas, editada pela Seplantec. Em 
seguida, foi realizada uma oficina (nos dias 1� e 1� de dezembro de 
2000) com representantes de �� instituições públicas, privadas e 
do terceiro setor. Tendo como foco a questão do jovem, o evento 
resultou na elaboração do documento “Uma Agenda Social para os 
Jovens de Salvador”, lançado em ato público em 2001 e divulgado 
posteriormente na revista Bahia Análise & Dados, editada pela SEI, 
que apresentou propostas de intervenção referenciadas em quatro 
situações-problema identificadas.   

Ao longo de 2002, novo ciclo de oficinas foi realizado para a 
revisão e ampliação do escopo da Agenda Jovem, que passou 
a ter abrangência estadual, com cerca de �00 participantes, 
representando aproximadamente cem organismos dos diversos 
segmentos da sociedade, em especial entidades representativas dos 
próprios jovens, a exemplo da Rede de Protagonismo Juvenil. Esta 
última agregou-se ao processo integrando o núcleo de coordenação, 
juntamente com a Unesco, a Secomp e a FLEM. Esses trabalhos 
viabilizaram a edição da “Agenda Social para a Juventude da Bahia”, 
entregue ao Governador do Estado em ato público na FLEM, com um 
elenco de ações concretas visando à consecução de quatro objetivos-
chave pactuados pelos atores envolvidos:

1. Promover, no setor público, setor privado e terceiro setor a 
articulação intra e intersetorial na formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas para a juventude do Estado da 
Bahia.

2.  Promover a capacitação dos profissionais envolvidos com a 
juventude.

�. Criar condições objetivas para que o sistema educacional 
responda às necessidades de inserção social e econômica 
dos jovens, transformando a escola em espaço de convivência 
saudável dos jovens e da comunidade.

�. Criar instrumentos para minorar a problemática da inserção 
dos jovens no mundo do trabalho.

1
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A Agenda Social foi destacada pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), no seu Relatório sobre Análises de Políticas 
e Programas Sociais do Brasil, como uma prática inovadora 
de formulação de política pública, considerando seu caráter 
participativo. Por outro lado, a Agenda fundamentou a criação do 
programa Jovens Baianos, em 2006, cuja implementação pelo 
Governo do Estado, com o apoio da FLEM, está programada até 
setembro de 200�.

1.2. PROJETO DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DO BIOMA CAATINGA

Nos últimos anos, importantes esforços vêm sendo 
envidados para aumentar o conhecimento sobre a caatinga e suas 
necessidades de conservação. Nesta linha de preocupação, os 
Estados da Bahia e do Ceará, que se apropriam de 60% da área 
semi-árida do Brasil e acolhem �0 e �0% da população estadual, 
respectivamente, solicitaram, em junho de 200�, ao Banco Mundial 
(Bird), agência gestora do Fundo Global para o Meio Ambiente 
(GEF), uma doação, no valor de US$��9 mil, para a preparação 
de um projeto focado na conservação e gestão sustentável da 
caatinga.

Principal bioma existente no semi-árido do Brasil, com 11% do 
território nacional – e único no mundo –, a caatinga apresenta hoje 
seus ecossistemas fragilizados, com altas perdas da diversidade 
biológica e diferentes estágios de degradação ambiental, inclusive 
de desertificação, em função da constante substituição de 
espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens e pelas práticas 
comuns do desmatamento e das queimadas no preparo da terra 
para a exploração agropecuária.

Buscando atenuar esse quadro e estabelecer um novo ciclo para 
garantir a preservação e conservação da biodiversidade do bioma 
caatinga, bem como a implantação de práticas de gestão integrada 
dos ecossistemas, foi formulado o projeto Bioma Caatinga, 
através de uma parceria entre os governos da Bahia e do Ceará, 
via, respectivamente, a Secretaria do Planejamento (Seplan), a 
Secretaria da Ouvidoria e Meio Ambiente (Soma) e a Fundação Luís 
Eduardo Magalhães, nos anos de 200� e 2006.

Coube à FLEM, como entidade receptora dos recursos doados 
pelo Bird, a gestão administrativa e financeira do projeto, que 
gerou dez estudos diferentes, considerando a realidade de cada 
estado beneficiário, dentro de uma metodologia que privilegiou a 
mobilização e a participação das comunidades envolvidas, visando 
ao futuro processo de sensibilização e educação ambiental, assim 
como a elevação do nível de consciência dos stakeholders na 
convivência sustentável com a caatinga.

O projeto foi submetido à análise do Bird e do Comitê do GEF, 
sendo aprovado para implantação no período de 200�- 2010, 
estando previsto que a FLEM deverá ser, mais uma vez, a entidade 
receptora dos recursos a serem doados por essa instituição e, 
portanto, responsável pela gestão administrativo-financeira do 
empreendimento.
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1.3. PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTES – PELTBAHIA

Na década de 90, o Estado da Bahia voltou sua atenção 
à questão da logística de transportes, como importante fator de 
competitividade para a economia baiana e para sua integração com 
o resto do país e do mundo. Nessa perspectiva, a Secretaria da 
Infra-Estrutura do Estado (Seinfra) contratou a FLEM, no período de 
2001 a 200�, para apoiar a formulação do Programa Estadual de 
Logística de Transportes, que indicaria medidas a serem adotadas, 
num horizonte de 20 anos, com vistas a garantir a infra-estrutura 
necessária ao desenvolvimento da economia do Estado da Bahia e 
para dar suporte à sua divulgação em âmbito local e nacional.

Para subsidiar a elaboração desse Programa, foi realizada 
preliminarmente uma série de workshops, com a participação de 
experts em temas de interesse:

• Encontro de Trabalho Cinco Anos de Privatização: 
Perspectivas para a Ferrovia na Bahia; 

• Encontro de Trabalho Portos e Modal Marítimo;

• Encontro de Trabalho Modal Rodoviário; 

• Encontro de Trabalho Modal Aeroviário;

• Encontro de Trabalho Transporte Multimodal; 

• Encontro de Trabalho Cruzeiros Marítimos e Turismo Náutico. 

Os textos de referência desses eventos foram publicados 
no �º número da série Cadernos da Fundação Luís Eduardo 
Magalhães (Transportes e Logística. Os Modais e os Desafios da 
Multimodalidade).

Para a formulação do programa, a FLEM contou com a consultoria 
especializada da Booz Allen and Hamilton, que produziu as seguintes 
publicações técnicas:

• Diagnóstico e Perspectivas de Desenvolvimento do Estado 
da Bahia; 

• Estratégia Geral de Intervenção para o Equacionamento da 
Logística de Transportes no Estado da Bahia; 

• Plano de Ação;

• Relatório-síntese, publicado pela Seinfra em 200�, sob 
o título PELTBAHIA – Programa Estadual de Logística de 
Transportes: Caminhos para o Desenvolvimento.

Como instrumento diretor, o PELTBAHIA apresenta um plano 
prioritário para o horizonte de 200�/200�, composto por �1 
projetos, no valor de R$ 1,9� bilhão, e mais um portfólio de 
investimentos com intervenções para entrar em operação entre 200� 
e 2020, composto por 1�� projetos, no valor de R$ �,� bilhões. O 
total dos empreendimentos, com a participação dos setores público 
e privado, deve alcançar R$ 9,�� bilhões. Foi inserido no documento 
“Bahia 2020 – O Futuro a Gente Faz”, devendo manter-se atualizado 
para suportar os novos desafios que se apresentam ao pleno 
desenvolvimento socioeconômico da Bahia.



1.4 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO CLUSTER DE 
ENTRETENIMENTO DA BAHIA

A Fundação Luís Eduardo Magalhães, em parceria com a 
Secretaria da Cultura e Turismo (SCT), a Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração (SICM) e a Secretaria do Planejamento, 
Ciência e Tecnologia (Seplantec), apoiou estudos e ações, em 2002, 
com vistas ao desenvolvimento de um mecanismo institucional de 
articulação dos diversos atores envolvidos nas áreas de turismo, 
cultura e entretenimento, como estratégia governamental de elevação 
da competitividade nessas áreas.

A renomada empresa Monitor Company, constituída por professores 
da Harvard Business School, liderados por Michael Porter, autor do 
livro "A Vantagem Competitiva das Nações", foi contratada para a 
realização dos estudos técnicos especializados.

Dentre os resultados obtidos, destacam-se a produção dos 
documentos “Diagnóstico do Cluster de Entretenimento do Estado 
da Bahia” e “Reinventando o Cluster de Entretenimento do Estado da 
Bahia”, bem assim a constituição do “Fórum para o Desenvolvimento 
do Entretenimento, Cultura e Turismo da Bahia”, sob a forma 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
constituído por entidades dos setores público e privado atuantes na 
área.

�  Designação alterada para Seplan em 200�

�0
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IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS E 
PROJETOS

2.1. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
JOVENS BAIANOS / PROJETO DE FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Dando consecução às recomendações da Agenda 
Social para a Juventude da Bahia, o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais, lançou, em maio de 2006, o 
programa Jovens Baianos, com a finalidade de executar 
ações integradas voltadas para o desenvolvimento do jovem, 
propiciando-lhe oportunidades de acesso e permanência na 
escola, de inclusão sócio-produtiva e de empreendimento de 
ações comunitárias. 

A FLEM é responsável pela implementação do projeto de 
Formação dos Agentes de Desenvolvimento Comunitário em 
20 escolas de Salvador, envolvendo dois mil alunos entre 16 
e 2� anos, no período de setembro de 2006 a dezembro 
de 200�. Esse projeto tem como propósito potencializar 
a atuação desses jovens na comunidade e no entorno 
escolar, contribuindo com sua mudança atitudinal a partir do 
fortalecimento de sua identidade individual e coletiva e do 
desenvolvimento de competências fundamentais para sua 
efetiva atuação na comunidade.

O projeto de formação tem a duração de um ano, com uma 
carga de �20 horas, incluindo trabalhos em sala de aula e 
atividades orientadas de campo, compreendendo as fases 
de mobilização, seguidas de capacitação teórico-vivencial e 
intervenção na comunidade, todas elas acompanhadas por 
facilitadores especialmente arregimentados e capacitados 
para o trabalho, coordenados por uma equipe gestora do 
projeto sediada na FLEM.

O caráter inovador deste projeto e o seu potencial para futura 
expansão tornaram fundamental a criação de mecanismos 
de gestão avançados, que permitissem o acompanhamento 
contínuo da implantação nas suas várias fases. Para este fim, 
está sendo implementada uma sistemática de monitoramento 
e avaliação, que fornecerá periodicamente, aos gestores do 
projeto, informações sobre o andamento das atividades e 
seus principais resultados, a partir de dados registrados pelos 
diversos atores em um sistema de informações.

2.2. APOIO À DIVULGAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PELTBAHIA 

A Secretaria da Infra-Estrutura do Estado da 
Bahia contratou a FLEM para apoiar a divulgação e 
operacionalização do PELTBAHIA, nos anos de 200� e 200�. 
Para tanto, foram organizadas diversas apresentações do 
programa, destacando-se as realizadas em São Paulo e em 
Brasília, direcionadas ao empresariado e a dirigentes do 
Governo Federal. Em Salvador foram contemplados dirigentes 
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do grupo Petrobras (BR – Distribuidora, Refinaria Landulfo Alves, 
Transpetro – Transportadora de Petróleo da Petrobrás e Fafen 
– Fábrica de Fertilizantes do Nordeste), além da Adéfrance (Gie des 
Aménageurs et Developpeurs en France), organismo voltado para 
projetos de cooperação na implantação de plataformas intermodais 
e desenvolvimento regional.

No que concerne à operacionalização do PELTBAHIA, a FLEM 
prestou apoio técnico e operacional para a viabilização de algumas 
ações previstas no programa, a exemplo do “Estudo de Viabilidade 
do Sistema Logístico de Escoamento da Produção de Celulose 
do Sul da Bahia” e “Formulação do Master Plan do Terminal de 
Passageiros de Cruzeiros Marítimos de Salvador e de Revitalização 
da Área Portuária”.

2.3. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ONG FORTE

O programa ONG Forte teve como propósito disseminar uma 
nova cultura na profissionalização das organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos na Bahia, ampliar a capacidade institucional 
das organizações participantes do programa e alavancar novas 
oportunidades de trabalho e renda para as famílias e comunidades 
carentes atendidas. Foi promovido pela Secomp, em parceria com 
a Universidade Federal da Bahia, nos anos de 200� e 200�, com 
o apoio técnico e operacional da FLEM. O Programa foi composto 
por quatro ações:

a) Capacitação de Gestores Sociais e Residência Social 
– processo direcionado à geração de projetos de apoio ao 
desenvolvimento social e produtivo, tendo como público-
alvo gestores sociais de organizações da sociedade civil de 
quatro territórios definidos geograficamente e residentes 
sociais. Sua implementação foi dividida em três etapas/
ações fundamentais: (1) diagnóstico organizacional, territorial 
e individual, (2) ensino e (�) residência social.

b) Constituição do Fórum de Desenvolvimento e Gestão 
Social e Rede de Gestores Sociais Bahia – organismo que 
visa à disseminação de conhecimentos, promoção e troca 
de experiências e práticas entre gestores sociais.

c) Apoio ao Ciags – Centro Interdisciplinar de  
Desenvolvimento e Gestão Social, espaço de articulação de 
saberes teóricos e práticos em desenvolvimento e gestão 
social. O Ciags busca aproximar gestores sociais que atuam 
em governos, empresas ou organizações da sociedade 
civil e alunos, professores e pesquisadores envolvidos 
com a produção e a disseminação do conhecimento em 
desenvolvimento e gestão social.

d) Avaliação do Programa ONG Forte. 
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2.4. SUPORTE TÉCNICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA RIBEIRA AZUL / PROJETO DE APOIO 
TÉCNICO E SOCIAL – PATS

A área denominada Ribeira Azul compreende um 
conjunto de bairros caracterizados pela alta vulnerabilidade 
social e ambiental, situados no Subúrbio Ferroviário de 
Salvador, abrigando cerca de �0 mil famílias ou 1�0 mil 
habitantes, o que representa 6% da população atual da cidade.

A Fundação Luís Eduardo Magalhães, em parceria com a 
organização italiana AVSI – Associação Voluntários para o 
Serviço Social e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (Conder), realizou nos anos de 200� e 200� 
projeto de capacitação direcionado a 60 instituições, com o 
objetivo de aprimorar a sua atuação, mediante a formação de 
suas lideranças, no âmbito do PATS, integrante do Programa 
Ribeira Azul.

Esta ação constituiu-se em uma experiência diferenciada 
e inovadora, na medida em que os cursos de capacitação 
tiveram, ao mesmo tempo, caráter teórico e vivencial. Os 
profissionais envolvidos na capacitação fizeram visitas 
semanais às instituições, para levantamento do perfil, 
diagnóstico das atividades e estrutura gerencial, com o 
objetivo de oferecer suporte técnico na construção do 
contexto do projeto, tendo em vista que, ao final do curso, 
cada uma delas deveria elaborar projeto consonante com 
seu campo de atividades, submetendo-o a uma instituição 
financiadora para captação de recursos. 

2.5. PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL

Criado pelo psicólogo Ph.D. Reuven Feuerstein, o 
Programa de Enriquecimento Instrumental – PEI – objetiva 
ampliar o potencial cognitivo do ser humano, utilizando como 
estratégia metodológica a EAM – Experiência de Aprendizagem 
Mediada. O PEI, método psicoeducativo, é um aplicativo da 
Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE), teoria 
de aprendizagem interacionista cujo objeto de estudo é o 
desenvolvimento humano com foco na inteligência.

O PEI aumenta a capacidade de “aprender trabalhando” 
as operações mentais, das básicas às mais complexas, 
utilizando-se de diferentes modalidades de linguagem e de 
raciocínio. A vivência do Programa possibilita a integração 
de conhecimentos num contexto de relações, a consciência 
do potencial cognitivo e o autoconhecimento, condições 
indispensáveis para a autonomia do pensar e decidir.

Na educação, o PEI vem contribuindo para a transformação do 
processo ensino-aprendizagem:

• Aluno – gerador de informações, crítico, reflexivo, pró-
ativo, capaz de resolver problemas e de interagir;

• Professor mediador – agente de modificabilidade na 
construção do conhecimento;
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• Conhecimento – significativo, contextualizado, universal;

• Avaliação – processual;

• Ação pedagógica – planejada, contextualizada, avaliada;

• Escola – ambiente modificador que oferece condições 
para o autoconhecimento, o desenvolvimento e a 
autonomia, acolhendo a diversidade no exercício da 
cidadania.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação 
(SEC), em parceria com a Fundação Luís Eduardo Magalhães, 
implementou o PEI no ensino médio da rede pública estadual 
de 1999 a 2006, desenvolvendo as ações de formação para 
professores e coordenadores pedagógicos, de vivência do 
Programa por professores, alunos e dirigentes escolares, de 
formação continuada (supervisão) nas escolas e de avaliação 
dessas ações.

O PEI é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação 
(Parecer n.º 22�/99) como Atividade Integradora (ATI) no currículo 
do ensino médio do Estado da Bahia, de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases nº 9.�9�/96, que define, nos artigos �� e �6, 
as finalidades e diretrizes gerais para o ensino médio, e com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

O Programa foi implementado em �00 escolas de 91 municípios 
baianos, sendo vivenciado por quase 900 mil alunos, formando 
mais de sete mil professores e �90 dirigentes escolares. 

2.6. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE 
REGULARIZAÇÃO DO FLUXO ESCOLAR

O projeto de Regularização do Fluxo Escolar foi uma 
das ações do programa Educar para Vencer, executado pelo 
Governo da Bahia através da SEC, no período de 2000 a 2006. 
Ele teve por objetivo reduzir a defasagem idade/série dos 
alunos matriculados na rede pública de ensino, utilizando-se 
de uma proposta de aceleração de aprendizagem inovadora e 
pedagogicamente arrojada, voltada para transformar a pedagogia 
da repetência na pedagogia do sucesso.

Com apoio técnico e operacional da FLEM, o projeto foi 
inicialmente implantado em �� municípios, sendo ampliado 
progressivamente até alcançar �02 municípios, beneficiando 
cerca de 1,� milhão de alunos de 9 a 19 anos, da 1a à �a séries, 
distribuídos em aproximadamente �1 mil classes, abrangendo, 
sem distinção, as redes públicas de ensino estadual e municipal.

Até dezembro de 2002 o projeto de Regularização do Fluxo 
Escolar era subdividido em dois segmentos: da 1a à �a e 
da �ª à �ª séries, independentes operacional, gerencial e 
administrativamente. Em janeiro de 200� realizou-se a fusão 
dos dois segmentos, otimizando as ações de acompanhamento, 
uniformizando as estratégias de capacitação e facilitando a 
articulação junto aos municípios.
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2.7. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE  
FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

O projeto de Fortalecimento da Gestão Escolar, 
implantado pela SEC com o apoio técnico e operacional da 
FLEM, a partir de 1999�, teve como objetivo apoiar os dirigentes 
escolares na implementação de um modelo de gestão 
focado na autonomia da escola. Para tanto, três estratégias 
foram estabelecidas: (a) Desenvolver a capacidade local de 
planejamento, (b) Aperfeiçoar continuamente os dirigentes 
escolares e (c) Modernizar a gestão escolar.

A primeira estratégia foi viabilizada por meio do processo de 
elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, um 
instrumento de planejamento estratégico liderado pelo dirigente 
escolar e desenvolvido de modo participativo, com o fim de 
aperfeiçoar o gerenciamento e garantir a eficácia do processo 
educativo. Este plano está centrado em dois componentes: a 
visão (envolvendo a definição de valores, visão de futuro, missão 
e objetivo) e o plano de suporte, no qual são estabelecidas as 
estratégias, as metas e o plano de ação.

A segunda estratégia foi marcada pela realização de cursos, 
seminários e formação continuada em serviço, considerando-se 
que, freqüentemente, professores passam a assumir a função 
de diretor sem adequadas oportunidades para desenvolver o 
conhecimento e as habilidades específicas para o exercício do 
cargo.

O aperfeiçoamento perpassa uma questão central: a definição 
dos padrões de competências requeridas para as novas 
demandas da gestão participativa e autônoma da escola. 
Contribuindo para esse redesenho, foram definidos os 
conhecimentos, habilidades básicas e atitudes indispensáveis 
para o exercício da função do gestor escolar, no âmbito do 
Projeto de Certificação Ocupacional. Esses padrões orientam 
o desenho de cursos presenciais, semi-presenciais e à 
distância focados no desenvolvimento das competências ali 
definidas, objetivando subsidiar os dirigentes para liderar a 
equipe escolar, planejar, acompanhar, avaliar os resultados, 
implementar o projeto político-pedagógico e solucionar os 
conflitos a que o ambiente escolar está sujeito. Esse processo 
de aperfeiçoamento foi apoiado por encontros mensais para 
aprofundamento de temas específicos, e seminários regionais 
com o propósito de divulgar experiências exitosas na gestão 
escolar.

A terceira estratégia, envolvendo a modernização da gestão 
escolar, exigiu a redefinição dos instrumentos operacionais, 
das rotinas e dos procedimentos, sistematizados em manuais 
estruturados em módulos, produzidos por uma rede de 
especialistas em educação e executados sob a liderança da 
FLEM, tendo seus conteúdos validados por, aproximadamente, 
2.�00 diretores e vice-diretores, em fevereiro de 2000. 
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Esse rico material desdobrou-se em dois volumes:

Gerenciando a Escola Eficaz (vol. 1) – constitui-se 
em instrumento de apoio à gestão e sistematiza os 
conhecimentos desenvolvidos nos seguintes módulos:

Escolas eficazes – contém os principais conceitos e os 
desafios pedagógicos de uma escola, apontando as 
soluções que melhor atendam aos efeitos desejados. O 
conceito básico é o de que “a escola eficaz é aquela na qual 
os alunos aprendem” e o objetivo fundamental é orientar 
o gestor escolar sobre como tornar a escola um espaço 
adequado para o sucesso escolar do aluno.

Mobilizando recursos estratégicos – inclui questões de 
liderança do diretor e sua relação com professores, alunos 
e comunidade, destacando que o sucesso da escola 
depende da contribuição de todos e que a efetividade 
dessa contribuição está diretamente correlacionada com a 
liderança do gestor escolar.

Instrumentos para a gestão escolar – constituem-se em 
um painel de orientação do diretor, contemplando as 
questões gerenciais e administrativas da escola, incluindo 
proposta pedagógica, instrumentos para a direção escolar, 
elementos para a elaboração do plano de desenvolvimento 
escolar e outras informações relacionadas ao trabalho 
cotidiano do gestor escolar.

Manual de Procedimentos e Rotinas (vol. 2) – orienta o 
dirigente sobre as ferramentas da gestão escolar que 
podem contribuir para melhorar os serviços prestados 
nas escolas. Indica os métodos a serem utilizados e a 
padronização das atividades, na perspectiva de promover 
melhor desempenho das funções e mais agilidade e 
confiabilidade nas informações. Os módulos que o 
integram:

Secretaria escolar – fornece informações sobre a estrutura 
e funcionamento, formulários e o passo a passo para 
realizar as atividades de uma secretaria escolar.

Rotinas financeiras – orienta sobre as formas de realização 
do controle de movimentação, acompanhamento de 
gastos, compras, contratações e contabilidade geral da 
escola.

Rotinas de melhoria do dia-a-dia e de suporte – situa 
a equipe escolar em relação às atividades técnico-
administrativas da unidade escolar.

Além desses módulos, integram o segundo volume anexos 
com formulários inerentes ao controle e acompanhamento 
das atividades desenvolvidas na escola, instruções normativas 
com a base legal que respalda o cumprimento das ações no 
cotidiano escolar e um glossário com os conceitos pertinentes ao 
desenvolvimento das ações escolares.

No que concerne à implementação, as três estratégias 
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de Fortalecimento da Gestão Escolar foram implantadas 
simultaneamente. Na interação com as equipes das escolas, 
ao longo da execução do projeto, buscou-se estimular a 
gestão autônoma, mediante o fomento a diretrizes e princípios 
direcionados ao fortalecimento da escola, possibilitando a 
descentralização das decisões do poder central para a unidade 
de ensino.

Nessa perspectiva, a profissionalização da gestão escolar, a 
modernização dos procedimentos administrativos, a revisão 
das funções, o realinhamento das decisões e a participação dos 
diversos segmentos da escola no seu gerenciamento tornaram-se 
o cerne do novo estilo de gestão escolar.

Como principais resultados do projeto, tem-se a implantação da 
gestão democrática, da autogestão e a formação de gestores 
escolares, que implicaram em uma ruptura dos modelos 
tradicionais de gerenciamento e induziram mudanças no âmbito 
das escolas e dos sistemas de ensino. A co-responsabilização 
da equipe escolar na oferta de serviços educacionais de 
qualidade recriou o padrão de planejamento e as formas de 
organização desse espaço educativo, e enfatizou a necessidade 
da participação dos pais. Em paralelo, responder ao novo desafio 
da gestão escolar demandou dos diretores e vice-diretores novos 
referenciais de formação, de desempenho e de liderança. 

Ao longo dos anos de execução do projeto, as mudanças 
observadas no cotidiano das escolas envolvidas se traduziram 
em um compromisso coletivo, com a superação da ineficiência 
e da baixa qualidade de ensino. Conquanto essas mudanças 
demandem, por sua própria natureza, o longo e o médio prazos 
para concretização efetiva, alguns dados do Censo Escolar 
registram, já, redução nas taxas de abandono, de reprovação e 
de distorção série-idade nos municípios que integram a área de 
abrangência do projeto.

2.8. – APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 
CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE UNIDADES MUNICIPAIS DA 
EDUCAÇÃO

Integrante do programa Educar para Vencer, este projeto, 
implantado a partir de 1999 �, pela Secretaria da Educação com 
apoio da FLEM, reuniu três objetivos principais: (a) estabelecer 
regras comuns e padrões de qualidade para a operação das 
escolas, (b) redefinir os papéis do Estado e dos municípios na 
gestão da educação pública e (c) capacitar os municípios para 
gerenciar suas escolas de forma eficaz. Caracterizou-se por uma 
ampla articulação entre Estado e municípios visando a oferecer 
iguais oportunidades de ensino e aprendizagem aos alunos de 
ambas as redes.

Para atingir esses objetivos, foi elaborado o Manual de Gestão 
Municipal, o qual estabeleceu com clareza os papéis de cada 
uma das redes e as formas de se beneficiarem mutuamente das 
iniciativas e esforços para uma educação de qualidade. Ao lado 
disso, o Manual definiu as formas de atuação dos secretários 
municipais de educação e sua interação com a comunidade e 
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seus parceiros, assim como estabeleceu critérios para que as 
escolas pudessem atuar com autonomia e independência, de 
forma responsável.

A articulação entre municípios e Estado seguiu duas vertentes: 
uma destinada à definição de padrões homogêneos a serem 
seguidos por ambas as redes, de modo a uniformizar e otimizar 
procedimentos operacionais na utilização de insumos básicos e 
para o alcance da qualidade do ensino público. Buscou-se, nessa 
perspectiva, assegurar a igualdade de oportunidades em ambas 
as redes, universalizando o acesso à escola e acelerando o 
processo de municipalização. 

A segunda vertente teve por objetivo estruturar e modernizar 
a rede de ensino público, capacitando-a para assumir 
responsabilidades crescentes na operação das unidades 
escolares. A reformulação dos papéis e formas de atuação das 
secretarias estadual e municipais foi desenvolvida, no sentido 
de descentralizar as atividades, empoderar os secretários e 
dirigentes escolares e propiciar à comunidade maior participação 
nos destinos da educação e maior controle social.

A implementação deste projeto foi possível não só pela 
elaboração, divulgação e disseminação dos princípios contidos 
no Manual de Gestão Municipal de Educação, como também 
pelos pactos firmados, entre o Executivo estadual e os 
municípios, por uma educação de qualidade. Todo o processo 
teve o suporte de numa ampla rede de especialistas e técnicos 
que, presencialmente e à distância, mobilizaram as lideranças 
locais e desenvolveram um consistente processo de capacitação 
gerencial e operacional da educação, tendo em vista criar maior 
compromisso e responsabilidade com as questões do setor.

As comunidades tiveram acesso a políticas educacionais mais 
avançadas e foram instrumentalizadas para definirem suas 
prioridades, acompanharem a implementação das ações, 
monitorando os indicadores de desempenho universais e 
participando ativamente da avaliação da eficiência e eficácia das 
ações realizadas. Os beneficiários maiores do processo foram os 
alunos, que passaram a ter acesso a escolas melhor aparelhadas, 
tecnologicamente equipadas e instalações mais adequadas, bem 
como a professores melhor qualificados. 

2.9. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “SAÚDE 
BAHIA – REDUZINDO DESIGUALDADES”

Para apoiar a implementação da política nacional de 
descentralização da assistência à saúde, o Governo da Bahia 
contratou, em 200�, um financiamento com o Banco Mundial 
para o projeto Saúde Bahia, visando a reorganizar o sistema 
de saúde no Estado, com foco na regionalização da gestão, 
a partir do município. A rigor, a nova gestão do sistema se 
propunha a construir capacidades, transferir governança para a 
área municipal e fortalecer o novo papel da Secretaria da Saúde 
(Sesab) como implementadora de políticas e reguladora da área 
de saúde.
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A FLEM vem apoiando a implantação do Saúde Bahia desde sua 
criação, disponibilizando uma equipe técnica e gerencial para 
compor a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), sendo responsável 
pelas atividades técnicas, administrativas e financeiras que 
viabilizam investimentos e ações preconizadas pelo projeto para 
os �1� municípios do Estado.

Após três anos e meio de implementação, o projeto foi avaliado 
pelo Banco Mundial e, tendo alcançado as metas estabelecidas, 
teve garantido o financiamento para a sua segunda etapa, 
devendo se prolongar até 2010. A FLEM tem compromisso 
contratual com a Sesab para apoiá-la até outubro de 200�, 
podendo renovar essa parceria na hipótese de interesse mútuo.

2.10. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “MAIS 
SAÚDE BAHIA”

O projeto Mais Saúde Bahia consistiu numa parceria 
entre o Estado, através da Sesab, e os municípios, nos anos de 
200� e 2006, para a ampliação do acesso da população aos 
serviços e ações de saúde, dando cumprimento aos princípios 
da universalidade e da integralidade, preconizados pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS.

O cumprimento do princípio da universalidade, que se dá 
através da Atenção Básica – porta de entrada do Sistema – é da 
responsabilidade do município. Avaliações realizadas pela Sesab 
sobre a performance das administrações locais nesse campo 
demonstraram, entretanto, que, não obstante os investimentos 
crescentes no nível municipal, as melhorias não vinham sendo 
alcançadas na mesma proporção. Contribuíram para isso a 
fragilidade administrativa e organizativa dos Sistemas Municipais 
de Saúde e a dificuldade na manutenção de equipes técnicas 
qualificadas, sobretudo nos municípios de pequeno porte, que 
correspondem a mais de �0% do total do Estado.

Esse quadro, que vem penalizando a população, é agravado à 
medida que se pesquisa os usuários dos serviços de saúde das 
camadas de menor renda, demandando do sistema estadual um 
esforço de cooperação técnica para reverter tal situação. Nesse 
sentido, a parceria entre Estado e municípios no projeto Mais 
Saúde Bahia foi concebida para fortalecer a gestão municipal e 
permitir um repasse responsável ao Poder municipal, envolvendo 
clareza diagnóstica da saúde local, capacitação dos técnicos de 
saúde e reforço na prestação de serviços das ações básicas, seja 
na área de atenção médica interdisciplinar e apoio diagnóstico, 
seja na sistematização da informação e gerenciamento das 
atividades.

Alguns agravos – diabete mellitus, hipertensão arterial, 
tuberculose, hanseníase, anemia falciforme e câncer de colo de 
útero – foram selecionados para receber atendimento através 
do projeto, dando-se a intensificação das ações de detecção e 
controle. São esperadas, no final de sua implementação, uma 
melhoria nos indicadores da Atenção Básica e ampliação do 
acesso dos pacientes necessitados aos serviços de saúde de 
média e alta complexidade.
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A Fundação Luís Eduardo Magalhães apoiou a Sesab na gestão 
de todas as etapas e ações necessárias ao desenvolvimento do 
projeto, oferecendo alternativas para que as atividades fossem 
viabilizadas dentro de padrões de qualidade, eficiência e menor 
custo.

Etapas do projeto:

a) Primeira etapa – Divulgação e Mobilização – viabilização 
de oficinas de Gestão de Saúde Integral, nas sedes das 
oito macrorregiões de saúde, objetivando a divulgação do 
projeto e mobilização dos atores sociais e políticos; 

b) Segunda etapa – Treinamento – realização de �2 oficinas 
de trabalho nas sedes das microrregiões de saúde do 
Estado, com o objetivo de capacitar as equipes municipais 
específicas nas ações do projeto, responsáveis pela 
triagem de pacientes a serem atendidos por especialistas 
nas Semanas da Saúde Integral;

c) Terceira etapa – Triagem – busca ativa, nos �1� 
municípios do Estado, da população susceptível às 
doenças selecionadas pelo projeto, para serem atendidas 
na Semana da Saúde Integral;

d) Quarta etapa – Atendimento Intensivo e Especializado 
– por meio de mutirão, sediado nas sedes das 
microrregiões, ocorreu a Semana da Saúde Integral, 
proporcionando atendimento especializado aos pacientes 
cadastrados e selecionados na triagem realizada nos 
municípios, cujo quadro clínico apresentado não pôde ter 
resolução com os recursos clínicos do Sistema Municipal.

e) Quinta etapa – Criação de um Banco de Dados do   
projeto – desenvolvimento de um programa informatizado 
para cadastro das informações de saúde, contemplando a 
coleta dos dados no nível local e regional, com migração 
para o nível central da Sesab. 

f) Sexta etapa – Monitoramento – acompanhamento e 
avaliação de todas as ações, tendo como referências 
os indicadores e metas estabelecidos pelo projeto, 
emitindo relatórios técnico-gerenciais a cada finalização de 
atividades, por cada microrregião.

2.11. APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS 
HABITACIONAIS DO ESTADO DA BAHIA

A FLEM foi contratada pela Secretaria de Combate à 
Pobreza e às Desigualdades Sociais (Secomp) para desenvolver 
atividades de apoio técnico e logístico para a implementação do 
projeto de Promoção de Moradia para a População Carente do 
Estado da Bahia, no período de setembro de 200� a junho de 
2006.

Para tanto, foi contratada equipe técnica que deu suporte à 
Secomp, através das seguintes atividades: (i) concepção do 
modelo lógico de gestão do projeto; (ii) visita aos municípios 
interessados em firmar contrato com a Caixa Econômica Federal 
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�  A partir de 200�, este projeto foi fundido com o Projeto de Capacitação Gerencial de 
Unidades Municipais da Educação, item 2.� deste documento, passando a chamar–se de 
Projeto de Fortalecimento da Gestão e Autonomia Escolar, tendo sido executado até 200�.

�  A partir de 200�, este projeto foi fundido com o Projeto de Fortalecimento da Gestão Escolar 
da Educação, item 2.� deste documento, passando a chamar–se Projeto de Fortalecimento da 
Gestão e Autonomia Escolar, tendo sido executado até 200�.

(CEF), no âmbito da Resolução �60; (iii) preparação da documentação 
exigida pela CEF para financiamento das construções; (iv) triagem e 
análise da documentação e (v) cadastramento dos beneficiários.

Em um segundo momento, a equipe da FLEM passou a atuar em duas 
frentes de operações:

a) orientação às prefeituras sobre documentos pendentes 
e/ou esclarecimentos sobre dúvidas de documentação e 
processamento, e

b) apoio interno às agências regionais da CEF de Salvador, Feira 
de Santana e Itabuna, na montagem dos processos. 

Ao final do projeto, em junho de 2006, o esforço da FLEM no apoio 
à Secomp resultou no cadastramento e análise de documentação 
referente a aproximadamente �2 mil unidades residenciais de baixa 
renda, distribuídas em 22� municípios, que, após esta fase inicial, 
passaram a ser construídas sob a coordenação das prefeituras 
envolvidas no projeto. 





��

ESTUDOS E PESQUISAS

3.1. ESTUDOS TÉCNICOS PARA O SISTEMA LOGÍSTICO 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DO VALE DO 
SÃO FRANCISCO

O rio São Francisco possui uma extensão de 2.�00 km e forma 
uma das mais importantes bacias hidrográficas do país, banhando 
uma área de 6�0.000 km2, onde vivem mais de 1� milhões de 
habitantes, distribuídos em �0� municípios.

Atualmente a navegação é feita de maneira precária entre as 
cidades baianas de Ibotirama e Juazeiro, numa extensão aproximada 
de 610 km. Até meados dos anos 90, essa navegação se dava 
entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), em extensão (1.��1 km) 
maior que o dobro da atual. A redução do trecho navegável deve-
se ao assoreamento do leito fluvial, causado principalmente pelo 
desmoronamento de suas margens e pela formação de bancos de 
areia, com impacto negativo nas condições de navegabilidade. Tal 
situação inviabiliza o escoamento hidroviário da crescente produção 
de grãos do oeste da Bahia e sudoeste do Piauí, que, de outra forma, 
poderia ser embarcada com vantagem pelos portos de Aratu (BA) e 
Suape (PE).

A Fundação Luís Eduardo Magalhães, no período de 2001 a 200�, foi 
contratada pela Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia para, 
em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), dar apoio técnico a estudos 
visando à viabilização do Sistema Logístico Integrado de Transporte 
Multimodal, previsto no Plano de Fomento do Vale do São Francisco.

Foram produzidos relatórios técnicos envolvendo a preparação da 
base cartográfica da região do rio, com utilização de mapeamentos 
existentes e imagens de satélite e videográficas. Como resultado 
desses estudos foi publicado o Plano de Fomento do Vale do São 
Francisco, versando sobre os aspectos mais relevantes para a 
recuperação da navegabilidade dessa importante hidrovia. Como 
produtos finais, foram também disponibilizados mapas digitais e em 
papel, bem como relatório contendo a metodologia, as análises e os 
resultados obtidos.

3.2. PROJETO BAHIA SÉCULO XXI: TEMAS ESTRATÉGICOS

A realidade do mundo globalizado exige que qualquer ação, 
notadamente as que têm como objeto a economia, o combate 
à pobreza e inclusão social e contemplem uma abrangência 
transnacional. A Bahia ressentia-se de ações dessa natureza e foi 
com tal finalidade que a Seplan, com a parceria da Fundação Luís 
Eduardo Magalhães, promoveu uma série de estudos estratégicos, 
bem assim a realização de eventos, em 2001 e 2002, abordando 
questões de interesse para o desenvolvimento do Estado. Destacam-
se as seguintes iniciativas:

• Seminário Bahia Século XXI, em março de 2002, em 
período integral, contando com a presença de mais de �06 
participantes, sendo apresentados os resultados parciais 
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dos estudos realizados sobre temas estratégicos para o 
desenvolvimento do Estado;

• Publicação e lançamento do livro "Bahia Século XXI: Temas 
Estratégicos", em outubro de 2002.

3.3. APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA 
BAHIA

O Governo do Estado, através da Seplan, contratou a FLEM, 
em 200�, para dar apoio técnico e operacional visando à elaboração 
de um documento que apresentasse uma visão de futuro para 
a Bahia, com horizonte de 20 anos. Foram realizados encontros 
de trabalho com o objetivo de divulgar o plano de elaboração do 
documento, consolidar as propostas das diversas Secretarias de 
Estado a serem incorporadas no documento e analisar e proceder 
à validação. Além disso, realizaram-se consultas públicas com os 
setores representativos da sociedade, para subsidiar a elaboração 
do documento e acompanhar os trabalhos desenvolvidos por 
profissionais contratados.

Como resultado, foi produzido e publicado o documento “O Futuro a 
Gente Faz – Plano Estratégico da Bahia”. A Fundação Luís Eduardo 
Magalhães também apoiou a organização do evento de lançamento 
dessa publicação de significado substantivo para o direcionamento 
das ações públicas no rumo do futuro desejado para a Bahia.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4.1. PRÊMIO FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
–  IDÉIAS INOVADORAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL

Concurso promovido pela Fundação para estimular a geração 
de idéias que contribuam para a melhoria da gestão e dos serviços 
públicos prestados aos cidadãos. É aberto à participação de 
qualquer servidor da administração pública, direta ou indireta, dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que podem concorrer 
individualmente ou em grupo. O Prêmio foi lançado em 2� de outubro 
de 2000, por ocasião das comemorações do Dia do Funcionário 
Público. No período de 2001 a 200� foram realizadas quatro edições, 
tendo concorrido ��� trabalhos, dos quais �� foram premiados.

Todos os projetos vencedores integram o Banco de Idéias Inovadoras, 
disponível no site da Fundação (www.flem.org.br), e muitos deles 
foram implantados com sucesso. Para a seleção das melhores 
idéias foram considerados os seguintes critérios: inovação em 
relação a práticas anteriores, impacto na qualidade de vida e dos 
serviços prestados ao cidadão, emprego racional e responsável dos 
recursos públicos, viabilidade técnica, potencial de implementação e 
sistemática de avaliação dos resultados.

4.2. PROGRAMA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA 
GERAL DO ESTADO DA BAHIA

Este programa, sob a responsabilidade da Secretaria de 
Governo do Estado (Segov), teve o apoio técnico e operacional da 
FLEM visando à implantação da Ouvidoria Geral do Estado (OGE), 
instituída pela Lei nº �.���, de 20 de dezembro de 2002.

A finalidade da Ouvidoria Geral do Estado é fornecer ao cidadão um 
canal para encaminhar reclamações, denúncias e oferecer sugestões 
sobre a prestação dos serviços públicos e sobre o exercício 
negligente ou abusivo do poder na esfera estadual.

O desenvolvimento do projeto conceitual da OGE, sob a forma de um 
Sistema de Ouvidoria, ocorreu no exercício de 200� e contou com 
o apoio da FLEM e da Companhia de Processamento de Dados do 
Estado da Bahia (Prodeb). Para tanto, foi realizada ampla pesquisa 
sobre o modelo operacional de ouvidorias consideradas referenciais, 
em âmbito mundial, e feitas visitas a experiências bem-sucedidas do 
gênero no país, como as do Ceará, Paraná e São Paulo. A equipe 
designada para a OGE tomou parte ativa na elaboração do projeto e 
na definição das suas principais linhas.

Considerada por ouvidores de vários estados como experiência 
modelo, a Ouvidoria baiana tem como pontos fortes sua subordinação 
direta ao Governador, além da instituição de um Sistema de Gestão 
de Ouvidoria, baseado numa estrutura de banco de dados relacional, 
constituída de uma base única de informações. Esse sistema permite 
o acompanhamento, em tempo real, do encaminhamento das 
manifestações e gera relatórios gerenciais detalhados para orientação 
da administração pública. A Rede de Ouvidores, implantada como 
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parte do Sistema, é composta por representantes de todos os órgãos 
estaduais. O Sistema de Ouvidoria permite, inclusive, a inclusão em 
caráter especial de ouvidorias de municípios.

O projeto conceitual foi publicado sob o título “Ouvidoria – um 
Modelo para o Estado da Bahia”, com tiragem de 1.�00 exemplares, 
e seu lançamento ocorreu no VIII Encontro Nacional de Ouvidores/
Ombudsmen, realizado no período de 16 a 19 de setembro de 200�, 
em Gramado, Rio Grande do Sul. A Ouvidoria Geral do Estado e a Rede 
de Ouvidores encontram-se plenamente implantadas no Estado, com 
o seu sistema único de gestão em funcionamento, e tem servido de 
modelo para outras ouvidorias em implantação no país. 

4.3. FORMULAÇÃO DE MODELO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO

Iniciativa inovadora da Seplan, com o apoio técnico e 
metodológico da FLEM, o trabalho consistiu na concepção de uma 
Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos 
Estratégicos do Governo da Bahia, o que ocorreu no período de 
outubro de 200� a julho de 200�. Foram criados instrumentos e 
processos para a coleta, análise e disseminação de informações 
sobre os resultados das ações governamentais e seus impactos na 
sociedade baiana, visando à gestão eficaz de programas e projetos 
estratégicos do Governo.

Para seu desenvolvimento foi contratada consultoria especializada, 
além de constituídas e capacitadas equipes matriciais, compostas por 
representantes de secretarias e órgãos do Estado envolvidos com a 
implementação do programa Cabra Forte, selecionado como piloto 
para o desenvolvimento e teste da sistemática de monitoramento e 
avaliação a ser proposta. 

Foi realizada uma oficina para alinhamento conceitual, com 
a participação da equipe de coordenação dos trabalhos e, 
posteriormente, quatro oficinas para a construção do Modelo Lógico 
de Gestão do Programa Cabra Forte, gerando insumos para a 
introdução de aperfeiçoamentos no curso da sua implementação.

A Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas e Projetos 
Governamentais foi concebida para ser implementada em 12 passos: 
(i) inicia-se com a definição do programa ou projeto a ser avaliado, 
em seguida (ii) é formada a equipe mista de avaliação e (iii) elaborado 
o plano de trabalho e, depois, (iv) são realizadas a identificação e 
entrevistas com os potenciais clientes de avaliação. O quinto passo é a 
elaboração do Modelo Lógico de Gestão e Análise de Avaliabilidade do 
Programa. Esse Modelo é um dos passos mais importantes para o uso 
da Sistemática de Avaliação, por ser um instrumento visual e sistêmico 
de apresentação e compartilhamento de informações sobre o 
funcionamento real de uma intervenção governamental. Ele potencializa 
o processo de avaliação como ferramenta de gestão e aprendizagem 
e oferece um mapa dos caminhos a serem seguidos, subsidiando a 
tomada de decisões para o aperfeiçoamento do programa ou projeto.

O sexto passo é a análise de avaliabilidade e a definição do escopo 
da avaliação; o sétimo é a análise dos instrumentos e registros já 
disponíveis no programa, o oitavo é a definição dos indicadores de 
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monitoramento e avaliação a serem utilizados, após o que são 
definidos e criados os instrumentos para a coleta de dados. Os 
três últimos passos envolvem a coleta de dados, sua tabulação e 
análise e, finalmente, a elaboração e disseminação do Relatório de 
Avaliação.

A Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas 
e Projetos Governamentais foi publicada pela Secretaria do 
Planejamento em junho de 2006, como um referencial a ser utilizado 
pelos diversos programas e projetos do Estado, como parte de uma 
proposta de criação de um sistema de monitoramento e avaliação, 
a ser mantido e alimentado por todas as secretarias do Estado, 
credenciando-se como um poderoso instrumento de planejamento.

4.4. APOIO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
COMPANHAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS JUDICIAIS 
– SAIPRO

A quantidade – superior à capacidade instalada de 
atendimento – de processos que transitam nas varas das 2�� 
comarcas do Poder Judiciário do Estado da Bahia tem ocasionado 
inconsistências e dificuldades de acesso às informações, além de 
reconhecida morosidade. O Instituto Pedro Ribeiro de Administração 
Judiciária (Ipraj) desenvolveu o Sistema de Acompanhamento 
Integrado de Processos Judiciais – Saipro – para resolver esse 
problema, e o implantou nas �� comarcas de �ª entrância. A 
Fundação Luís Eduardo Magalhães, em parceria com o Ipraj, fez a 
implantação do Sistema em 6� comarcas de 2ª entrância, incluindo 
o treinamento e o acompanhamento in loco de ��� juízes e 
serventuários.

Com essa implantação os processos ficaram mais ágeis, com mais 
consistência e confiabilidade. Também, agora, o Poder Judiciário do 
Estado tem acesso centralizado e consolidado às informações das 
diversas comarcas de �a e 2ª entrâncias, por onde transita a grande 
maioria dos processos judiciais, gerando estatísticas e tabulações 
que permitem melhor administração gerencial.
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DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

5.1. CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

A partir do ano 2000, a Fundação Luís Eduardo Magalhães 
desenvolveu e incubou em suas instalações o Projeto de Certificação 
Ocupacional para Profissionais de Educação, por solicitação da 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Este projeto integrava 
o programa Educar para Vencer, destinado a promover uma ampla 
transformação na qualidade do ensino público na Bahia, e posicionou a 
FLEM como única instituição de certificação no Brasil a operar na área 
educacional.

Observe-se que as experiências em certificação ocupacional são 
muito restritas em escala mundial e distantes da nossa realidade. 
Para a transferência e customização da tecnologia necessária, a FLEM 
contratou o American Institute for Research (AIR) instituição sediada 
em Washington-DC, com grande experiência nessa atividade.

Ao longo de dois anos de trabalho conjunto com o AIR, a FLEM 
absorveu e adaptou a tecnologia disponível à realidade brasileira. 
Como resultado, realizou, no Estado da Bahia, para a Secretaria de 
Educação, oito exames de Certificação Ocupacional para Dirigentes 
Escolares, cinco para Professores Alfabetizadores, três para 
Professores de Disciplinas e dois para Coordenador Pedagógico, 
além de cinco exames de Recertificação Ocupacional para Dirigentes 
Escolares.

Amparada na experiência e conhecimento acumulados, a FLEM 
credenciou-se para aplicar a tecnologia de certificação ocupacional 
em outros territórios e segmentos ocupacionais. Assim, prestou 
serviços ao município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde 
realizou três exames de Certificação Ocupacional e um exame de 
Recertificação Ocupacional para Dirigentes Escolares, no período 
de 200� a 2006; ao lado disso, iniciou atividades de certificação 
no campo da gestão pública, em parceria com a Secretaria da 
Administração do Estado da Bahia, tendo concebido e realizado o 1º 
Exame de Certificação Ocupacional para Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, em 2006, e procedido a análise dos 
seguintes cargos e/ou funções 6: Presidente, Membro de Comissão 
de Licitação e Pregoeiro, Analista Técnico, Analista Universitário, 
Especialista em Fiscalização, Técnico em Fiscalização, Jornalista, 
Analista de Radiodifusão, Técnico em Radiodifusão, Especialista em 
Regulação, Técnico em Regulação, Técnico Administrativo, Técnico 
Universitário, Analista de Infra-Estrutura de Transportes, Técnico em 
Infra-Estrutura de Transportes, Técnico de Registro de Comércio, 
Analista de Registro do Comércio, Restaurador e Técnico em 
Restauração.

Ressalte-se que o sistema de certificação ocupacional no campo da 
educação, desenvolvido pela FLEM com a consultoria do AIR obteve, 
em 200�, o reconhecimento internacional da National Organization for 
Competency Assurance (Noca), comissão que congrega as principais 
agências de certificação ocupacional de todo o mundo. Por outro 
lado, a FLEM, visando à melhoria e ampliação dos seus serviços, 
criou em sua estrutura organizacional, no ano de 200�, a Agência de 
Certificação Ocupacional (Acert).
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O advento de agências certificadoras vem a se constituir em eficiente 
recurso das organizações para dispor de profissionais altamente 
qualificados e dotados de conhecimentos, habilidades e atitudes 
requeridos para o desenvolvimento de suas atribuições profissionais, 
bem assim para promover a avaliação processual e permanente das 
competências ocupacionais. 

A magnitude das atividades realizadas no período de 2000 a 2006 
pode ser constatada a partir destes números expressivos: foram 
aplicados ��.019 testes para �1.99� profissionais, sendo alcançado 
o número de 12.6�� profissionais certificados.

5.2. PROJETO GESTÃO DE CARREIRAS E DESEMPENHO 
PROFISSIONAL

Projeto iniciado em março de 2001, tendo como objetivo 
conceber um plano de carreira para os servidores públicos do 
Estado da Bahia, com formulações de estruturas salariais aptas 
a possibilitar remunerações variáveis, bem como a definição de 
parâmetros para a implantação de um sistema de avaliação de 
desempenho por metas, capaz de identificar, reconhecer e valorizar 
oportunidades e iniciativas.

Ao final dos trabalhos, a FLEM apresentou à Saeb um manual que 
explicitava o modelo de gestão de recursos humanos para a área 
pública, baseado em competências, modelo esse que norteou a 
criação de novas carreiras, a reformulação de carreiras já existentes, 
as equações possíveis para estruturação das remunerações 
variáveis, os marcos legais e referenciais de todo o trabalho, assim 
como a modelagem do sistema de avaliação de desempenho por 
metas.

Este trabalho viabilizou a criação das carreiras de Gestor 
Governamental, de Especialista em Obras Públicas e de Técnico 
em Obras Públicas. Foram reformuladas as carreiras de Saúde, 
Magistério Público de Nível Fundamental e Médio e foram promovidas 
revisões nas estruturas salariais dos planos de cargos e salários do 
Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia (Derba), 
Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), Instituto Baiano de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Ibametro), Instituto 
de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Junta Comercial do 
Estado da Bahia (Juceb) e Instituto de Ensino Superior da Bahia 
(Iesba).

O mérito maior deste trabalho foi a implantação, no Estado da Bahia, 
do modelo de Gestão de Pessoas por Competências, considerada a 
primeira iniciativa do gênero em instituições públicas, posteriormente 
reproduzida em outros estados da Federação.

5.3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL – FAZ CIDADÃO

O Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias, 
integrante do Programa Estadual de Desenvolvimento Local – Faz 
Cidadão, coordenado, inicialmente, pela Seplantec e, posteriormente, 
pela Secomp, foi desenvolvido no período de 1999 a 2002.
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A FLEM concebeu e desenvolveu o Programa de Capacitação com o apoio 
técnico de consultores especializados em desenvolvimento sustentável, 
implementando-o nos cem municípios mais pobres da Bahia, em parceria 
com universidades públicas e privadas.

A ação capacitadora do programa, que objetivava a promoção do 
desenvolvimento local, provocou, enquanto estratégia político-administrativa, 
a criação de uma base metodológica que contribuiu concretamente 
para as novas alternativas de gestão pública, e, enquanto processo 
pedagógico, para a reflexão crítica sobre a realidade local, estimulando 
a manifestação organizada dos interesses coletivos e permitindo a 
estruturação de instâncias decisórias colegiadas e sistemáticas – os Fóruns 
de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável. Foram formados atores 
sociais aptos a identificar necessidades e articular e negociar interesses, 
tornando-os aptos a interagir e influenciar a instância governamental na 
elaboração de políticas públicas.

Em um contexto marcado pela premência de ações dirigidas à reversão 
das desigualdades sociais e pela dinamização dos meios para um 
desenvolvimento sustentável, em todo o país, a capacitação dos Fóruns 
reforça a sua importância pela eficácia demonstrada na identificação 
de caminhos para a melhoria das condições de vida, assim como o seu 
potencial de criação de oportunidades para as populações de regiões 
afligidas pela escassez de recursos, possibilitando uma transformação 
concreta.

5.4. PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA A ÁREA FINANCEIRA DO 
ESTADO 

Em dezembro de 1996 foi implantado o Promosefaz – Programa de 
Modernização da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, voltado para 
ações de capacitação da área tributária, modernização administrativa, 
aquisição de equipamentos e obras de infra-estrutura. Em novembro de 
1999, o Programa teve seu orçamento ampliado, passando a atender 
também à área financeira. Nasceu, então, o Projeto de Modernização e 
Racionalização da Administração Financeira (Promaf), voltado não apenas à 
Sefaz, mas tendo por objeto todos os segmentos de natureza financeira do 
Poder Executivo, contemplando, também, o Tribunal de Contas do Estado, 
órgão auxiliar do Poder Legislativo.

Para implementação das ações de capacitação foi firmado, em julho de 
2001, um convênio de cooperação técnica entre o Governo do Estado da 
Bahia, representado pela Secretaria da Fazenda, e a Fundação Luís Eduardo 
Magalhães. Com base nesse acordo, foi constituída uma Coordenação 
de Operacionalização e Acompanhamento, responsável pelo dia-a-dia dos 
cursos.

O programa tinha como finalidade oferecer ações de capacitação aos 
servidores da Sefaz e demais servidores das unidades gestoras e 
orçamentárias, distribuídas por todo o Estado, de modo a assegurar a 
disseminação das práticas operacionais e dos conhecimentos técnicos e 
gerenciais necessários à uniformização de procedimentos, nivelamento 
da qualificação técnica e gerencial e, principalmente, atualização sobre a 
legislação específica.

Seguindo essas diretrizes, o Promaf foi executado durante o período de julho 
de 2001 a dezembro de 200�. Em janeiro de 200� o programa passou a 
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ser financiado por recursos próprios do Estado, recebendo então nova 
denominação: Programa de Capacitação da Área Financeira do Estado 
– Procafe.

O Promaf e o Procafe contaram com uma extensa programação de 
cursos, seminários e palestras que versaram sobre os mais diversos 
conteúdos e temas, nos seguintes campos: Direito e Legislação, 
Administração, Economia e Finanças Públicas, Auditoria, Contabilidade 
e Fiscalização, Conhecimentos Gerais, Habilidades e Atitudes e 
Tecnologia da Informação.

Durante o período da parceria – 2001 a 2006 – foram viabilizadas 
1.0�9 ações, executadas em 1�.92� horas de capacitação, atendendo 
a um público de 21.�29 servidores públicos participantes.

5.5. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS 
HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Compreendeu a prestação de serviços para a concepção e 
implementação de ações de capacitação, integrantes do Plano de 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Administração Estadual, e 
o gerenciamento da sua implementação no período de 2002 a 200�.

O Plano foi delineado em linhas de ação focadas no Fortalecimento da 
Gestão Pública e no Sistema de Administração Estadual:

Desenvolvimento das Carreiras
Capacitação de 120 gestores governamentais, nomeados por 
concurso público, desenvolvendo e aperfeiçoando habilidades 
específicas à prática de trabalho, com carga horária de 26� 
horas, e de 1� técnicos em obras públicas, desenvolvendo os 
conhecimentos e habilidades requeridos para o desempenho da 
respectiva função, com carga horária de 11� horas.

Fortalecimento da Administração Pública
Capacitação de 1�� servidores, desenvolvendo competências 
e habilidades necessárias à melhoria do planejamento, 
acompanhamento e execução de contratos, com carga horária 
de �0 horas, e atualização de cem dirigentes e técnicos em 
conceitos e experiências focados na Excelência da Gestão, com 
carga horária de 60 horas.

Fortalecimento do Sistema Administrativo Estadual
Instrumentalização de �.919 servidores com ferramentas 
e informações técnicas nas áreas integrantes do Sistema 
Administrativo, com vistas à revisão e ao aprimoramento de 
suas práticas.

Fortalecimento de Prestação de Serviços ao Cidadão
Aperfeiçoamento de 1.9�� profissionais do SAC, visando à 
excelência na qualidade do atendimento.

Resgate da Escolaridade do Servidor Público – Projeto Volta às 
Aulas
Beneficiou �2 servidores públicos e colaboradores terceirizados, 
com currículo e metodologia específicos voltados para a 
formação do cidadão pleno.
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Fortalecimento da Equipe Saeb
Desenvolvimento do desempenho de equipes de trabalho, 
tendo a participação �2 servidores, com carga horária de �6 
horas.

5.6. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA 
DO ESTADO DA BAHIA

Prestação de serviços técnicos à Secretaria da Administração 
do Estado da Bahia, pela Fundação Luís Eduardo Magalhães, 
no período de novembro de 200� a setembro de 2006, para o 
gerenciamento e implementação das ações integrantes do Programa 
de Capacitação da Área Administrativa do Estado, com carga horária 
total de 1.�60 horas e 1.��2 participantes. As ações de capacitação 
foram estruturadas em duas linhas de ação:

I – Instrumentalizando e Fortalecendo a Prática de Trabalho 
– constituída do Programa de Qualificação em Licitação e 
Compras Públicas, tendo como finalidade a capacitação dos 
servidores públicos que desempenham funções na área de 
licitação e contratos.

II – Desenvolvimento de Competências Específicas – realização 
de cursos ou seminários de natureza técnica, direcionados aos 
ocupantes do cargo de Especialistas em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental.

5.7. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES – 
FORTALECENDO A GESTÃO E INSTRUMENTALIZANDO A AÇÃO

A Secretaria de Segurança Pública do Estado, através da 
Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica, e a Fundação Luís 
Eduardo Magalhães celebraram contrato para o desenvolvimento de 
ações de treinamento integrantes do Programa de Capacitação de 
Gestores – Fortalecendo a Gestão e Instrumentalizando a Ação, no 
período de maio a outubro de 2006.

Essas ações visaram ao desenvolvimento dos profissionais da 
segurança pública, numa perspectiva de educação permanente, 
para o fortalecimento da cultura gerencial, essencial à eficácia e 
efetividade dos serviços prestados pela Polícia Civil e Polícia Técnica. 
Estiveram envolvidos nas ações de capacitação 120 gestores dos 
níveis estratégico e operacional, além de técnicos que executam 
atividades de planejamento, orçamento, administração e finanças.

O Programa foi implementado através da Linha de Ação I 
– Desenvolvimento da Ação Estratégica, estruturada nos seguintes 
núcleos temáticos: (a) Contextual/Alinhamento, (b) Gerencial, (c) 
Relacional e (d) Aprofundamento Técnico/Sistemas de Governo e 
Plano de Ação. O repasse desses conhecimentos de caráter global 
atendeu às necessidades de preparação dos participantes para o 
adequado exercício da função, conduzindo à ampliação de conceitos, 
à compreensão da organização, seus propósitos, sua finalidade, 
suas relações e estratégias, além de ferramentas voltadas para um 
gerenciamento focado em resultados. Foram executadas �0� horas-
aula, abrangendo quatro turmas.
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5.8. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 
JUDICIÁRIO

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através do Instituto 
Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj), e a Fundação Luís 
Eduardo Magalhães firmaram contrato para o desenvolvimento de ações 
de treinamento no âmbito do Programa de Capacitação dos Servidores 
do Poder Judiciário (Procap). Tais ações tiveram por objetivo desenvolver 
e fortalecer conhecimentos, competências e habilidades essenciais a 
uma prática assentada nos pressupostos da qualidade no atendimento e 
efetividade de resultados, envolvendo 1.�20 servidores e serventuários 
dos níveis estratégico e operacional.

Atendendo às necessidades mais imediatas, esse Programa foi 
implementado a partir das seguintes linhas de ação:

( i ) Fortalecimento de Competências Estratégicas do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia, ( ii ) Fortalecimento de Competências Relacionais, 
( iii ) Fortalecimento da Identidade Institucional e (iv) Fortalecimento da 
Cultura de Aprendizagem Continuada, envolvendo as dimensões de 
competências e habilidades essenciais ao desempenho das diversas 
unidades organizacionais envolvidas. Foram executadas ��2 horas-aula, 
distribuídas em �6 turmas, no período de agosto a dezembro de 200�. 

5.9. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Curso promovido e realizado pela Escola de Políticas Públicas 
e Governo do Iuperj – Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de 
Janeiro e pela Ucam – Universidade Cândido Mendes, com o apoio 
técnico e operacional da FLEM. O curso objetivou, fundamentalmente, 
o aperfeiçoamento e a capacitação de recursos humanos estratégicos 
no campo das políticas públicas e da estruturação e funcionamento do 
Governo. Compreendeu nove unidades curriculares, totalizando �60 
horas-aula, desenvolvidas entre agosto de 200� e março de 200�, tendo 
sido diplomados �2 alunos.

5.10. FÓRUM DE REFLEXÃO – A FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES CONSTRUINDO O FUTURO

Promover o debate e a reflexão sobre temas instigantes, no 
sentido da criação de uma cultura propícia ao surgimento de idéias 
inovadoras para a construção contínua da governança democrática. 
Este é o objetivo do “Fórum de Reflexão – a Fundação Luís Eduardo 
Magalhães Construindo o Futuro”. Trata-se de uma série de eventos 
promovidos periodicamente pela Fundação, tendo como foco a discussão 
de temas de interesse do Estado e da sociedade, com a participação 
de colaboradores da própria Fundação, de convidados do setor público, 
de organismos de cooperação multilateral, de instituições de ensino 
superior e de organizações privadas e do terceiro setor. Encontra-se em 
execução desde agosto de 1999 e, até 2006, foram realizados cerca de 
60 eventos, com participação de aproximadamente dez mil pessoas.

Os conferencistas, muitos deles autoridades mundiais nas suas áreas, 
trouxeram para o centro do debate temas inovadores como:

• Gestão para um Futuro Sustentável, com o renomado físico 
austríaco Fritjof Capra, autor de livros consagrados como O Tao da 
Física, A Teia da Vida e Conexões Ocultas.
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• Estratégias Energéticas para o Século XXI, com o presidente do 
Worldwatch Institute, Christopher Flavin, sendo então lançado o 
relatório sobre O Estado do Mundo.

• Economia Solidária, conduzido pelo criador desse conceito, o 
professor francês Jean Louis Laville, do Instituto Políticos de Paris, 
França.

• Segurança Integral, com abordagem do professor espanhol 
Manuel Balbé, coordenador do Curso de Doutorado em Segurança e 
Prevenção, da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. 

• Políticas Sociais para Enfrentar a Pobreza, com o professor 
argentino Bernardo Kliksberg, autor de mais de �0 livros, entre eles 
“Como Enfrentar a Pobreza”.

Todas as conferências do Fórum de Reflexão foram gravadas e estão 
disponíveis para o público na biblioteca da Fundação. Algumas delas 
estão transcritas e registradas como artigos na série “Cadernos FLEM”, 
e outras podem ser também acessadas através da Internet, no portal 
FLEM: www.flem.org.br

5.11. CADERNOS DA FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A série Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães visa a 
contribuir para o debate e a reflexão sobre a transformação do Estado 
e da sociedade, sob a ótica da administração pública, da governança 
democrática e do desenvolvimento sustentável. A publicação tem como 
matéria a difusão de idéias apresentadas e discutidas durante palestras, 
seminários e simpósios promovidos ou apoiados pela FLEM. Além de ser 
utilizada por gestores públicos de todo o país, vem sendo adotada por 
diversas faculdades e universidades, nos seus cursos de pós-graduação.

Desde o lançamento da série, em 2001, até o ano de 2006 foram editados 
oito volumes: “Gestão Pública: Desafios e Perspectivas”; “Políticas Sociais: 
Instrumentos de Justiça Social”; “Energia: Novos Cenários – Universalização 
do Acesso, Uso Racional e Fontes Alternativas para o Futuro”; “Transportes 
e Logística – Os Modais e os Desafios da Multimodalidade”; “Economia 
Solidária”; “Gestão Pública – A Trajetória da Função Administração no 
Estado da Bahia”; “Gestão Pública – O Debate Contemporâneo” e “Gestão 
Pública e Participação”.

A maioria dos autores dos artigos e editores dos Cadernos são 
acadêmicos conceituados em suas respectivas áreas de atuação, ligados 
a instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e internacionais. Com o 
objetivo de elevar a qualidade e credibilidade da publicação foi constituído, 
no primeiro semestre de 2006, o Conselho Editorial Cadernos FLEM. 
Algumas das publicações da série já estão com tiragem esgotada, mas 
todas têm versão eletrônica disponível para acesso público, através da 
Internet, no portal da FLEM – www.flem.org.br

5.12 – SÉRIE “IDÉIAS SOLUÇÕES RESULTADOS”

Publicação produzida e editada pela Fundação Luís Eduardo 
Magalhães, tem como objetivos difundir e debater idéias, registrar o 
desenvolvimento e a implantação de soluções inovadoras (modelos, 
sistemas, processos, tecnologias, ferramentas  etc.), além de apresentar 
e avaliar resultados de experiências inovadoras de interesse social 
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no campo da administração pública. A edição piloto da série, “O 
Imposto como Instrumento de Cidadania”, registra a experiência da 
campanha “Sua Nota é um Show de Solidariedade” que, através da 
participação do cidadão, contribuiu para o incremento na arrecadação 
e, consequentemente, o aumento do investimento em projetos sociais. 

O primeiro livro numerado da série, “Ouvidoria – um Modelo para o 
Estado da Bahia”, traz a tecnologia de implantação da Ouvidoria na 
estrutura do Executivo estadual. O projeto conceitual, desenvolvido 
pela Fundação e parceiros do Governo da Bahia, como a própria 
Ouvidoria e a Prodeb, visa a assegurar ao cidadão a participação mais 
efetiva na gestão pública, traduzida na capacidade de manifestar suas 
sugestões, reclamações e denúncias através de canais de contato 
ágeis e eficazes. O projeto foi utilizado, entre outros, pelo Governo 
de São Paulo e pode servir de referência para projetos similares em 
prefeituras e estados do Brasil.

O segundo livro da série, “Capacitação de Lideranças Comunitárias – 
Uma Experiência de Gestão Compartilhada para o Combate à Pobreza” 
apresenta a experiência de capacitação desenvolvida para o Programa 
Estadual de Desenvolvimento Local – Faz Cidadão. A metodologia, 
que pode ser replicada, foi construída coletivamente, com o aporte 
de consultorias nacionais e internacionais e dos parceiros envolvidos 
– Governo do Estado, universidades públicas e privadas, além dos 
participantes dos Fóruns Municipais de Desenvolvimento Local, 
constituídos em cem municípios baianos com os mais baixos índices 
de desenvolvimento humano (IDH).

6  Etapa preliminar do processo de certificação ocupacional, com execução 
prevista a partir de 200�.
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5.13. OUTROS EVENTOS

Seminário Construindo 
a Vantagem Competitiva 
da Bahia (1999)

Seplantec, Monitor 
Company Competitiviness 160

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES

Ciclo de Palestras – 
Energia: Novos Cenários 
(2000-2001)

Seinfra, Unifacs, Winrock 
International, GTZ, IEEE, 

ANP, BNDES
1.1�0

Workshop Formulação 
e Avaliação de Políticas 
Públicas (2002)

Seplantec, Saeb, Eaufba 20

Seminários de 
Alinhamento de Metas 
e Compromissos 
Organizacionais (2000)

TCE, Saeb, SEC, Funceb, 
Landmark Education 

Business 
�00

Oficina Desencadeando 
a Inovação e a Liderança 
(2002)

Sefaz, Saeb, 
Universidade do Chile

100

Seminário Internacional 
de Certificação 
Ocupacional: Avanços 
Significativos no Brasil e 
no Mundo (200�)

Fundação Carlos Chagas, 
Instituto da Hospitalidade 290

Seminário Internacional 
Estratégias para o 
Desenvolvimento 
Regional (2002)

Seplantec, ICBA 1�0

Seminário 
Desenvolvimento 
Territorial da Bahia: Uma 
Política Articulada (200�)

SEI 2�0

III Seminário de Políticas 
da Ilha de Itaparica, 
Recôncavo e Baía 
de Todos os Santos 
– Instituições, Estratégias 
e Políticas (200�)

Seplan, Sedur 1�0

Fórum Salvador – Frentes 
Marítimas (2006)

IAB/Ba, CREA/Ba,  
Eaufba

220

Seminário Mecanismos 
de Acesso aos Fundos 
Setoriais (2002)

Seplantec 1�2
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Seminário Lei de 
Inovação e Prospectiva 
Tecnológica Regional 
(2002)

Seplantec 6�

Curso de Elaboração de 
Projetos e Captação de 
Recursos (2001)

Funceb, Eaufba 26

Workshop de Captação 
de Recursos – Lei 
Rouanet (2001)

Funceb 11

Programa de Gestão 
Avançada – APG  (1999) Sefaz, Amana-Key 120

Capacitação de 
Recursos Humanos 
para Implementação 
do Gerenciamento por 
Programa: A Meta É o 
Cidadão (2000 – 2002)

Seplantec �0

Programa de Apoio à 
Modernização da Área 
de Segurança Pública 
– Vidabahiaviva (2001 a 
2002)

SSP, Amana-Key 1�.000

Carnaval 2000 – Alegria 
e Segurança SSP 1�.000

Capacitação de Pessoal 
para o SAC Empresarial  
(200�)

SICM 10�

Capacitação de Pessoal 
do Sistema Penitenciário 
(2001)

SJDH ���

Vivência do PEI 
- Programa de 
Enriquecimento 
Instrumental - Nível I 
(2000 a 2002)

Fundac ��

Formação em Mediador 
do PEI – Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Nível I 
(2001 e 2002)

Fundac ��

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Supervisão da Vivência 
do PEI – Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Nível 
I, com adolescentes 
em conflito com a lei 
(Fundac, 2001 e 2002)

Fundac 9�

Vivência do PEI: Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Níveis I e 
II – Redimensionando a 
Ação Gerencial  (200�)

Saeb 2�

Vivência do PEI 
– Programa de 
Enriquecimento 
Instrumental (2002)

Colégio Militar de 
Salvador e Escola 

de Administração do 
Exército

29

Formação em Mediador 
do PEI –  Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Nível I 
(200�) 

Centro de Aprendizagem e 
Ações Pedagógicas

Teresina – PI
��

Formação em Mediador 
do PEI – Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Nível I 
(200�)

Alfa Educadores 
Associados, Fortaleza – CE

22

Vivência do PEI 
– Programa de 
Enriquecimento 
Instrumental – Nível I 
(2000-2001)

Copene ��2

Curso de Mediação para 
o Programa Cabra Forte 
(200�)

Seagri, Secomp 1�

Orientação e Avaliação 
de Mediadores da 
Seagri/Programa Cabra 
Forte (200�)

Seagri, Secomp �0

Vivência do PEI 
– Programa de 
Enriquecimento 
Instrumental – Nível I 
(1999)

Governo do Estado e 
público em geral 196

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Vivência do PEI 
– Programa de 
Enriquecimento 
Instrumental – Nível II 
(2000)

Governo do Estado da 
Bahial

2�

Formação em Mediador 
do PEI - Programa 
de Enriquecimento 
Instrumental – Nível II 
(2001 e 2002)

Público em geral ��

Curso Gestão Fiscal 
Responsável (2001) Sefaz, UPB, Seplan 1��

Curso Regionalizado 
de Gestão Fiscal 
Responsável –  Eixo de 
Desenvolvimento da 
Mata Atlântica (2001)

Sefaz, UPB, Seplan ��

Curso de Gestão Fiscal 
Responsável (2001)

MPOG, ESAF, Sefaz, 
Seplantec, CAR, TCE, 

TCM, UPB
��6

I e II Encontro de 
Prefeitos Eleitos (2000 
e 200�)

Seplantec, Seplan, Secomp, 
Sesab, Sedur, CAR, UPB

2.��2

Ciclo de Seminários 
sobre Gestão Municipal 
para Implementação das 
Metas do Milênio (200� 
– 2006)

Secomp, prefeituras de 19 
municípios, SEI, Seplan �61

Eventos na Área de 
Educação Ambiental 
(200�) MEC 6�0

A Administração Pública 
da Bahia em Debate 
(2001)

Eaufba 100

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES

Seminário Capital 
Intelectual + Gestão 
do Conhecimento = 
Competitividade (2001)

Ministério do 
Desenvolvimento  

Industria e Comércio 
Exterior, Seplantec, 

UFBA

�1�
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Videoconferência I 
Fórum Global Estado 
Democrático e 
Governança no Século XXI 
(2000)

MPOG 100

Fortalecimento da 
Gestão Participativa 
em Unidades de 
Conservação de Uso 
Sustentável (200�)

FNMA ��

II Seminário Melhores 
Práticas – Música 
e Educação para a 
Cidadania (200�)

Instituto Júnia Rabelo ��0

III Seminário Internacional 
Parcerias em Educação 
(200�) 

Mobilização Educacional �20

Palestra O Papel 
do Brasil no 
Desenvolvimento 
Sustentável Global 
(1999)

Universidade da Mata 
Atlântica, Worldwatch 

Institute
�00

Série de Jornadas 2000 
– Políticas Sociais: 
Instrumentos de Justiça 
Social (2000)

Fundação  Konrad 
Adenauer, IPEA, MPOG,  

UFBA, Seplantec
200

I Encontro África 
Brasil de Ergonomia 
/ V Congresso Latino 
Americano de Ergonomia 
/ IX Congresso Brasileiro 
de Ergonomia / III 
Seminário de Ergonomia 
da Bahia (1999)

Abergo, SICM, Liceu de 
Artes e Ofícios da Bahia �00

I Encontro Nacional de 
Responsabilidade Social 
(1999)

ABRH, Fapex, FIEB, 
Seplantec 16�

Café da Manhã com 
Empresários (1999) ACB,  Imic 1.�00

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Capacitação de 
Líderes Comunitários 
para Implantação 
do Programa de 
Desenvolvimento Local 
SEBRAE / Xingó ( 2001)

Sebrae/Ba, IICA, UNEB 160

Seminário Prestação de 
Contas dos Municípios – 
Problemas com o Fundef 
( 2002)

UPB ��0

Seminário Controle 
Interno dos Municípios 
(2002)

UPB 2�0

I, II e III Work-Seminar: 
TCI – Tecnologias 
de Cooperação e 
Integração (200�)

NIC 9�

I Workshop de Avaliação 
de Políticas Públicas do 
Estado da Bahia (1999)

Seplantec ��0

Curso de Desenho 
de Estratégias de 
Implantação de 
Avaliação de Políticas 
Públicas (1999)

Seplantec, UFRJ 1�

Conferência Medindo 
o Desempenho do 
Governo (1999)

Sefaz, George 
Washington University �00

Curso de Avaliação 
de Desempenho 
Institucional (2000)

Saeb 20

Capacitação para 
Avaliação de Projetos 
Socioambientais (200�)

Semarh 120

Seminário A Reforma do 
Estado: Novos Cenários 
(2001)

ONU / Desa, MPOG 11�

Conferência Como 
Enfrentar a Pobreza: 
Novas Idéias em Política e 
Gestão Social (2002)

ONU / Desa 190

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Encontro de Grupo de 
Especialistas Ad-Hoc 
das Nações Unidas 
sobre Inovações na 
Governança e na 
Administração Pública 
para a Redução da 
Pobreza (200�)

ONU / Desa �00

Workshop Metodologias 
Colaborativas para 
o Desenvolvimento 
Territorial: As Experiências 
dos Consórcios de 
Segurança Alimentar e 
Desenvolvimento Local 
– Consad (200�)

FAO, Ministério do 
Desenvolvimento Social �6

Conferência Políticas 
Sociais para a Equidade 
Social (2002)

Cepal 2�6

Seminário de 
Cooperação Técnica 
Internacional: 
Perspectivas, Atores e 
Oportunidades para a 
Bahia (200�)

Seplan, Unesco 1�0

Seminário Construindo 
Confiança entre o 
Governo e o Cidadão 
(2001)

OCDE 11�

Seminário Objetivos do 
Milênio e os Governos 
Subnacionais (200�)

BID, Seplan, PNUD �2

Videoconferências: Ciclo 
de Seminários Diálogos 
para a Redução da 
Pobreza no Nordeste 
(200�) 

GDLN / Bird, IICA, 
Embrapa ��0

Videoconferência: 
Curso de Treinamento 
à Distância: Gestão da 
Qualidade do Ar em 
Centros Urbanos (200�)

GDLN / Bird, Semarh �6

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Videoconferência: 
Parceiros e 
Empreendedores 
Brasileiros Unidos 
pela Rede Global de 
Aprendizagem para o 
Desenvolvimento (200�)

GDLN / Bird 06

Videoconferência: Circuito 
Financeiro para Mulheres 
(200�)

GDLN / Bird, Banco do 
Brasil �9

Videoconferência: 
Diálogos sobre 
Educação da População 
Rural: um Desafio para 
Escolas Primárias e 
Secundárias Básicas da 
América Latina e Caribe 
(200�)

GDLN / Bird �0

Videoconferência: 
Seminário Internacional 
de Educação e 
Tecnologia Brasil: 
Profissionalização para 
a Competitividade 
Industrial (200�)

GDLN / Bird 20

Videoconferência: 
Série Internacional de 
Diálogos Globais – 
Perspectivas em Gênero 
para Fortalecer as Micro 
e Pequenas Empresas 
Rurais e Crédito 
Sustentável (200�)

GDLN / Bird, IICA, 
NEIM / UFBA �1

Videoconferência: 
Seminário Redes de 
Segurança Social 
nos Países da OCDE 
– Lições para Países em 
Desenvolvimento (200�)

GDLN / Bird 11

Videoconferência: 
Pommar – Programa de 
Prevenção Orientada aos 
Meninos e Meninas em 
Risco (200�)

GDLN / Bird ��

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Videoconferência: 
Projeto para Aplicação 
do MDL – Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 
na Redução de Emissões 
em Aterros de Resíduos 
Sólidos (200�)

SMA/PMS, GDLN / Bird, 
Ministério das Cidades 
e do Meio Ambiente, 

Confederação Nacional 
dos Transportes

�1

Videoconferência: Gestão 
da Qualidade do Ar em 
Centros Urbanos (200�)

GDLN / Bird, UBI, UFRJ 0�

Videoconferência: 1ª e 
2ª Missões Virtuais do 
Projeto de Reforma do 
Sistema de Saúde da 
Bahia (200�)

GDLN / Bird, Sesab ��

Videoconferência: 
Diálogo Global – 
Criminalidade e a Política 
do Desarmamento no 
Brasil (200�)

GDLN / BIRD, PUC Minas �9

Capacitação Avançada 
para o Terceiro Setor 
(2001)

Consulado Americano �00

A Experiência Norte-
Americana em Ação 
Afirmativa na Educação 
Universitária (2001)

Consulado Americano 100

Videoconferência: 
Pobreza Rural e Meio 
Ambiente (200�)

GDLN / Bird, Rede Nós 1�

Diversidade no trabalho: 
o Valor da Inclusão Social  
(2001)

Consulado Americano, 
Setras �60

Seminário: As 
contribuições dos Afro-
Americanos para as 
Relações Internacionais 
(2002)

Consulado Americano, 
Funceb 1�0

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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Seminário Reforma 
do Estado e 
Gerencialismo: Um 
Balanço de Experiências 
Internacionais (2002)

Conselho Britânico, 
London School of 

Economics and Political 
Science (LSE) 

��0

Conferência Uma Proposta 
de Educação para o 
Século XXI (2002)

Consulado Geral da 
França 2�9

O Ensino Agrícola e a 
Pesquisa Científica na 
França (200�)

Consulado Geral da França, 
Secti 10

Palestra Experiências 
de Combate à Fome 
– O Caso do Sissan 
– Sistema de Informação 
para o Acompanhamento 
da Segurança Alimentar 
e Nutricional (200�)

FAO 2�

Palestra A Situação 
Global e as Estratégias 
de Combate à 
Insegurança Alimentar 
(200�) 

FAO 1�

Palestra: Novo Conceito 
Global de Segurança 
Integral e Segurança 
Humana (200�) 

UAB 2�

Desenvolvimento Local 
Sustentável: uma 
Parceria França-Brasil 
(200�)

Consulado Geral da 
França 2�

II Seminário sobre 
Desenvolvimento Humano 
Sustentável (200�)

PNUD, PUC Minas, IDHS 100

Seminário Indústrias 
Criativas: a Cultura do 
Século XXI (200�)

Seplan, Unesco, CULT/
UFBA 1�0

Conferência Internacional: 
Mais Ética, Mais 
Desenvolvimento (200�)

ONU/Desa 122

AÇÃO CLIENTE / PARCEIRO PARTICIPANTES
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 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

A atuação internacional da FLEM teve como veículo o Centro 
Internacional de Inovações e Intercâmbio em Administração Pública 
– CIIIAP, projeto conjunto de cooperação celebrado entre o Governo 
do Brasil e as Nações Unidas, com apoio do Governo da Bahia.

Entre 1999 e 2006 foi construída uma agenda de cooperação, 
consolidada através da realização de quatro atividades principais:

(1) Promoção de intercâmbio de conhecimentos, técnicas e 
experiências com outros países;
(2) Capacitação e treinamento sobre inovações em 
Administração Pública;
(�) Articulação de parcerias e formação de redes;
(�) Disseminação de experiências inovadoras do Governo da 
Bahia.

Na área de intercâmbio de conhecimentos e experiências, a FLEM 
organizou missões internacionais à Bahia, oriundas de diversos 
países estrangeiros, a exemplo da China, África do Sul, Canadá, Cuba 
e Filipinas. No que tange às ações de capacitação e treinamento, 
foram desenhados e realizados inúmeros seminários, conferências, 
workshops e encontros, com participação de especialistas 
internacionais, entre os quais merecem destaque:

• Seminário “Como Enfrentar a Pobreza: Novas Idéias em 
Políticas e Gestão Social”, com Bernardo Kliksberg;

• “Panorama Mundial das Reformas na Administração 
Pública: Reforma do Estado e Gerencialismo: um Balanço das 
Experiências Britânica e Brasileira”, com Michael Barzeley, da 
London School of Economics and Political Science (LSE);

• Workshop “Avaliação Focada na Utilização”, com Michael 
Quinn Patton;

• Encontros Interativos sobre Gestão do Conhecimento, 
conduzidos por Larry Prusak e Etienne Wenger.

Nesse mister, a FLEM busca continuamente integrar-se a redes 
de organizações e instituições internacionais voltadas para o 
desenvolvimento e inovação no setor público. Entre as parcerias, 
duas se destacam: A Unpan – United Nations Network on Public 
Administration and Finance, uma rede mundial que se utiliza da 
Internet para criar um ambiente de cooperação, troca de informações 
e conhecimentos nas áreas de administração e finanças públicas, 
com vistas a facilitar o desenvolvimento de recursos humanos; e a 
GDLN Brasil – Rede Global de Aprendizagem para o Desenvolvimento, 
criada por iniciativa do Banco Mundial objetivando a disseminação de 
conhecimentos e experiências que possam gerar desenvolvimento, 
através de seminários, cursos e debates, utilizando como veículo de 
comunicação a Internet e videoconferências.
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Buscando inserir o Estado da Bahia no cenário internacional, a FLEM, 
através do CIIIAP, dissemina as experiências inovadoras do Governo 
da Bahia. Isso requer o monitoramento regular das experiências 
desenvolvidas pelos órgãos e entidades do setor público estadual, a 
sistematização das experiências mais luminares e sua apresentação 
em fóruns e conferências, bem como em espaços privilegiados de 
reconhecimento, a exemplo de prêmios internacionais. 
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CENTRO DE EVENTOS 

Para atender às necessidades específicas de seus parceiros e 
clientes, no campo da formação e capacitação de recursos humanos, 
a Fundação conta com um Centro de Eventos estrategicamente 
localizado no Centro Administrativo da Bahia, próximo ao eixo 
empresarial da cidade e com acesso fácil aos principais pontos de 
Salvador. O espaço é integrado por dois auditórios, respectivamente 
com capacidade para �60 e 120 pessoas, mais duas salas também 
equipadas para videoconferências, 1� salas de aula e áreas abertas 
para integração e atividades extra-classe. Essa estrutura lhe garante 
condições para a realização de eventos corporativos de diversos 
portes. Em média, diariamente, cerca de 6�0 pessoas participam de 
cursos, seminários, workshops e diversas modalidades de treinamento 
na Fundação Luís Eduardo Magalhães.

Nos últimos quatro anos, o Centro sediou cerca de �.�00 eventos, 
atendendo a um público estimado de mais de 1�0 mil pessoas. Desse 
total, ��% integravam projetos desenvolvidos com o apoio da própria 
Fundação e ��% foram realizações promovidas por clientes.
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INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

De 1999 a 2006, a Fundação Luís Eduardo Magalhães 
montou uma infra-estrutura tecnológica local (no prédio-sede) com 
soluções de e-mail, anti-spam, compartilhamento de arquivo, intranet, 
aplicações, firewall, banco de dados, stream de vídeo e digitalização 
de documentos, entre outras, que possibilitam uma administração 
unificada dos recursos de informação e uma gestão orientada por 
projetos. 

No final de 2002, a FLEM implantou um sistema do tipo ERP 
–  Enterprise Resource Planning, conhecido também por sistema de 
gestão empresarial. O ERP da FLEM integra diversas funcionalidades 
em quatro módulos principais: módulo contábil-financeiro, módulo de 
suprimentos e compras, módulo de ativo fixo e módulo de recursos 
humanos. Este sistema está integrado com os outros sistemas 
transacionais da Fundação. Desde 200�, todas as informações são 
consolidadas e disponibilizadas através do Painel de Informações 
FLEM.

Além do uso da infra-estrutura disponível nas dependências da 
Fundação, alguns projetos demandaram a montagem de soluções 
customizadas com recursos específicos. Estes recursos abrangem 
desde a montagem de laboratórios para atender necessidades de 
treinamento de sistemas, até a realização de projetos de rede lógica 
para conexão das unidades de projetos que funcionam na entidade, 
assim como o desenvolvimento e implantação de sistemas de 
informações específicos.

Através da TV FLEM foram transmitidos ao vivo, pela Internet, 
com utilização de tecnologia streaming media, vários seminários 
e palestras sobre gestão pública. A TV FLEM permite também a 
transmissão de vídeo, por demanda, de eventos que já ocorreram. 
Estão disponíveis na base da TV vídeos de eventos como o Encontro 
com Fritjof Capra, a conferência “Inovação e Capital Social”, ministrada 
pelo coordenador do Centro de Gestão da Universidade do Chile, 
Carlos Vignolo, a conferência “Como Enfrentar a Pobreza: Novas Idéias 
em Política e Gestão Social”, proferida por Bernardo Kliksberg, entre 
outras conferências e palestras.

A Fundação dispõe de infra-estrutura de videoconferência, com salas 
e auditórios dotados de conexão ISDN ou IP e participa da Rede 
Educação, que é mantida pela Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia. Outra parceria importante foi estabelecida em 200�, com 
o Banco Mundial, através da GDLN – Global Development Learning 
Networking, rede internacional para disseminação de informações 
relevantes para o desenvolvimento humano sustentável.

No site da FLEM – www.flem.org.br – são disponibilizadas informações 
sobre projetos, serviços, eventos realizados e editais, assim como 
um clipping eletrônico de notícias sobre gestão pública veiculadas 
nos principais meios de comunicação da Bahia e do Brasil. A base 
de notícias do site integra um montante de ��.�90 notícias sobre 
gestão pública, veiculadas diariamente desde novembro de 1999 até 
dezembro de 2006.
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Conselho de Administração
1999 – 2006

Adelmar Silveira Sabino*
Albérico Machado Mascarenhas*

Ana Benvinda Teixeira Lage*
Anaci Bispo Paim*

Ana Lúcia Barbosa Castelo Branco
Antônio Carlos Magalhães Junior

Armando Avena Filho
Carlos Manoel Politano Laranjeira

Ceres Alves Prates*
Cláudia Costin*

Cristiane Carneiro de Campos Costa*
Daniel Valente Dantas*

David Zylberstejn*
Evelyn Levy*

Guido Bertucci
Humberto Falcão Martins*
Ivete Alves Sacramento*

João Carlos Di Gênio
João Eurico Matta

José Francisco de Carvalho Neto*
José Ribeiro Sampaio Neto

Lourisvaldo Valentim da Silva
Luís Antônio Vasconcelos Carreira*

Luís Hiroshi Sakamoto*
Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho

Marcelo Pereira Fernandes de Barros*
Naomar Monteiro de Almeida Filho 
Sérgio Augusto Martins Moysés*

Tereza Helena Magalhães Mata Pires*
Valter Correia da Silva

Walter Cairo de Oliveira Filho

Conselho Fiscal
1999 – 2006

Francisco Alfredo de Souza Miranda*
Antônio Alberto Machado Pires Valença

Walter Cairo de Oliveira Filho*
Terezinha Rita Carvalho
Celso Tavares Ferreira

José Renato Andrade Mendonça
Maurício Rollemberg da Fonseca Filho

*Ex conselheiro(a)
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Superintendência Executiva
1999 – 2006

Superintendente Geral
Geraldo Machado

Superintendente de Desenvolvimento Institucional 
Ana Libório

Superintendente de Inovações em Gestão e Desenvolvimento 
Sustentável

Mário Jorge Gordilho
Benito Fernandez Mera**

Superintendente de Inovações em Desenvolvimento de Pessoas 
Rosa Hashimoto

Superintendente Administrativo-Financeiro 
Antonio Carlos Vilas-Boas 

Josemar Nascimento Moura**
Petrônio Lerche Vieira** 

Ricardo Cerqueira**

Assessoria de Gestão Estratégica
Vera Queiroz 

Assessoria de Relações Internacionais 
Monique Badaró

Assessoria de Comunicação 
Shirley Pinheiro

Assessoria Jurídica
Tania Godinho

**Ex superintendente
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