
gerenciamento

Banco ainda gera polêmica
Entre críticas e elogios, funcionários questionam mudanças

A

cabar com a visão imediatista de que

todo participante do Banco de Desen-
volvimento do Servidor (BDS) será um novo

gerente. Esse é o objetivo principal da Escola do

Legislativo que destaca como metas principais do
BDSo incentivo ao estudo dos funcionários e à

sua capacitação, para que ocupem cargos em

algumagerência Como destacou o Parteria em
sua edição de julho, o Banco de Potencial de

Gerenciamento e As-sessorarnerrto (BPGA)
passou a integrar o BDS.

Os participantes do Banco parecem ter

incorporado essa idéia e também comparti-

lham dela, mas fazem algumas ressalvas. A falta
de clareza com relação a todos os módulos

que compõem o curso de preparação, o
desejo de que tudo não fique só na teoria e a

vontade deteralgum reconhecimento, depois
dos três anos previstos de aulas, foram alguns

questionameritosfeftos pelos participantes que,

incentivados pelo Parceria, falam um pouco

sobre as perspectivas do Banco.

Por que você decidiu participar do BDS?
Sabino José Fortes
Fleury, consultor da
Gerência-Geral de
Consultoria
Temática

'Porque acho interessante
esse caminho que  instjtui-
ção escolheu para o aperfeiçoamento do funcionário
e para a sua progressão na carreira, sem uma visão
imediatista. No primeiro módulo, notei que, em alguns
momentos houve desinteresse de certas pessoas. Isto
porque elasjá tinham um conhecimento do que estava
sendo exposto, mas o que ocorreu pode ser explicado
pela heterogeneidade do grupo. Quero continuar
estudando e adquirira aprimoramento profissional. O
fato de o curso não garantirum cargo de gerência pode
ser frustro nte para quem tema perspectiva de curto
prazo. A frustração vai existir, porque a demanda é
maior que a oferta. Tenho sugestões. A primeiro é que
não sejam mudadas, em curto prazo, as resoluções
e normas que regem o Banco, porque o servidor pode
ficardesencantado.A segunda éque seja oferecido um
estágio."

Mirlene de Oliveira
Costa, servidora da
Gerência-Geral de
Apoio às Comissões

"Eu via no Banco o único
caminho viável na Cosa
para se chegara uma po-
sição melhor. Mas, depois que eu comecei o curso,
percebi novos caminhos. Além do crescimento profis-
sional e salarial que ele pode propiciar, existe o
crescimento indMdual. Os funcionários que estão par-
ticipando do Banco devem servalorizados,já que estão

demonstrando vontade de aprender e desejam ser
bons pra fissionais.Eu acho que seria frustrante não
conseguira cargo de gerente ao final do curso, uma vez
que todos estão investindo nisso. Deveria haveralgu-
ma garantia ao servidor. Uma dúvida é com relação
a essas mudanças recentes que ocorreram no Banco.
Tudo isso faz com que os módulos não estejam muito
claros ainda, bem como o desenrolardo curso. Eu acho
que três anos de teoria é muito tempo. A crítica que
eu faço é que agente precisa ter um esclarecimento
maior."

Mariade Lourdes
Fernandes, servidora
da Gerência-Geral def
Sistemase
Informática

Porque acredito que essa é
uma das formas maisjustas
de se chegar ao gerenciamento. Além disso, o meu
objetivo é adquiriro máximo de conhecimento e infor-
mações. Ocupar um cargo gerencial é um fato a se
pensarmais na frente. Atualmente há uma preocupa-
ãoern saberseoindivíduo está satisfeito com aatuação

do gerente. Isso tem exigido da chefia embasamento
técnico esubsídos para que tenho uma boa relação com
os servidores. O Banco é uma forma de capacitar o
funcionário para enfrentaressas situações. A primeira
etapa, que consistiu em passar informações sobre o
funcionamento das demais áreas; foi interessante, mas
muitas vezes, se tomou cansativa. Isto porque ela foi
ministrado através de aulas expositivas. A minha
expectativa é que seja concretizado o objetivo de
capacitara servidor, para que ele se tome um gerente
em potencial."
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