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Entrevista: 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Luis Augusto Felippe 

 

O Sr. Luiz Augusto Felippe responde atualmente pela pasta da Secretaria de 
Administração do Município de Botucatu. Na presente entrevista ele nos conta das 
inovações que tem realizado junto à Secretaria e equipe de trabalho além de relatar 
também os êxitos obtidos. Uma Gestão participativa, como ele mesmo diz, é o cerne do 
desenvolvimento de um município. Confira a entrevista: 

 
1) Pedimos, inicialmente, que o senhor relate um breve histórico de sua vida 

profissional, incluindo formação e projetos até a presente data. 
 
Tenho formação em Direito e Administração de Empresa, com Especialização em 
Direito do Trabalho e Previdenciário. 
Atuei durante 20 anos na área de Recursos Humanos da Eucatex, atuando na 
implantação da planta industrial de Botucatu. 
Atuei durante sete anos no Hospital Estadual Bauru, administrado pela Fundação Para o 
Desenvolvimento Medico e Hospitalar da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu 
(FAMESP), num contrato de gestão com o Governo do Estado de São Paulo, onde 
implantamos o Setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. 
Atualmente na Prefeitura de Botucatu estou exercendo o cargo de Secretário Municipal 
de Administração desde Março de 2010. 
 

2) Nos dias atuais, quais são as oportunidades relacionadas à Administração 
pública para o jovem administrador e recém-formado? 

 
Vejo no cenário atual um vasto campo dentro da Administração Publica para o jovem 
administrador e o recém-formado, mas é um campo que precisa buscar um melhor 
conhecimento porque tem peculiaridades, principalmente na parte das leis que os bancos 
escolares não ensinaram. 
 

3) Qual é o maior desafio encontrado pela Secretaria de Administração de um 
município? 

 
Acredito que o maior desafio é o de implantar a reforma administrativa, para uma 
Gestão moderna dentro a legislação em vigor, buscando uma melhoria profissional a 
todos os servidores, tanto no campo salarial, como motivacional. 
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4) Fale sobre a importância das parcerias realizadas com a Secretaria de 
Administração do município e qual o papel desempenhado pelas mesmas nessa 
gestão. 

 
A importância das parcerias, como a que a Secretaria que represento tem com a 
Associação dos Funcionários Públicos Municipais, é a de dar uma melhor qualidade de 
vida a seus associados, através dos inúmeros serviços fornecidos pela mesma, desde 
uma refeição com valores especiais, até atendimento psicológico e diversos convênios. 
 

5) Quais são as lideranças relacionadas com a Secretaria de Adminstração do 
município e qual o papel desempenhado pelas mesmas nessa gestão? 

 
As lideranças relacionadas com a Secretaria que represento são desempenhadas por 
alguns servidores capacitados da Prefeitura. Posso citar dois exemplos dessas 
lideranças: existe a Diretoria de Administração, que tem como foco de atuação a 
reforma administrativa e isso inclui a composição de uma comissão atuante, formada 
pelos próprios servidores. Outra liderança a ser citada é a que ocorre na Diretoria de 
Recursos Humanos, que implanta políticas voltadas ao servidor, buscando uma maior 
interação de todas as áreas e fornecendo uma proposta nova de treinamento aos 
servidores. 
 

6) Cite alguns projetos em que tenha se envolvido recentemente e que venham 
obtendo êxito na sua atual gestão. 

 
Implantação do Novo Sistema de tecnologia de informação (TI) para a Prefeitura 
Municipal de Botucatu. Implantamos também no período atual um programa 
motivacional direcionado a todos servidores municipais, contemplando os 
aniversariantes de cada mês, mostrando a importância dos mesmos no dia a dia da 
população e como participantes das realizações do governo municipal. 
Além disso, foi proporcionado aos munícipes a abertura do Paço Municipal no horário 
do almoço. Esse projeto foi realizado em conjunto com todos os servidores, visto que o 
mesmo fechava neste horário. Estamos estruturando também uma nova reforma 
administrativa dos Servidores Públicos Municipais. 
 

7) Na atual gestão da secretaria, qual a área que está sendo priorizada? 
 
Estamos priorizando as áreas de gestão de recursos humanos e tecnologia da informação 
 

8) Por que priorizar essas áreas e não outro setor? 
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A gestão de RH se faz prioritária porque o regime do servidor público é o Estatutário 
que ainda não foi implantado no município de Botucatu e como a reforma 
administrativa e revisão do Estatuto, colocarmos a Prefeitura numa gestão moderna, 
visando um melhor atendimento a população, bem como melhores condições de 
trabalho aos servidores com uma melhor remuneração.Na questão da TI, o sistema atual 
não é em plataforma WEB mas sim  no sistema de locação. A Prefeitura de Botucatu 
optou por adquirir um sistema em WEB, pagando apenas as atualizações, visto que no 
sistema anterior a cada 5 anos tem que se fazer uma licitação.A nova plataforma vai 
permitir uma melhor atuação dos servidores no sistema, bem como dar uma resposta 
mais rápida no atendimento a população.Acesso a relatórios gerenciais on line e 
atendimento on line, buscando uma maior eficiência do serviço publico.Tudo isso 
voltado na relação com o servidor, todas as decisões na área de RH, estão sendo 
discutidas com os servidores,  tivemos o caso da abertura do horário durante o almoço, 
o que vinha a mais de 20 anos, isto foi uma solicitação dos servidores do paço. Estamos 
implantando o que chamamos de gestão participativa, ou seja, estamos ouvindo as 
pessoas antes da tomada de decisões que alteram a vida de todos. 

 
9) Na sua opinião, em que aspectos a burocratização impede a implantação de uma 

administração pública correta e o que fazer para evitá-la ou minimizá-la? 
 
A burocratização faz parte dos serviços públicos pela legislação vigente atualmente em 
nosso pais, mas entendo que a mesma faz com que ela caminhe dentro do devido 
processo legal. Agora, dentro dessa legalidade cabe ao gestor público buscar 
ferramentas para agilizar os processos. 
 

10) No plano da gestão política e administrativa, como o senhor vê o futuro do 
município de Botucatu? 

 
Vejo uma gestão voltada a buscar soluções pra melhorar o atendimento a Gente de 
Botucatu, bem como dar melhores condições de trabalho em todos os sentidos aos 
servidores municipais. 
 


