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RESUMO

o presente trabalho busca uma reflexão entre os processos organizacionais e a
administração escolar. Para tal, lança mão de uma discussão sobre como a educação se
configura e de que forma a administração escolar deve se estabelecer diante dos processos
organizacionais para organizar seu cotidiano e criar um ambiente melhor para os
colaboradores e usuários do serviço escolar. Nessa discussão, fez-se necessário tratar de dois
conceitos de suma importância em toda essa reflexão: o de qualidade, principalmente no setor
público e o de fluxograma, pois é a ferramenta pela qual pode-se mapear os processos,
encontrar pontos de fragilidade e propor seus redesenhos para efetivação de uma dinâmica
organizacional que prima pela melhoria de seus serviços e produtos. Para dinamizar o estudo,
foi proposto o uso de um software público, o IPPS para mensuração de satisfação dos usuários
da secretaria da escola, que é um ambiente comum tanto aos usuários como aos colaboradores
e uma pesquisa diagnóstica para observação do clima organizacional e conceituação de ideias
pertinentes a pesquisa. Os processos escolhidos para redesenho foram fruto de uma reunião
com a gestora e seus respectivos redesenhos de ideias oriundas do grupo de colaboradores da
escola.

Palavras-chave: processo, redesenho de processos, qualidade, educação



ABSTRACT

The present study attempts a debate between organizational processes and the school
administration. For such, it makes use of a discussion about how education is shaped and how
the school administration should be established before the organizational processes to
organize its routine and crate a better environrnent for developers and user of school service.
In this discussion it was necessary to address two very important concepts throughout this
reflection: the quality, especially in the public sector and he flow chart because it is the too by
which you could map the processes to find weak points and propose their redesigns for the
execution of an organizational dynamic that strives for improvement in its services and
products. To foster understanding it was proposed to use a public a software the IPPS for
measuring user satisfaction of the school office, which is a common environrnent for both
users and developers a survey related to organizational climate observation and
conceptualization of relevant ideas to the research. The processes selected for redesign were
the result of a meeting with the management and their redesigns of ideas coming from the
group of employees of the school.

Keywords: process, process redesign, quality education
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-1 INTRODUCAO

A educação, de acordo com Nerici (1986), é um processo necessário à vida de todas

as pessoas, pois é através dela que a pessoa é orientada para a maturidade, organização social

e convivência encontrando dessa forma, seu lugar na realidade e nela podendo atuar, refletir e

mudar de forma eficiente e responsável e, porque não, sustentável, para que as aspirações

tanto individuais como coletivas, isto é, aquilo que a sociedade espera do educando, possa ser

atendidas de forma plena.

Nesse contexto, toma-se necessário em nossa sociedade refletirmos, trabalharmos,

interpretarmos e melhorarmos essa instituição antiga que está presente em nossa vida e que

nos oferece educação no sentido formal. Educação não é privilégio somente das escolas. O ato

de aprender ocorre em vários lugares na família, igrejas, com amigos, grupos esportivos,

contudo somente a escola pode nos certificar de que aprendemos, de forma a nos preparar

para vida em sociedade. Não é à toa que ao colocar os filhos na Educação Infantil é fala

recorrente de pais e mães: "Meu filho socializou muito bem". Desta forma, a escola tem um

papel de formação em nossa vida e para que ela possa cumprir tal papel ela precisa se

organizar de forma que exerça com competência a educação formal.

Nesse contexto encarar a escola como uma organização de acordo com Ribeiro (1986),

é mais que legítimo, pois ela possui uma forma hierarquizada de se organizar e efetua seu

cotidiano através de processos organizacionais, tem objetivos e departamentos semelhante a

uma organização sendo assim, sujeita à aplicação dos instrumentos da administração. A

escola conclui seu diferencial com auxílio de outros ramos e ciências, principalmente a

pedagogia, mas em suma é uma organização e assim como qualquer outra tem em seus

processos o caminho para o sucesso ou seu fracasso.

De acordo com Caravantes (2005) os processos organizacionais são a chave de uma

boa saúde organizacional, pois é, com a fluidez e categórica harmonia deles que a organização
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poderá cada vez mais aumentar a qualidade de seus produtos ou serviços finais e alcançar o

reconhecimento de seus clientes. Entendendo qualidade como uma ideia de confronto entre

percepção e expectativa, como proposta pelo guru da qualidade Taguchi. Faz-se necessário

que a percepção de um usuário da educação pública (matéria desse trabalho) seja uma relação

positiva comparada com a expectativa que ele possui desse serviço. Nesse momento, segundo

Pearsons (2011), tem-se o primeiro embate: por que se preocupar com qualidade se não há

competitividade? Isto é, por que deve-se buscar uma organização interna e se preocupar com a

percepção e expectativa dos usuários já que não preciso manter clientes fiéis, pois os usuários

estão fadados a usar esse serviço querendo ou não. Em alguns casos, os usuários insatisfeitos,

buscam o setor privado que tem toda essa visão organizacional e compete pelo cliente no

serviço educacional. Assim, de acordo com esse autor, é muito dificil despertar o funcionários

público para essa preocupação, principalmente pela tão sonhada estabilidade que termina por

se tornar a grande benção dos funcionários e maldição para os usuários.

O presente trabalho busca realizar essa reflexão: será que os processos organizacionais

sendo bem delimitados e corrigida as suas falhas a longo prazo, poderiam estabelecer uma

melhora nas relações interpessoais dentro da organização ou até mesmo no resultado do

produto final educacional a longo prazo?

A partir de tal questionamento o trabalho proposto foi organizado em dois grandes

blocos para melhor embasamento e aplicação de seus objetivos. O primeiro bloco foi um

referencial teórico na busca por fundamentar o que antes eram pensamento e impressões.

Nesse referencial foram tratado quaro eixos principais. No primeiro, a qualidade, sua dificil

definição e evolução, assim como a qualidade na visão do ente público, suas implicações,

cotejamentos, peculiaridades e o ciclo PDCA como forma de aprimoramento da qualidade.

Num segundo momento foi realizado o estudo de fluxogramas como ferramenta para mapear

os processos. Dentro do trabalho, ele vai estabelecer a importância dos processos serem claros

para todos os envolvidos, e não somente ficar no campo das ideias, assim como tratar dos

principais símbolos para o mapeamento inicial e sua proposta de redesenho.

Subsequentemente , o tema tratado foi quanto aos processos organizacionais, suas estruturas,

importância de seu registro e, principalmente, a forma de redesenho e a natureza do mesmo.

Finalizando o referencial teórico, foi abordada a temática de administração escolar, assim

como o conceito de educação e como esse é intimamente ligado com a gestão escolar e de que

forma o primeiro interfere no segundo. Foram abarcados nesse estudo também as novas

formas de gestão escolar e as relações de poder nessa nova estrutura de administração.
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No segundo bloco foi trabalhado o estudo de caso, que usou como base uma escola

pública do município de Volta Redonda, assim como seu histórico, valores, a situação

problema e as atividades que foram desenvolvidas durante todo o ano de 2013 para que

pudessem ser feita reflexões sobre o observado e suas devidas conclusões. Ainda nesse bloco,

tem o registro de duas pesquisas também realizadas nesse período, a pesquisa de satisfação

dos usuários da secretaria e a pesquisa diagnóstica para entender o clima organizacional e a

compreensão de alguns conceitos inerentes à organização.

O trabalho está organizado em um referencial teórico, seguido da apresentação da

instituição na qual foi realizado o estudo de caso e a descrição do mesmo, seguido

detalhamento da pesquisa com o IPPS (Instrumento Padronizado de Pesquisa de Satisfação)

na secretaria da escola e seus respectivos resultados e reflexões. Logo depois há o registro da

pesquisa diagnóstica e de seus resultados e comentários sobre o observado. Há em seguida o

registro da reunião realizada com a gestora da Unidade escolar e o desenho dos processos

escolhidos e seus respectivos redesenhos desenvolvidos após reunião com os funcionários da

escola e suas respectivas observações. Ao final se encontram-se as conclusões, dificuldades e

propostas para uma próxima pesquisa, seguido das referências bibliográficas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

• Criar uma reflexão sobre os processos administrativos internos da Escola Municipal

Prof. Lund Fernandes Villela e como isso pode interferir em como os usuários estão

recebendo o produto final dos serviços.

1.1.2 Objetivos específicos

• Pesquisar o nível de satisfação dos usuários do serviço da escola.

• Analisar o fluxo de comunicação descendente, ascendente e horizontal e como esses

interferem no cotidiano da instituição;

• Observar as relações interpessoais formais e informais;

• Fomentar a criação de padronizações nos processos para que os mesmos sejam claros
, .e agels;

• Identificar falhas em processos;
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• Redesenhar processos otimizando o tempo de execução.



2 METODOLOGIA

o trabalho foi pautado num estudo de campo que consiste um observação de fatos e

fenômenos exatamente como ocorrem no real, seguido de coleta de dados referentes aos

mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação

teórica consistente.

Esse estudo terá início com uma pesquisa bibliográfica que dará subsídio para a

análise de um estudo de caso. Essa pesquisa estará ancorada em quatro eixos principais com

uma sequência lógica. Terá início com uma explanação sobre a qualidade, assim como sua

evolução e principalmente a sua relevância no setor público. Em seguida será abordada a

técnica de fluxograma, assim como, o tipo de mapeamento que será usado no presente

trabalho. Subsequentemente será feita uma análise sobre processos organizacionais e suas

características e será finalizado com uma observação sobre a administração escolar e suas

diversas visões durante a história.

Em seguida será realizada uma pesquisa de satisfação com os usuários da secretaria da

escola que é parte da linha de frente, isto é, o contato com a instituição pelos clientes. Após

essa coleta de dados será feita a análise. Os resultados serão repassados para a administração

competente para que possa agir sobre os problemas, solucionando-os e tomando os processos

mais rápidos e coesos, esperando, assim, que a percepção dos usuários possa melhorar.

Em seguida será realizada uma avaliação diagnóstica do nível de percepção e

valorização dos processos internos (principalmente a comunicação) da escola. Será proposta

para os profissionais internos da escola, para uma mensuração de como eles percebem o tema

qualidade no setor público, assim como urna reflexão sobre processos essenciais como

comunicação e percepção e do tipo de liderança que podem ser mais eficientes para uma

produtividade eficaz.
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Através de observações no cotidiano e eventos da instituição perceber a formação de

grupos assim como esses afetam no dia a dia da escola.

Subsequentemente os dados colhidos e analisados serão levados à direção da escola

para que seja traçado um plano de ação sobre as falhas encontradas, para que os problemas

sejam mitigados. Nesse sentido, serão propostas padronizações para alguns processos internos

da instituição.

Na secretaria e direção será feita uma análise dos processos internos e como esses são

percebidos pelos clientes, assim como tempo e custo. Esses processos serão mapeados e

analisados, assim podendo ser redesenhados e suas falhas serem mitigadas para melhores

desempenhos.

Ao final do processo, será refeita uma avaliação com os profissionais e usuários finais

de como está a percepção O que se buscará é uma melhoria na percepção de qualidade tanto

dos funcionários como dos usuários do serviço.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 QUALIDADE

o conceito de qualidade toma-se muito complexo de definir visto que ele é produto de

uma percepção sobre uma expectativa. A busca pela mesma resultou em criação de formas de

se obter melhorias nesse conceito. Marcos dessa busca sempre se deram nas quebras dos

paradigmas organizacionais e tecnológicos, onde sempre se buscava a satisfação do cliente.

3.1.1 Evolução do conceito de qualidade

De acordo com Rocha (2011), na história, tanto da administração privada como da

administração pública, o tema qualidade sempre foi um nó, pois se na administração privada

isso repercute no aumento ou diminuição dos clientes e assim, na perspectiva de lucro, na

administração pública, esse conceito encontra-se desvirtuado, e por muitas vezes os gestores

buscam trazer novamente essa temática e planos para que o assunto seja colocado em pauta

nas discussões.

Segundo Lõffler (2001), a evolução do conceito de qualidade pode ser p~rcebida por

uma sucessão de percepções e mudanças de visões sobre a mesma.

A partir de 1945-1951, a definição de qualidade era exposta como uma conformidade

com as especificações técnicas, isto é, pensar em qualidade era adaptar o seu produto às

especificações. O sistema de gestão se dava pela inspeção do produto, assim a qualidade era

verificada e não planejada. O foco do sistema de gestão era o produto final, assim, não se

tinha preocupação com os processos e sim com o produto final. A qualidade era medida como

um conceito objetivo, isto é, um molde e forma única de ver a temática da qualidade. Nesse

período a dimensão temporal era vista como estática.
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Na década de 1950, a definição de qualidade salta de simples conformidade para

adequação ao uso, isto é, um produto ou serviço de qualidade é aquele que se adéqua à

necessidade do usuário. O sistema de gestão parte de uma simples inspeção e/ou controle para

uma garantia de qualidade, o propósito da gestão é garantir que o produto ou serviço seja

adequado ao uso. O parâmetro do sistema de gestão foca-se no processo, diferente do ponto

anterior que era no produto final. A mudança tecnológica pós fordismo foca em ciclos curtos

de vida de produtos, e sendo a qualidade é um conceito subjetivo, dependendo de cada pessoa

a dimensão temporal nos anos 50 transformou-se em dinâmica.

Do final da década de 1960 à 1980, a definição de qualidade volta para o âmbito da

conformidade, mas com um diferencial, essa é pautadas pelas exigências e ideias do cliente. O

sistema de gestão é realizado no controle da qualidade em toda a organização, não apenas no

produto final, em cada etapa da confecção do produto a qualidade era controlada. Os

parâmetros de sistema de gestão são focados nas necessidades dos clientes. A mudança

tecnológica é permeada na economicidade do serviço e a medida de qualidade é subjetiva com

uma dimensão que permaneceu dinâmica após a transformação dos anos 50.

A última evolução do conceito de qualidade foi a partir de 1980 e é utilizada até hoje.

A definição de qualidade é a busca pelo alcance máximo da satisfação dos clientes. O sistema

de gestão evoluiu para o TQM (Total Quality Management) que, traduzido para o português é

Gestão da Qualidade Total (GQT). O parâmetro do sistema de gestão é a expectativa do

cliente, tudo é pensado e realizado segundo as expectativas que o cliente apresenta pelo

produto. A mudança tecnológica continuou com a economia de serviços. A medida da

qualidade mistura-se com conceitos objetivos e subjetivos e a dimensão temporal

permaneceu dinâmica.

Segundo Rocha (2011), muitos autores dizem que existem vários modelos de

qualidade total. Por exemplo, o modelo proposto por Deming ou o modelo de Crosby.

Embora haja diferenças entre seus conceitos, estas são de pouca relevância. Assim, a

American Federal Office of Management define que TQM é a total organização para atender

às necessidades e expectativas que envolvem todos os gestores na utilização de métodos

quantitativos para melhorar continuamente produtos, serviços e os processos da organização.

A busca pela definição de qualidade não termina. Com novos paradigmas tecnológicos

e organizacionais sendo quebrados e evoluídos outros conceitos serão adaptados e
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arranjados, mas, certamente, a visão de que o foco é a satisfação e que essa satisfação é

detiva sempre permeará o conceito de qualidade.

3.1.2.Conceito de qualidade na administração pública

Na administração pública, o conceito de qualidade se distingue em várias fases.

gundo Lõffler (2001) inicialmente a qualidade era vista no sentido de respeito aos

ocedimentos e normas, isto é, o serviço ou produto era considerado de qualidade se

speitasse os procedimentos e normas estipulados para o mesmo. Num segundo momento a

idade estava no alcance da eficácia, assim, quando o serviço era realizado de forma

rreta, eficaz, era alcançada a qualidade. Por fim, a qualidade era encarada no sentido de

- isfazer os clientes, fazer com que seus serviços e produtos satisfaçam a expectativa dos
, .uanos.

Medir a qualidade no setor público é muito relativo, pois supõem-se mais que uma

I ação entre o cidadão e o Estado, na maior parte dos casos os serviços são mediados por

utros profissionais que possuem valores e regras de conduta própria e formulam suas ideias

e qualidade de prestação de serviços.

o que temos já arraigado em nosso subconsciente é o conhecido e já consagrado

odeIo de Gestão da Qualidade Total (GQT) que se aplica apenas nas diferentes áreas do

etor privado. Porém, Deming (1990), considerado um dos gurus da Qualidade Total, combate

ssa questão afirmando que essa percepção de que a administração e administração pública

ão muito diferentes no quesito problemas. Certamente são, mas a melhoria de ambos vem de

rincípios universais, e somente a observação desses princípios que são iguais tanto para

administração pública como privada pode-se alcançar a qualidade em ambos.

No setor público, aplicar o GQT tem suas problemáticas. Segundo Rocha (2011), uma

das situações que merecem destaque nessa avaliação são as técnicas de recursos humanos,

principalmente no que tange a avaliação de desempenho, que precisa ser repensada não nos

moldes individuais, mas em termos de melhora dos processos das equipes de trabalho. Essa

percepção entre os critérios e a comparação entre a forma tradicional e segundo o GQT é bem

ilustrada na Figura 1:
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•
Figura 1: Abordagem à avaliação de desempenho .

1. Valor orientador Atributos do indivíduo Atributos do sistema

2. Base de informação Comportamento
individual; conformação
com o sistema

Participação no grupo
de trabalho; melhoria
contínua do sistema

3. Escala de
classificação

Escala de 1 a 5 ou mais Três categorias de
escalas

4. Objectivos primários Controlo; documentação Oe,senvolvimentos:
solução de problemas

5. Papel da chefia Supervisor como juiz Supervisor como
orientador, inclusão das
fases e dos clientes no
processo de avaliação

6, Práticas e liderança Di rectiva; avaliativa Faci litadora
7. Frequênc,ia 'da
avaliação--~------------------"'--'------------
8.' Grau de formalidade

Ocasional · , Frequente

Alta Baixa

9. Práticas de
reCÇlmpensa

Orientada para o
indivíduo

Orientada para o grupo

Fonte: Bowman, 1994, p.132

Nesse contexto, pensar na aplicação do GQT no serviço público segundo Rocha

(2011), é encarar as substanciais diferenças entre o setor público e privado. Rodrigues (2001),

apresenta uma série de comparações entre o setor privado e público no que conceme a

aplicação do GQT:

• Organizações: No setor privado há concorrência entre as mesmas, o objetivo é

principalmente lucrar e deixar o cliente fiel. Já no setor público a concorrência é

insignificante; (grifo nosso)
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• Mercado: No setor privado o mercado regula os preços e a qualidade. No setor

público o Estado presta serviços para ir de encontro às necessidades dos usuários;

(grifo nosso)

• Objetivos: No privado é a venda de produtos e/ou serviços. No público procura

bem-estar social dos cidadãos; (grifo nosso)

• Preço: No setor privado o dinheiro é trocado pelos produtos e serviços. Já no setor

público os serviços são gratuitos de forma direta, pois o custeio vem dos tributos.

(grifo nosso)

Deixando de lado algumas diferenças existentes entre o modelo de administração

privada e a pública - a escolha dos dirigentes, sua rotatividade e as mudanças administrativas,

os cortes orçamentários e os atrasos nos recebimentos dos recursos, etc - ambas podem sim

ser beneficiadas pelo modelo de GQT. Existem inúmeros indicadores que podem ser

associados ao setor público. Em sites como o portal.mec.gov.br e painel.mec.gov.br

encontramos diferentes indicadores que podem ser utilizados em diversos estudos sobre

educação. Estes têm por finalidade agregar informações e demonstrar qual é o "retrato" da

educação e principalmente da gestão da educação em nosso país, porém, nem sempre

demonstram uma realidade ideal com a qual sonhamos.

O setor público tem evoluído no quesito qualidade, principalmente por causa dos

avanços tecnológicos e meios de comunicação e informação. Pode-se corroborar essa

afirmativa quando se pensa em anos atrás tirar uma certidão de quitação eleitoral ou até

mesmo fazer o imposto de renda onde havia vários formulários que eram entregues no banco,

sem rasuras, etc. Hoje tirar uma certidão ou fazer a declaração de imposto de renda é uma

tarefa simples e que demora pouco tempo, o que se pode entender como uma melhoria para os

cidadãos que cumprem estes deveres.

Segundo Pearsons (2011), a pergunta que circula na mente dos estudiosos de

qualidade na esfera pública seria: por que se preocupar com qualidade se não há

competitividade? Considerando-se, que no mercado o que rege a busca pela qualidade é o

diferencial e a concorrência com outras empresas do ramo que desenvolvem o mesmo

produto, por que o setor público se preocuparia com essa questão?
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Inicialmente pode-se encarar que a questão da eficiência certamente é uma resposta

para essa pergunta, se o cidadão tiver uma forma de fazer o mesmo serviço de uma forma

melhor, é assim que o cidadão vai preferir, pois ele consegue perceber que o trabalho

realizado com eficiência é melhor. Da mesma forma, a economicidade é outro objetivo.

Retomando o exemplo do imposto de renda percebe-se a economia quando há uma

diminuição do tempo gasto, do material utilizado e do pessoal efetivo que tanto oneram os

cofres públicos.

Refletindo sobre o exemplo anterior, pode-se destacar que no Brasil, por volta de

1990, criou-se o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP. Este atingiu

êxitos importantes, principalmente no setor industrial, e alcançou considerável

reconhecimento junto à sociedade como instrumento legítimo de desenvolvimento econômico

e social.

Segundo Brasil (1997), em 1995 a Secretaria de Administração Federal é transformada

em Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARE, pelo então

presidente Fernando Henrique Cardoso por meio do decreto número 813/95. O novo órgão

tinha como finalidade cuidar das políticas e diretrizes para a reforma do Estado, assim como

desenvolver políticas institucionais para introduzir no Setor Público as mudanças de valores e

comportamentos preconizados pela Administração Pública Gerencial, e, ainda, viabilizar a

revisão dos processos internos da Administração Pública com vistas à sua maior eficiência e

eficácia e de capacitação do servidor entre outras tarefas. O objetivo a ser alcançado era criar

uma preocupação, uma visão diferenciada no servidor pela qualidade da prestação do serviço

e para isso foi intensificado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP.

De acordo com o texto do Programa de Qualidade e Participação na Administração

Pública em Brasil (1997), este cumpre a função de principal instrumento para a mudança de

uma cultura burocrática para uma cultura gerencial, assim se distinguindo basicamente sua

visão de qualidade em alguns pontos:

• O plano do setor privado é visando o lucro e se manter no ambiente competitivo, já o

objetivo do setor público é atender as demandas dos usuários;
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•
• O setor privado preocupa-se principalmente em satisfazer seus clientes e essa

satisfação é baseada no interesse, enquanto no setor público essa preocupação é

baseada no dever;

• o usuário atendido, no setor privado, paga diretamente a organização pelo serviço ou

produto adquirido; no setor público, o cliente atendido, paga indiretamente, através

dos impostos, sem qualquer igualdade entre a quantidade e a qualidade do serviço que

recebe e o valor que lhe é tributado;

• as políticas que primam pela qualidade no setor privado são pautadas em metas de

competitividade para expandir seu mercado; enquanto no setor público, a meta é a

busca do melhor serviço possível com o menor custo;

• as diferentes contingências a que estão entregues os dois setores, como, por exemplo,

o perfil da clientela.

Segundo Brasil (2013), o MARE foi extinto em 1999, pela medida provisória

1.795/99. O decreto presidencial nO2.923/99 transfere para o então Ministério do Orçamento

e Gestão, atual Ministério do Planejamento, as atribuições que pertenciam ao MARE, assim

cabendo ao Ministério do Planejamento a função de primar pela qualidade do serviço público.

O quesito transparência talvez seja o mais exigido pelos usuários e que durante muitos

anos foi provavelmente o mais esquecido, na visão popular, pela Administração Pública. As

pessoas em geral fazem perguntas: "Como se usa cada milhão repassado pelo Ministério ou

pela Secretaria de Saúde e Educação? Como uma Prefeitura irá aplicar de forma correta a sua

receita obtida de tributos pagos pela população? Como conseguir conciliar as diferentes

demandas da população e evitar atos de corrupção?"

Martus Tavares, Ex Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de 1999

a 2002, afirma que "a irresponsabilidade praticada hoje, em qualquer nível de governo,

resultará amanhã em mais impostos, menos investimento ou mais inflação, que é o mais

perverso dos impostos, pois incide sobre os mais pobres." (KHAIR, 2000, p. 13).

Um avanço na legislação brasileira em busca da qualidade e transparência foi a criação

da Lei Complementar 101 de 2000 que coloca uma "rédea" no gasto indiscriminado do
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dinheiro público. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) constitui o principal instrumento

regulador das contas públicas no país.

De acordo com Khair (2000), a Lei de Responsabilidade Fiscal vem cumprir

importante lacuna para a obtenção do equilíbrio fiscal do País, ao estabelecer regras claras

para a adequação de despesas e dívidas públicas em níveis compatíveis com as receitas de

cada ente da Federação, envolvendo todos os poderes. Constitui-se, assim, num marco na

história das finanças públicas do País.

Entretanto, essa lei não garante a qualidade dos serviços públicos. Além do estreito

cumprimento a ela, que deve haver por parte dos nossos políticos, devem estar também

aliadas práticas que visem a qualidade desses gastos. "A qualidade é tudo aquilo que melhora

o produto do ponto de vista do cliente, portanto a dificuldade de definir qualidade está nas

renovações das necessidades futuras do usuário em características mensuráveis" (DEMING,

1999, p. 56). Nesse caso o cliente seria toda a sociedade e os produtos seriam as políticas

públicas, as ações do governo que atinjam a população como um todo.

Assim, pode-se perceber que se os serviços públicos não tivessem se modernizado e

voltado para uma qualidade mais perceptível, segundo Pearson (2011), teríamos duas

alternativas: o Estado faria muitas contratações o que oneraria mais e mais os cofres públicos,

ou os serviços seriam cada vez mais e mais demorados, pois haveria a necessidade de mais

tempo.

Além da melhoria da qualidade, deve-se pensar no custo da não qualidade. Segundo

Crosby (1990), os processos lentos e burocráticos, que causam desperdício de recursos

materiais e humanos, causam enorme custo à organização e recorrem diretamente aos

cidadãos que pagam a conta.

Segundo Brasil (2010), o Governo Federal desenvolve estratégias para incentivar a

administração pública de qualidade. Uma delas é o Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização, o GesPública, criado pelo Ministério do Planejamento em 2005 por meio

do decreto 5.378 de 23 de fevereiro de 2005, que foi desenvolvido para promover uma gestão

pública de qualidade. Outro incentivo é o MEGP (Modelo de Excelência em Gestão Pública)

que serve como referência para que o setor público se mantenha em constante atualização,

vide Figura 2. E o PQGP, Prêmio Nacional de Gestão Pública, que tem por objetivo,

reconhecer e premiar as organizações públicas que demonstram qualidade.
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Figura 2 - Fundamentos no Modelo de Excelência da Gestão Pública

Fundamentos
constitucionais

Legalidade
Moralidade

Impessoalidade
Publicidade

Eficiência

MEGP Excelência para o cidadão
Gestão baseada em processos e informações

~~rIQ'ii,,~ ...•,~ Visão do futuro
Agilidade
Inovação

Gestão participativa
Va lorização de pessoas

Aprendizagem organizacional
Foco em resultado

-Fundamentos

Controle social

Fonte: Rocha, 2011, p.54

Segundo Taguchi (1988), citado por Rocha (2011), a qualidade ideal de um produto é

apresentada quando o produto funciona da maneira confiável em todo o seu ciclo de vida

dentro de condições razoáveis de operação. Em serviços, que é o caso da maior parte da

realidade pública, devido ao fato de que produção e consumo são simultâneos, a qualidade

ideal é função da percepção e satisfação do cliente, isto é, a percepção que o usuário obteve na

prestação do serviço subtraído de sua expectativa, como ele esperava que esse serviço fosse

prestado, é que revelará a qualidade prestada pelo serviço.

Segundo Deming (1990), são nos problemas percebidos que surgem as reclamações

que muitas vezes são fruto de falta de planejamento, investimento ou mau treinamento do

servidor e que podem ser evitados sendo realizados a partir de estudos sobre os custos de se

fazer com qualidade, mas tomando cuidado com a forma que se faz esse estudo.

De acordo com Deming (1990), perceber as reclamações, assim como refletir sobre o

motivo pela qual elas ocorrem é necessário, o estudo dos custos também, mas acaba por criar

uma imagem errada do produto ou do serviço, assim essas reflexões devem ser estimuladas,

mas longe da visão dos usuários.



3.1.3 O ciclo PDCA

Uma das ferramentas mais utilizadas e referendadas na administração e que deixa

muito a desejar na administração pública é a aplicação do Ciclo PDCA. Cunhado por Deming,

consiste numa técnica dividida em quatro fases onde uma depende fortemente da outra. A

sigla é formada por quatro ações: P - Plan (planejar), D - Do (executar), C - Check

(verificar) e A -Action (aprimorar).

O conceito do PDCA inicia com um planejamento, onde se identifica o produto e

serviço, o consumidor, os processos envolvidos, as práticas, impactos, estabelece causas e

efeitos e uma linha de trabalho. Essa primeira etapa é essencial visto que guarda uma grande

parcela do sucesso do projeto ou serviço que será desenvolvido. Após o planejamento inicia-

se a fase de implementação do plano, é simplesmente por em prática aquilo que se planejou na

fase anterior. Nessa fase é onde aparecerão os primeiros equívocos que passaram na fase do

planejamento ou por nãoter sido previsto tal reação ou circunstância. Fazer o controle dessa

fase é de suma importância pois será o ponto de partida para a fase da verificação. De posse

dos resultados tanto positivos como negativos inicia-se a fase do aprimoramento, isto é, as

ações que deram certo são reforçadas e estimuladas e as ações que deram erradas são revistas.

o ciclo PDCA deve ser de conhecimento e prática de todos os envolvidos nos

processos. Segundo Feigenbaum (1983), citado por ROCHA (2011), a qualidade deve ser

preocupação de todos os trabalhadores e fazer parte de todos os processos da organização.

Mas de que uma temática, deve se transformar numa filosofia para o compromisso na busca

pela excelência. Para o autor, a qualidade não deve ser vista como eliminação de defeitos, mas

sim como antecipação de ocorrência dos mesmos. Além disso, criou dez princípios para o

sucesso da qualidade total onde todos se aplicam à administração pública, mais intimamente

o fato do processo dizer respeito à toda organização, que a qualidade requer envolvimento

individual e de equipe, que ela tem força de gerir, que requer contínua melhoria e que deve ser

aplicada a um sistema que leve em conta fornecedores e consumidores.

O ciclo PDCA é mais uma ferramenta para que possa ser implementada na

organização para a melhoria contínua dos processos. A melhoria do processo de produção

deve ser vista de forma completa, "o que requer balanceamento e integração dos sistemas

técnicos e sociais. Isso conduz à necessidade de atuação em diferentes áreas e à consideração
,

de aspectos como habilidades e motivação" (HARRISON, 2000, p. 182). E possível observar,
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em várias organizações, atividades de melhoria que muitas vezes são chamadas de melhoria

contínua, como, por exemplo, nas empresas com sistema de qualidade com base no sistema

ISO. Entretanto, não se pode dizer com certeza que essas atividades e processos são realmente

de melhoria contínua. De acordo com Rodrigues (1998), uma possível explicação seria o fato

de elas ressaltarem a aplicação de técnicas e ferramentas sem entendimento básico dos

comportamentos relacionados à cultura da empresa, os quais afetam o desempenho da

atividade. Desta forma podemos dizer que:

Uma organização que executa continuamente a auto avaliação de seu sistema de
gestão, tomando como base as comparações de modelos referenciais de
excelência, e implementa inovações ou melhoria em suas práticas gerenciais, tem
mais condições de atingir e de manter o nível de excelência do desempenho.
(MOURA, 2003, p. 171)

3.2 FLUXOGRAMA

O fluxograma é uma ferramenta que serve para descrever um processo e por esse

motivo é muito útil para o controle da qualidade. Ele é amplamente recomendado, pois na

gestão com foco em qualidade o controle é feito sobre o processo e não sobre o produto final,

assim, tendo um mapa, uma visão geral do processo, junto com suas ações, pontos de decisão,

início, fim e documentos envolvidos permite ao gestor identificar exatamente onde o erro,

dificuldade ou perda de tempo ocorre e agir sobre a situação.

Os símbolos usados em um fluxograma são padrões, isto é, qualquer pessoa que

conheça os símbolos é capaz de compreender o funcionamento do processo somente

examinando a sua representação gráfica.

A busca por resolução de problemas através do fluxograma pode ser claramente

entendida com um exemplo de formação de filas que é tão comum nas repartições públicas de

nosso país. Segundo Araújo (2011), as razões que levam à formação de filas são morosidade

no atendimento, excesso de papéis para o preenchimento ou inúmeras opções de seguir um

mesmo processo. Com o fluxograma há a possibilidade de se encontrar onde os erros estão

sendo cometidos e de se agir diretamente sobre o problema, melhorando o processo,

reduzindo falhas e agilizando-o.
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Os fluxogramas são separados de acordo com sua complexidade e objetivo de análise.

Araújo (2011), diz que há fluxogramas sintéticos, que tem por finalidade orientar e detalhar o

processo. Configurados em blocos, fluxograma de procedimentos, do tipo "esqueleto", onde

há consultas em documentos estritamente ligados ao processo. Fluxograma vertical e

horizontal, que tem finalidade parecida com as de esqueleto e blocos, mas sua simbologia não

está vinculada com os demais. Os cinco primeiros símbolos da Figura 3 são utilizados em boa

parte do mundo.

O tipo de fluxograma mais usado pela sua clareza e objetividade para mapear

processos, segundo Araújo (2011), é o fluxograma sintético que possui símbolos que servem

para demonstrar, ações, tomadas de decisões, início, fim etc, como demonstrado na Figura 3.



Figura 3 - Símbolos de Fluxograma
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Símbolo Descrição

o

C )

l I

PROCESSAMENTO

Um grupo de instruções que executam uma função de

processo do programa.

DECISÃO

Símbolo utilizado para indicar a possibilidade de desvios para

diversos outros pontos do programa, de acordo com situações
., .vanavels.

,
CONECTOR NA PAGINA

Uma entrada ou uma saída de ou para uma outra parte do

diagrama de blocos.

TERMINAL

O ponto de início, término ou interrupção de um programa.

- ,CONEXAO DE PAGINA

Uma conexão utilizada para indicar uma entrada ou saída

de/ou para outra página do diagrama.

FLUXO

A direção do fluxo de dados ou de processamento.

,
Fonte: ARAUJO (2011, p.36). Adaptado pelo autor.
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3.3 PROCESSOS

3.3.1 Os processos organizacionais

Os processos são inerentes às organizações. Processo segundo Davenport (1994) se

configura por um grupo de atividades arranjadas para resultar em um produto ou serviço

específico de um determinado mercado. Assim ele possui entradas e saídas e um tempo

determinado para iniciar e terminar.

Segundo Etzioni (1978), as pessoas nascem e morrem na forma de organizações, por isso

tomou-se clássico pensar, estudar e tentar compreender essas estruturas. Independente de sua

estrutura, tamanho ou impactos que ela tem na sociedade, a organização pode ser entendida

como uma articulação ou uma arrumação deliberada de pessoas, que tem por objetivo realizar

um ou mais processos específicos que resultam num produto ou serviço (CARAVANTES,

2005). Assim, as organizações podem ser identificadas por princípios básicos que nortearão

todos os entes que se intitulam dessa forma:

• Todas tem propósitos distintos que normalmente são expressos por objetivos;
• Elas são compostas por pessoas que pensam, planejam e garantem a
execução;
• Presença de estruturas que possibilitam que as pessoas se articulem e
resolvam as atividades da empresa;
• Trabalha com tecnologia. (CARA VANTES, 2005, p.384)

Todas as organizações privadas ou públicas, precisam ter seus objetivos cumpridos. Se

for uma organização que realiza um serviço ou uma manufatura um produto, ambas

organizam suas atividades por meio de processos. De acordo com Araújo (2011), entende-se

por processos um conjunto de recursos (humanos e materiais) dedicados às atividades

necessárias para a produção de um resultado final, onde, independente do relacionamento

hierárquico deve ser desenvolvido um espírito de equipe para o desenvolvimento das

atividades.

Para Vaz (2008), os conceitos de processo e projeto podem ser confundidos, assim ele

relata que processos são atividades com ,estrutura definida, que são realizadas no decorrer do
•

tempo da organização, e constantes. O processo para um determinado evento é marcado por
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um início com suas entradas e um fim com saídas e produtos, mas o processo que delimita

esse determinado evento continua para outros casos. Pode-se tomar como exemplo a emissão

de um documento, ao iniciar o processo é necessário vários formulários, cópias e após o

tramite temos o documento como saída, assim, o processo para esse evento terminou, mas ele

se repete na emissão do documento de outro cidadão. Já projetos, tem um começo e um fim

bem definidos, pois ele agrupa atividades que não são rotineiras e não são contínuas na

organização, ao se alcançar os objetivos traçados o projeto está extinto.

Já Araújo (2011), define que o processo configura-se por atividades e tarefas

executadas por máquinas e pessoas com o objetivo de transformar um insumo em um produto

que pode ou não sofrer transformação por uma outra atividade.

Vaz (2008) registra que a gestão de processos é fundamental, pois através dela os

objetivos propostos podem ser alcançados de forma correta e com menor custo possível. O

processo precisa ser totalmente voltado às necessidades dos clientes. Para que isso possa

ocorrer, a gestão de processos é um instrumento valiosíssimo para evitarmos a extrema

burocracia, ou suas distorções, que assolam o setor público.

Para que se compreenda o funcionamento de um processo, precisa-se entender seus

componentes para que possamos pensar em falhas e possíveis reestruturações. Os principais

elementos são:

• Entradas: são insumos necessários ao funcionamento do processo;
• Saídas: são os produtos de informações geradas pelos processos;
• Procedimentos de operação: são as várias operações, estruturadas de

maneira lógica e pré-concebida, que garantem a transformação dos
insumos em produtos;

• Critérios de controle: são os elementos de avaliação, baseados em padrões
de desempenho pré-estabelecidos, que permite a mensuração de resultados
e controles pelos gestores do processo;

• Recursos humanos: são as pessoas envolvidas nas várias etapas de operação
do processo;

• Infraestrutura: são os recursos materiais que criam as condições básicas
para operação do processo, como instalações, equipamentos, materiais de
consumo etc;

• Tecnologia: são recursos tecnológicos empregados, incluindo tanto os
recursos físicos (computadores e máquinas etc.), como as técnicas e
softwares. (VAZ, 2008, p.2)

Dessa forma, os processos das organizações precisam ser muito bem administrados,

pois "a administração é o processo de consecução dos objetivos organizacionais de uma
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maneira eficiente, eficaz e efetiva por meio do planejamento, da organização, da liderança e

do cotrole de recursos organizacionais" (CARA VANTES, 2005, p. 26).

Nos processos organizacionais é necessário que o gestor possa usar o melhor de seus

funcionários. Segundo Rangel:

[...]cada um de nós tem seus próprios e únicos defeitos. Se os reconhecermos,
podemos usá-los em nosso favor. Procure aproveitar todo o potencial de seus
funcionários [...] Até mesmo daqueles que pareçam mais limitados. (RANGEL,
2003,p.31)

Assim, é importante que o gestor administre os processos mas com olhar diferenciado

sobre seus funcionários, despertando o melhor de cada um e pegando os limites e

transformando em superação para que possam cumprir seus deveres com efetividade e

eficiência.

o setor público é dotado de organizações. Cada secretaria, repartição, ministério tem

suas características de acordo com as citadas por Caravantes (2005) e seu trabalho é dotado

de processos:

Os processos, assim, podem ser entendidos como elementos centrais da operação
das políticas públicas. Uma vez que as políticas públicas implicam ações do poder
público, normalmente complementadas por um conjunto de atores da sociedade ou
do Estado, também implicam a operação de processos que tomam essas ações
viáveis, eficientes e eficazes. (VAZ, 2008, p. 1)

Sendo assim, as políticas públicas são dotadas de processos e seus elementos que as

fazem cumprir seu papel social diante da sociedade. Da mesma forma as organizações

precisam ter suas políticas muito bem delimitadas para que os elementos dos processos

possam exercer suas funções.

Os processos precisam ser geridos de forma eficiente para que possam alcançar o

sucesso. De acordo com Vaz (2008), não existe processo de forma descontextualizada, ele

precisa estar atrelado à organização e concatenado à cadeia de suprimentos de uma política

pública. Ele está exposto à cultura da realidade na qual está inserido. Por ser o elemento

pessoa uma das partes de um processo, ele está sujeito aos erros e acertos dos recursos

humanos.
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o processo pode e deve ser submetido a uma reestruturação quando há problemas de

qualquer natureza, quando não estão adequados à realidade, há perda de insumos ou produtos,

há atrasos em entregas, atinge a maximização, há novos objetivos, alterações de expectativas

dos clientes, etc;. Denomina-se redesenho de processo, segundo Vaz (2008), uma

transformação da estrutura do processo para que ele possa atingir novas demandas ou

solucionar zonas deficitárias. Segundo o autor, para realizar tal tarefa faz-se necessária uma

reflexão prévia do que se deseja alcançar, estabelecer com clareza os beneficios pretendidos,

estabelecer diretrizes claras e orientações para os processos que serão redesenhados. Mas do

que isso, é necessário ficar atento a todos os processos envolvidos e muitas vezes priorizar

alguns processos sobre outros. Desta forma espera-se que o redesenho, de acordo com Vaz

(2008), produza beneficios certos na organização, incorporação de novos valores, novos

princípios e principalmente ampliação da eficiência e efetividade dos processos. Nesse

contexto, as principais tomadas de decisões ao se gerir processo de Políticas Públicas são:

• Decisões sobre recursos humanos. Como exemplo podemos citar: pessoal

direto ou terceirizado, estratégias de capacitação e formação continuada etc.;

• Decisões sobre organização do trabalho. Como exemplo podemos citar:

controles de qualidade, registros de informações sobre os serviços e produtos

etc.;

• Decisões de tecnologia: como aplicar as tecnologias, automação de atividades

etc·,

Para que seja realizado um redesenho de processo, o primeiro passo, de acordo com

Vaz (2008), é identificar o processo prioritário, pois não se deve gastar tempo e esforço para

redesenhar processos que não causarão impactos diretos e estratégicos na organização. De

acordo com Rotondaro (2006), a importância estratégica do processo e seu desempenho atual

deve ser observada para que o redesenho seja efetivo na organização. O processo com maior

importância estratégica e menor desempenho é aquele que deve sofrer redesenho. Observe na

Figura 4 uma matriz de importância e desempenho para que o processo possa ser classificado:
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Figura 4: Matriz de desempenho x Importância estratégica dos processos

INSUFICIENTE

ZONA DE MELHORIA
A

ZONA DE URGENCIA E

RUPTURA

ADEQUADO

Desempenho
atual

ZONA DE ADEQUAÇÃO ZO ADE

APRIMORAMENTO

CO TÍ tiO

Importância
Estratégica

Fonte: Adaptado pelo autor de Rotondaro (2006, p. 40)

REDUZIDA ALTA

o que se deseja com a proposta do redesenho é uma melhoria. Segundo Falconi (1990)

essas melhorias correspondem à ação de todos em criar novos produtos, processos e formas de

se fazer, reduzir custos, absenteísmo, acidentes, problemas, perda de força emocional e social

para que possa aumentar a produção e a qualidade.

3.4 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

3.4.1 A educação

Não há como falar de Administração Escolar sem falar sobre educação. Quando

tratamos de educação, a imagem que passa na cabeça é: escola, aluno, professor, direção,

trabalhos etc. Segundo Nérici (1986) inúmeras são as formas de conceituações sobre

educação, mas nenhuma consegue abranger a complexidade e extensão do fenômeno

educativo. Ela registra:

Pode-se dizer que educação é o processo que visa orientar o educando a um estado
de maturidade que o capacite a encontrar-se conscientemente com a realidade, para,
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nela, atuar de maneira eficiente e responsável, a fim de serem atendidas
necessidades e aspirações pessoais e coletivas. (NERICI, 1986, p. 11-12)

Assim, diante dessa complexidade, vale a pena analisarmos o que outros estudiosos

registram como conceito de educação. De acordo com Brandão (1986) educação é todo

conhecimento recebido da convivência social de qualquer esfera. Assim, educação ocorre em

casa, no ônibus, na igreja, na escola. Segundo ele:

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo
ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para
ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver,
todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias:
educação? Educações. (BRANDÃO, 1985, p. 7)

o que se percebe é que não há uma forma única de se fazer educação. Ela está

presente em várias esferas da sociedade e dela é a responsabilidade pela formação de todos.

Em paridade com essas ideias, Libâneo (2002) define a educação como um fenômeno

de muitas faces, que ocorrem em várias situações e lugares podendo ser institucionalizados ou

não. Diz:

Em várias esferas da sociedade surge a necessidade de disseminação e intemalização
de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos,
procedimentos, crenças, atitudes), levando a práticas pedagógicas. Mesmo no
âmbito da vida privada, diversas práticas educativas levam inevitavelmente a
atividades de cunho pedagógico na cidade, na família nos pequenos grupos, nas

"relações de vizinhança. (LIBANEO, 2002, p. 27)

Segundo Afonso (1989) educação formal é sinônimo de educação organizada e com

objetivos muito claros. Escreve:

Por educação formal entende-se o tipo de educação organizada com uma
determinada sequência e proporcionada pelas escolas, enquanto que a designação
educação informal abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do
indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. Por último, a
educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e uma organização
(distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja
essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de
tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a
cada grupo con~reto. (AFONSO, 1989, p.78)

•
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Assim, a educação formal configura-se por um sistema estruturado de hierarquia bem

definida e com tempo específico. Educação formal "refere-se a tudo o que implica forma, isto

é, algo inteligível, estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal seria, pois,
"aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática"(LIBANEO, 2008,

p.88).

Nessa perspectiva, pensar na gestão desse ambiente, que educa, que forma os

indivíduos desde criança, sendo "dever do Estado atender crianças de zero à seis anos em

creches ou pré-escolas" (LDB, 1996, art.4°), tendo um respaldo em lei (LDB e ECA) de ser

mantido na escola até terminar a Educação Básica, que corresponde até o fim do Ensino

Médio e depois, sem obrigatoriedade, prosseguir sua formação no nível superior, torna-se

imprescindível. Além de ter suma importância como objeto de formação é um •servIço

prestado pelo setor público e precisa ter uma percepção de eficiência e efetividade para com
, .seus usuarIOS.

Para gerir esses processos das escolas, faz-se necessário um gestor escolar, para

administrar esse espaço.

3.4.2 Um breve histórico

De acordo com Freitas (2000), as escolas por anos adotam o modelo a muito

consagrado da Administração Científica, isto é, elas se baseiam nos princípios de Taylor,

tendo uma administração centralizadora e hierarquizadas. Dessa forma, há a formação de uma

pirâmide onde o chefe se coloca no topo e o restante das pessoas da organização se ajustam

até a base da pirâmide,sendo que na medida em que se desce menos poder de decisão se tem.

Quanto mais na base, menos educação formal e respeito social possui. Dessa forma que as

escolas eram administradas: o que ocorria era um planejamento que precisava ser cumprido,

pois era inspecionado e fiscalizado pelo MEC.

A partir dos anos 1980, a abertura da política nacional afrouxou um pouco esses

padrões de administração das escolas. Essas novas políticas educacionais com aspectos
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neoliberais passaram a estimular a descentralização da administração e uma gestão

participativa com o foco nas comunidades locais.

Na atualidade, inúmeras mudanças administrativas têm adentrado as escolas

brasileiras. A participação da sociedade tem sido estimulada e acompanhada inclusive no

âmbito da responsabilidade financeira. Com essa nova perspectiva, Freitas (2000) acredita que

as gestões por cargos de confiança e comissionados tem perdido sua primazia e dando espaço

à participação da comunidade na escolha do gestor e principalmente na condução do nível de

qualidade do processo educacional. Assim, conselhos, colegiados, eleições, concursos entre

outros, são vocábulos que fazem parte dos diálogos nos ambientes escolares.

3.4.3 A gestão escolar

Entende-se por Administração Escolar:

A Administração Escolar é uma das aplicações da Administração Geral; ambas tem
aspectos, tipos, processos, meios e objetivos semelhantes, ela deve levar em
consideração os estudos que se fazem nos outros campos da Administração e, por
sua vez, pode oferecer contribuições próprias utilizáveis pelos demais. (RIBEIRO,
1986,p.95)

Assim, o que percebe-se é a deficiência de aplicação desse conceito, que, muitas

vezes, segundo Silva Júnior (1995), fica atrelado a cargos de confiança e/ou comissionados,

não percebendo a necessidade de um profissional formado para tal atuação. Pinto (1968)

declara que a profissionalização desse indivíduo à frente da direção de uma escola toma-se

importante por causa de suas atribuições diante das problemáticas das unidades escolares.

Segundo ele:

° interesse em escala ascende pelo estudo da administração em nosso meio, reveste-,
se de significativa importância para o futuro da educação nacional. E um sinal
evidente de que já podemos marchar, mais corajosamente, na direção da
profissionalização e carreira do administrador escolar, que as nossas leis do ensino
começam a sugerir e incentivar. (PINTO, 1968, p.7)

A atuação deste profissional nessa organização é muito complexa, pois essa não

possui apenas funções educacionais, como orientações pedagógicas, atendimento aos pais ou
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alunos, mas como versa Nérici (1986), essas atribuições possuem várias nuances, entram na

esfera de gestão de pessoas, materiais, finanças e a harmonização de todos os recursos tanto

materiais quanto humanos para alcançar seu objetivo principal: a formação do educando.

Desta forma, entender o gestor escolar como um técnico formado para tal função de dirigir

uma organização é inevitável, pois essa possui todas as suas características e além disso

precisa de uma formação específica para tal. Essa afirmação pode ser corroborada por Ribeiro

(1968) onde em seu relato tenta esclarecer os aspectos envolvidos na administração escolar,

aproximando-a das organizações produtivas:

A escola é grande empresa enquanto visa atender clientela de milhões; reúne grupos
de trabalhadores que somam centenas de milhares; exige frnanciamentos
astronômicos; exige "produção de massa", "alta produtividade" para atender as mais
variadas exigências do "mercado social", com o qual tem irrevogáveis
compromissos de fornecimento, a tempo, à hora, em quantidades e qualidades que
exigem técnicas aperfeiçoadas e complexas( ...)
Na administração da grande empresa escolar o objetivo direto é o trabalhador, a
estrutura, o financiamento, tudo, é claro, à serviço do educando, que, sem embargo,
coloca-se como objetivo indireto. Nesse sentido a empresa escolar é semelhante às
demais: à hospitalar, à de transporte e as outras grandes empresas que possam
lembrar. (RIBEIRO, 1968, p.27)

Nessa afirmação desconsidera-se totalmente, segundo Silva Júnior (1995), o fato de

que as organizações pautam-se pela ideia Marxista da mais-valia, e como essa lógica permeia

toda a organização e direciona suas ações. Se retirarmos do cunho da administração sua

orientação simples pelo lucro estaremos afastando a mesma de sua natureza, sendo qualquer

comparação não válida. Mas ao terminar seu registro, Ribeiro (1968), escreve que somente na

questão do lucro financeiro e de capital que a organização escolar se difere das demais, pois

no âmbito de ser uma organização feita por pessoas, com propósitos distintos, com estruturas

que possibilitem articulação entre as pessoas e com tecnologia para melhoramento dos

processos, de acordo com Caravantes (2005), a escola tem as características de uma

organização distinguindo das privadas meramente pelo seu retomo.

Silva Júnior (1995) descreve sobre a diferença entre administração escolar vertical e

horizontal. Ele descreve a importância das eleições dentro da escola pois através desta a

comunidade escolar composta por professores, funcionários, responsáveis e alunos maiores de

idade poderão exercer sua cidadania podendo escolher em um pleito legítimo e dotado de

lisura seu representante, que liderará a gestão daquela específica Unidade escola por um
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determinado período de tempo. Nesse contexto é feito um questionamento: "Um mandato

nascido de decisões verticais, ao sabor de tecnocracia ou de alianças eleitoreiras tem

possibilidade de se comprometer com a escola e com a comunidade?" (CURY, 1985, p.46).

Pode-se refletir sobre essa indagação: Será que uma pessoa que desconhece a realidade da

comunidade escolar e da comunidade ao qual ela está inserida tem escopo para dirigir tal

instituição? Não dizemos aqui somente das técnicas administrativas, mas também da

sensibilidade que se faz necessário para gerir uma escola. Uma outra indagação pode ser

pensada: "um posto de diretor de escola resultante de um concurso público criteriosamente

pode ser equiparado a um mandato nascido de decisões verticais, ao sabor da tecnocracia?" (

SILVA JÚNIOR, 1995, p.67). Essas indagações podem refletir como a visão da direção da

escola precisa estar na mão de um pessoa que não tem "vínculo" ou dependência do governo,

pois dessa forma esse gestor poderá agir de forma a defender os interesses da comunidade e

não interesses de políticos e respostas a apadrinhamentos.

Todos os setores administrativos e pedagógicos e todas as pessoas que atuam na

organização escolar desempenham papéis educativos, porque o que acontece na escola diz

respeito tanto aos aspectos intelectuais como aos aspectos fisicos, sociais, afetivos, morais e

estéticos. As crianças não aprendem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores apenas na

sala de aula; aprendem também na vivência cotidiana com a família, nas relações com

colegas, no ambiente escolar. Verifica-se, portanto, que o ambiente escolar, suas formas de

organização e de gestão, as relações sociais que nele vigoram, tem um forte caráter educativo.

Ou seja, muitos aspectos do desenvolvimento moral e social dos alunos dependem da

interiorização de normas e de princípios, aprendidos socialmente, em contextos de interação

social. Importa, pois, considerar como instâncias educativas não apenas as salas de aula, mas

também os estilos e as práticas de gestão, a entrada e a saída. As leis e os regulamentos

oficiais constituem matéria de conhecimento que a escola e sua equipe não podem ignorar. Os

profissionais da instituição precisam ter à sua disposição a legislação escolar, as normas e as

disposições administrativas que vêm das instâncias do sistema escolar. Tais documentos

devem ser informados sistematicamente à equipe da escola.

Essa questão é relevante, uma vez que tanto a vida pessoal e profissional dos

professores como as rotinas administrativas e pedagógicas são, em boa parte, decorrentes de

expedientes legislativos e administrativos. Seria útil que a escola dispusesse de síntese

atualizada das informações jurídicas e administrativas referentes aos assuntos principais e
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regimento interno, diretrizes e normas pedagógicas para questões específicas relacionadas

com currículo, planos de trabalho, controles financeiros, etc. Tal ação serviria de estímulo

para os funcionários e aumentaria a credibilidade e confiança dos colaboradores diante da

administração.

Os profissionais da instituição precisam ter à sua disposição a legislação escolar, as

normas e as disposições administrativas que vêm das instâncias do sistema escolar. Tais

documentos devem ser informados sistematicamente à equipe da escola. Essa prática pode

contribuir para uma gestão mais partilhada, onde o gestor fará o papel de facilitador e não de

fiscal e os colaboradores terão a certeza de sua efetiva participação.

O funcionamento da escola e, sobretudo, a qualidade da aprendizagem dos alunos

dependem de competente direção e de formas democráticas e eficazes de gestão do trabalho
,

escolar. E preciso estar claro que a direção e a administração da escola são meios para garantir

os objetivos educacionais. Dessa forma, uma escola bem organizada administra com

eficiência seus recursos materiais e financeiros, assim como o trabalho de seu pessoal, e

emprega processos e procedimentos de gestão, propiciando as condições favoráveis às

atividades de ensino e aprendizagem.

Os serviços gerais precisam ser observados com muita atenção também, as atividades

desenvolvidas por serventes, inspetores de alunos, merendeiras, porteiros e vigias. A direção

da escola precisa cuidar desse setor, não só exigindo serviços de qualidade, mas ainda

discutindo sobre o trabalho a ser feito e introduzindo modalidades de formação continuada,

para que os funcionários se conscientizem de que são integrantes da equipe escolar e que seu

trabalho também contribui para a formação dos alunos.

O processo de gestão das escolas na atualidade tem se voltado para a gestão

participativa, onde vários atores da comunidade escola estão inseridos na administração. Os

gestores são escolhidos por eleições e essa eleição busca democratizar a escola. "A gestão

democrática implica na participação de todos os segmentos da unidade escolar, a elaboração e

execução de planos de desenvolvimento da escola de forma articulada para sanar necessidades

sociais." (LÜCK, 2000, p.27).

Pensar nessa gestão democrática não diz respeito somente à presença da comunidade

dentro da escola para simplesmente fazer presença ou quórum em eleições, em assembleias,
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faz-se necessário que ocorra participação plena, que as decisões sejam refletidas e convertidas

em decisões plurais para que possa-se atingir as demandas da comunidade que a instituição

está inserida:

A participação em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação
consistente pela qual os membros da escola recebem e assumem seu poder de
exercer em influência na dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de seus
resultados. Esse poder seria resultante de sua competência e vontade de
compreender, decidir e agir em tomo de questões que lhe dizem respeito. (LÜCK,
2000, p.27)

Essa participação popular dentro da escola precisa ser pensada e planejada para que

não se transforme numa anarquia de pessoas que não se entendem, por isso essa participação

precisa estar prevista no Projeto Político Pedagógico, o PPP das escolas. "O mais importante

do que ter um texto bem elaborado é que o planejamento seja feito pelo grupo e não para o

grupo, pois o problema maior não é fazer e sim sustentar a mudança" (VASCONCELLOS,

1995, p.52).

A democratização do espaço escolar e a descentralização das decisões de um PPP que

é elaborado coletivamente possuem duas vertentes básicas segundo Souza e Corrêa (2003):

1. Poder: esse é percebido como a capacidade que os envolvidos tem em tomar decisões

que vão mudar as estruturas das políticas e práticas da escola como uma organização.

Dessa forma é imprescindível que os envolvidos percebam a instituição escolar como

parte do mundo das organizações e um lugar de exercício de poder.

2. Conhecimento: diz respeito aos saberes em suas várias dimensões. Deve afastar a ideia

de oprimido e levar o indivíduo a produzir um discurso de libertação das distorções

culturais herdadas, podendo os sujeitos produzir novas formas de relações sociais.

Nessa relação de poder expressa pelas autoras, nos resta fazer uma série de

questionamentos:

• O que é subordinação?

• O que é participação?

• O que é democracia?
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A situação precária em que se encontra o ensino público, em especial o Fundamental,

no Brasil, é fato incontestável, cujo conhecimento extrapola o limite dos meios acadêmicos,

expandindo-se por toda a população. A situação também não é nova, vem se arrastando por

décadas, com tendência de agravamento dos problemas e carências, sem que o Estado tome

medidas efetivas visando à sua superação.

De acordo com PARO (1998), esse fato leva a colocação de sérias dúvidas a respeito

do real interesse do Estado em dotar a população, em especial as amplas camadas

trabalhadoras, de um mínimo de escolaridade, expresso na própria Constituição, mas que não

encontra correspondente em termos de sua concretização. Parece, assim, que o caso da

educação escolar constitui apenas mais um dos exemplos do descaso do poder público para

com os serviços essenciais a que a população tem direito, como saúde, saneamento, moradia

etc.

Mas se, além de dever do Estado, a universalização do saber é considerada algo

desejável do ponto de vista social, no sentido da melhoria da qualidade de vida da população,

trata-se, então, de se buscar alternativas que apontem para o oferecimento de um Ensino

Fundamental de boa qualidade para todos os cidadãos. Tal busca, entretanto, não pode

restringir-se apenas às fórmulas mágicas que, colocadas em prática, conseguiriam solucionar

de vez o problema da carência de escolaridade em nosso meio. Os discursos de nossas

autoridades educacionais estão repletos de belas propostas que nunca chegam a se concretizar

inteiramente porque, no momento de sua execução, falta a vontade política. No âmbito da

unidade escolar, esta constatação aponta para a necessidade de a comunidade participar

efetivamente da gestão da escola, de modo a que esta ganhe autonomia em seus serviços

cotidianos, assim como, gestão de seu pessoal e recursos em relação aos interesses

dominantes representados pelo Estado. E isso só terá condições de ocorrer se a própria gestão

das escolas levar a essa comunidade que está ao redor da Unidade Escolar a importância de

todos participarem democraticamente, assim como assumir a gestão da escola, afinal de

contas, são os principais interessados numa escola de qualidade, pois são os filhos que

receberão o que essa escola tem a oferecer.

Dessa forma, as respostas para os questionamentos acima se desenvolvem num âmbito

coletivo, onde a tomada de decisões é aberta para todos os envolvidos e a subordinação,

participação e democracia ganham um novo prisma na relação da administração escolar, onde

a própria instituição ganha nova credibilidade dentro do contexto que ela está inserida.
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Para que essa gestão possa ser efetivainente implementada, segundo Silva Júnior

(1995), a escola precisa se organizar internamente de forma coletiva para que todos os

processos possam ser assimilados pelos novos integrantes do processo de gestão, pois se a

escola não está estruturada, com suas deficiências resolvidas na sua estrutura interna,

certamente quando ela se abrir para a comunidade será motivo de descrédito diante dos novos

membros recém chegados, por isso uma estruturação interna faz-se necessário, principalmente

primando pela qualidade dos serviços e valorização humana de seus funcionários.
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4 ESTUDO DE CASO

4.1- HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

De acordo com informações disponibilizadas no PortalVR e em entrevista com

funcionários antigos e documentos encontrados na escola, as atividade na escola pesquisada

tiveram início em 1988 pelo decreto de criação 2.752, de 1988. O conjunto habitacional Santa

Cruz foi entregue aos moradores em 1985, pelo Sr. Prefeito Benevenuto dos Santos Neto, na

cidade de Volta Redonda/RJ. Em virtude da procura por escolas pelos moradores do conjunto

habitacional, o prefeito Dr. Marino Clinger, eleito em 15/11/1985, autorizou a criação de uma

escola provisória. Foi utilizado para isso o escritório da Veplan, firma que havia construído o

conjunto habitacional (um barracão de madeira) situado na Avenida Benedito Vitalino,

número 406, bairro Santa Cruz. Na comunidade o local era denominado barracão verde.

Algumas adaptações foram realizadas no barracão e no dia 09/05/1986, a Escola começou a

funcionar com o nome de Escola Municipal Anexo à Escola Municipal Antártida. A escola

iniciou o funcionamento com quatro salas em regime de dois turnos, atendendo um total de

cento e oitenta e oito alunos distribuídos em oito turmas. Na escola trabalhavam somente dois

funcionários, oito professoras e uma auxiliar de direção atuando como diretora (Dona Alzira

Mendonça de Souza) e uma auxiliar de secretaria.

Através do decreto municipal número 2.495 de 27/04/1987, a escola deixou de ser

anexo da escola municipal Antártida, passando a denominar-se Escola Municipal Provisória

do bairro Santa Cruz, sendo nomeada a dirigente de turno Alzira Mendonça de Souza como

diretora da Unidade.

A Escola Municipal Provisória do Bairro Santa Cruz funcionou em regime de três

turnos durante os anos de 1987 e 1988, com duzentos e noventa e sete alunos distribuídos em

doze turmas.
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No dia 07/04/1987 foi criado o Centro Cívico Escola Glória Roussin Guedes Pinto,

pela professora Nilma Aires Duarte Campos de moral e cívica.

No dia 17/07/1988 foi inaugurada a Escola Municipal Professor Lund Fernandes

Villela, na rua Aguimar Lopes Correa, número cento e trinta, pelo Sr Prefeito Marino Clinger.

A escola recebeu esse nome em homenagem ao professor que dedicou parte de sua vida à

educação no município de Volta Redonda.

A escola possuía: doze salas de aula, gabinete de direção com banheiro e salas para

SOE (Serviço de Orientação ao Estudante), SOP (Serviço de Orientação Pedagógica), OMC

(Orientação a Moral e Cívica), educação fisica, biblioteca, sala de professores, banheiros para

professores, funcionários e alunos.

No ano de 1990, o Sr prefeito Wanildo de Carvalho ampliou a escola com a

construção de mais quatro salas de aulas e um refeitório. A escola passou a atender então mais

de mil alunos.

O refeitório só pode ser utilizado a partir de 1992 quando foram realizadas obras e

adaptações. Esse novo prédio possuía a estrutura de pavilhões, onde eram construídos de

madeira e amianto, com cinco pavilhões, cada um com quatro salas. Durante seus primeiro

anos, a escola Lund funcionava da primeira série à oitava série pois não havia escola ginasial

no bairro. Ela passava por inúmeras depredações e saques corriqueiros, pois a comunidade

passava por reestruturação e sofria muito com a violência e tráfico de drogas o que deixou a

escola com aspecto destruído em poucos anos. Com o crescimento da demanda tomou-se

necessário uma nova divisão, assim no ano de 1994 a escola para de atender o ginásio que

passa para um CIEP municipalizado e fica somente com primeira a quarta série.

No ano de 2007 a escola recebe uma gigantesca reforma, onde a mesma é demolida e

em seu lugar é construída uma escola com um layout mais arrojado e dinâmico com um

enorme pátio central e toda sua estrutura ao redor desse pátio o que possibilitava uma ampla

visão do funcionamento da escola para a gestão. Nesse mesmo ano a escola recebe a EJA

(Educação de Jovens e Adultos) e pelo fato da lei LDB ter inserindo no Ensino Fundamental,

a classe de alfabetização que transforma a fase de quatro para cinco anos .

No ano de 2009, a escola perde sua fundadora, que dirigiu a escola desde 1989, a

mesma se aposenta e indica uma nova direção. No ano de 2010, o Conselho municipal edita
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um parecer que estipula novas regras para esco1ha de direção, a mesma passa a ser escolhida

por eleições que são realizadas com os funcionários, alunos maiores de dezoito anos e

responsáveis pelos alunos menores. Nesse mesmo ano, a direção que estava no ano anterior

ganha o pleito e recebe um mandato de três anos para exercer sua gestão.

Hoje a escola possui 24 turmas de primeiro ao quinto ano, nos turnos matutino e

vespertino e cinco turmas de EJA no noturno.

4.1.1 Valores da escola

De acordo com o documento de participação do concurso de qualidade em gestão

escolar, do ano de 1998 e o PPP da instituição, esta unidade escolar tem como filosofia (grifo

nosso) a prática da conscientização do aluno de que a escola é um dos veículos que tem

função de levá-lo a ser agente capaz de contribuir com seu senso criativo e questionador para

a transformação da sociedade, tomando-a mais justa e igualitária. No âmbito da missão (grifo

nosso) formar cidadãos críticos, reflexivos, criativos e atuantes, capazes de transformar as

realidades vigentes. A unidade escolar ainda possui como visão (grifo nosso) diminuir a

valores mínimos a taxa de analfabetismo, repetência e evasão do bairro Santa Cruz, pautando-

se pelos seguintes valores (grifo nosso):

• O compromisso com a sociedade onde se insere, buscando sempre atender as

necessidades de todos que a cercam;

• Respeito, todas as relações devem ser baseadas no respeito mútuo e não em práticas

onde predomina o medo.

• Disciplina (grifo nosso) para alcançar a eficiência na Unidade, buscando acordar

regras e cumpri-las.

4.1.2 Diretrizes da Escola

A educação proposta pela Escola Lund tem as seguintes características:

• Educação que propicia um clima de fraternidade, amor, compreensão, onde os

direitos são respeitados e os deveres cumpridos com seriedade e responsabilidade;
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• Educação de comprometimento do indivíduo consigo mesmo, com a natureza, com

Deus, tomando-se agente de transformação da sociedade;

• Educação que levará o aluno a ser o agente de seu próprio desenvolvimento sendo

ele capaz de pesquisar, analisar, compreender, criticar, propor alternativas e

incorporar atitudes;

• Educação que visa realmente melhorar a qualidade do ensino, de forma a atender

às classes populares, não tendo com isto a intenção de nivelar por baixo, e sim que

os conteúdos sejam bem ensinados e que liguem de forma indissociável a

significação humana, social e histórica.

• Educação moderna, utilizando recursos existentes, visando corresponder a

expectativa do aluno, estimulando-o a sua permanência prazerosa na escola.

4.2 A situação problema

A escola é orientada por uma gestão participativa representativa, isto é, há um

conselho escolar onde todos os atores são representados e as decisões são tomadas de acordo

com as discussões. O grande problema no modelo, que é muito legítimo, é que não há

consulta aos grupos de atores. Um exemplo clássico dessa problemática é a decisão de um

evento e como ele funcionará simplesmente com a participação do conselho, sem ouvir todos

os envolvidos. Esses fatos geram desconforto e críticas, pois os resultados como o sucesso e o

fracasso não são partilhados, pelo contrário, são centralizados. Assim, quando há sucesso ele

pertence apenas aos gestores e quando há fracasso esse pertence também aos gestores e criam

situações de falas como: "não fomos envolvidos", "não nos perguntaram se tínhamos ideias"

criando um abismos nas relações.

Uma outra situação observada através de falas recorrentes de usuários da secretaria é o

grande número de reclamações com o seu atendimento que por convenção é a porta de

entrada, pois todas as informações estão centralizadas nesse setor, além de ser a forma de

ingresso de todos da comunidade na Unidade escolar.

Além disso, um problema latente na unidade escolar é a comunicação que não é

eficiente, pois as informações passam despercebidas e não há um método dos gestores terem a

certeza de que a informação chegou a todos os envolvidos.
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Uma outra situação observada é a questão da padronização dos documentos, que são

feitos de várias formas e não imprimem uma identidade na escola.

Os processos são soltos e sempre necessitam que alguém seja consultado, não

proporcionando autonomia para aqueles que executam.

Foi constatado também uma baixa autoestima, principalmente por causa

desvalorização dos profissionais. Ressaltamos nesse quesito que não é que o serviço não tenha

qualidade por causa da aparente apatia, o observado é que se faz da melhor maneira possível,

mas não se tem o conhecimento e o retomo dos usuários se o serviço atende às expectativas.

Não há um estudo de necessidades ou para diagnosticar carências da comunidade,

criando um plano de ação para atender exatamente as carências e anseios.

Não há definições de metas claras, produtividade, que seja exposto, acompanhado,

cobrado e premiado.

4.3 A PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM SOFTWARE PÚBLICO IPPS

Para efetuar a pesquisa de satisfação dos usuários na secretaria da escola, utilizamos o

software IPPS, que foi criado com base no Decreto federal n. 3.507, de junho de 2000. Porém,

esse foi revogado pelo decreto n. 6932, de agosto de 2009. Esse novo decreto, em seus artigos

12 (doze) e 13 (treze) ressalta a ideia de que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal

deverão aplicar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários dos seus serviços e o
,

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPUBLICA) colocará à

disposição dos órgãos interessados, gratuitamente, instrumentos padrões para essa aplicação.

Com o intuito de orientar a criação de uma sistemática de pesquisa confiável e

objetiva, foram traçadas algumas premissas. De acordo com Gustavo Pereira Angelim,

gerente de Qualidade do Atendimento ao Cidadão, da Secretaria de Gestão (FUNDAP, 2005)
. ,...essas premIssas sao:

(a)O próprio órgão deveria ser capaz de aplicar a pesquisa de satisfação (sem,
portanto, ter de recorrer à contratação de empresa de consultoria), a fim de
propiciar o aprendizado organizacional; (b) A medição de satisfação deveria ser
entendida como um processo necessário para melhorar a qualidade do serviço
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•prestado por cada unidade.Os índices obtidos não deveriam, pois, ser utilizados
apenas para hierarquizar as organizações, o que poderia induzir a manipulação
dos resultados em benefício próprio; (c) O foco da pesquisa deveria ser a unidade
organizacional que efetivamente presta o serviço - e não desviar para a avaliação
de serviço de governo. Angelim explica: "as informações geradas devem ter uma
utilidade relevante para sua realidade organizacional, e secundariamente para
avaliações de níveis mais amplos. Por exemplo, uma unidade da Previdência
Social que presta o serviço de concessão de benefícios está mais preocupada com
o tempo que demora para atender a um determinado usuário do que com a parcela
da população que não tem acesso a previdência social. Esse aspecto é uma
preocupação mais ampla, que diz respeito a área de formulação de políticas
públicas do Ministério do Previdência Social"; (d) Por fim, deveria - a partir da
consolidação dos índices de satisfação de cada uma das organizações
participantes - resultar na elaboração de um índice único de satisfação, que viesse
a servir como um marco de referência. (FUNDAP, 2005, p.45)

Angelim, na mesma matéria, cita também mais dois especialistas e colaboradores,

Marcelo Simas e Zairo Cheibub, na criação do IPPS, que o ajudaram a enfrentar e superar o

desafio que era adequar software às organizações muito diversas tomando-o bastante simples.

Além de um instrumento para pesquisa de satisfação, o IPPS contém também os

chamados módulos temáticos, que são um conjunto de perguntas que exploram outros temas.

"Os módulos temáticos disponíveis são: padrões de atendimento, avaliação de mudanças,

horário de funcionamento e localização, formas de acesso, relacionamento (Sistema de

Atendimento ao Usuário (SAU) / Ouvidoria) e frequência de uso. Podendo assim conseguir

outras informações e ao final confrontá-las com as de satisfação" (BRASIL, 2010).

Ainda pensando na facilidade do usuário, foi desenvolvido um software de auxílio ao

processo de pesquisa e análise de resultados. Ele irá facilitar a adaptação do questionário do

IPPS às necessidades de cada organização.

Além da ênfase específica, o IPPS é provido de um conjunto de perguntas genéricas

que podem ser aplicadas em qualquer instituição, o Módulo Geral. O interessante deste

Módulo é que ele permite a comparação de pesquisas de satisfação de organizações com

perfis de serviço e clientela bastante diferentes, com a importância sempre voltada para a

aprendizagem entre as organizações e unidades. Esse Módulo está baseado na existência de

cinco dimensões presentes em qualquer tipo de prestação de serviço: confiabilidade,

responsividade, garantia, empatia e aspectos tangíveis. Ele ainda contém três medições

independentes, para o serviço como um todo e para cada dimensão do serviço: a expectativa
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em relação ao serviço, a avaliação propriamente üita do serviço e o valor/importância de cada

dimensão do serviço.

"A construção do IPPS foi norteada por uma diretiva básica: permitir que organizações

com poucos recursos implementassem uma avaliação de satisfação 'caseira', mas, mesmo

assim, metodologicamente rigorosa e, por isso, útil para a gestão", esclarece Angelim. Ele

também destaca que "a idéia da Secretaria de Gestão é disseminar o uso do IPPS pelas

organizações que prestam serviço direto ao cidadão, principalmente as federais".

A pesquisa se deu no período de dois de março de dois mil e treze ao dia quinze do

mesmo mês. Foram entrevistadas trinta pessoas de acordo com o valor da amostra com erro

mínimo disponibilizado pelo programa. Os entrevistados, foram: dez usuários internos entre

professores e funcionários, dez alunos do noturno onde a escola funciona com Educação de

Jovens e Adultos e dez pais de alunos das turmas do período matutino e vespertino escolhidos

ao acaso. Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente. Os questionários foram

produzidos pelo módulo configuração do IPPS, onde foram utilizadas as perguntas de filtro e

o módulo geral que são obrigatórios, além da bateria de avaliação que abordou a facilidade

para conseguir o serviço, atendimento dos funcionários, capacidade dos funcionários. Nos

módulos temáticos foram utilizados os padrões de atendimento, formas de acesso e avaliação

de mudança.

Após o levantamento dos dados foi utilizado o módulo dois, intitulado como entrada

de dados, nesse, as pesquisas tiveram as respostas introduzidas no programa para que o

mesmo gerasse os gráficos para análise.

Por fim utilizou-se o módulo três onde os gráficos aparecem depois dos registros e os

mesmos oferecem os dados de forma imparcial e sem manipulação dos resultados para que

possam ser lidos e refletidos, para ser entendido o nível de qualidade prestado, isto é, a

percepção dos usuários sobre o serviço e o resultado da função com sua expectativa.
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4.4 RESULTADOS E REFLEXÕES: DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO CO

IPPS

Os resultados apresentados abaixo são relativos aos padrões de atendimento da

secretaria da escola. Em pesquisa, obtivemos a informação de que a escola não possui um

manual de qualidade e não possuía diretrizes e princípios para a mesma, indo contra a ideia do

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP, que estipula os princípios e

normas para entes públicos para busca da qualidade. Assim também de acordo com Taguchi

(1988), a função de qualidade foi negativa, pois as expectativas eram maiores que a

percepção, um reduzido grau de qualidade. Segue abaixo a análise dos gráficos. Os

entrevistados responderam levando em consideração se a escola cumpriu com o que foi por

ela estabelecido.

A primeira bateria de gráficos diz respeito ao padrão de atendimento da secretaria da

escola no momento. Apresentamos o que a escola julga que seria uma resposta que satisfaria

os usuários. Os pontos são: tempo pra atendimento, tempo para entrega de trabalhos,

quantidade de toque no telefone, uniformização e tempo para resposta de e-mails.

A primeira questão fala sobre o tempo que o usuário espera para ser atendido na

secretaria da escola. O tempo declarado pela escola é de 5 (cinco) minutos. As respostas

estão expressas no Gráfico 1.

Gráfico 1: Você concorda com o tempo de espera para atendimento da escola ser de 5

minuto?

Discorda (24,"~)

Concorda (75,90/0)

NS.lNR <o.OO~)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

O gráfico seguinte trata do tempo de espera para entrega de um trabalho ou documento

solicitado pelos usuários que é por volta de 1O (dez) dias. Os resultados estão expressos no

gráfico 2.
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Gráfico 2: Você concorda que o tempo de esperà por um documento seja de dez dias?

Discorda (34.5°A:.)
. J

--- -----._ ..--_._-----

C::onc:orcha (65.5~)

NS/NR (O.O,*->

Fonte: Desenvolvidos pelos autores no programa IPPS.

No gráfico 3 é tratada a quantidade de 5 (cinco) toques do telefone até o atendimento.

Gráfico 3: Você concorda que a quantidade máxima e toque no telefone sejam 5

toques?

- - __, --0_'- _ .. .__._.._._. ..__ _._. .._ . . . __ . ._. _..,
Discorda (37 .9~)

• ..~_ .• • • • •• '"_____________________ •.._ .•.. _ .•.••.•..._••'••' ._..•.•...•..•...•••.•......•.. J

NS/NR (3.40/0)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

No ultimo gráfico dessa primeira bateria, o gráfico 4, trata-se do tempo de resposta

para os e-mails ser de (cinco) 5 dias.

Gráfico 4: Você concorda que o tempo de espera para resposta de um e-mail seja de 5

dias?

NS/NR (17,2%)

Concorda (48.3%)

Discorda (34.5°/Ó)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Na segunda bateria foi explorado a observação do cumprimento das propostas na

primeira bateria, isto é, se os pontos tratados na primeira bateria foram cumprido ou não pelo

setor da escola.
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NO gráfico 5 é relacionado se os entrevistados que usam o serviço da secretaria

concordam que esta segue o padrão de atendimento levando em conta um tempo de espera de

(cinco) 5 minutos.

Gráfico 5: Você fica esperando até cinco minutos para ser atendido?

Concorda (72.4°A,)

NSINR (0.00/0)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Observa-se que a grande maioria concorda que foi cumprido o que havia sido

previamente programado e estabelecido pela secretaria da escola. Claro que há alguns poucos

usuários insatisfeitos pois declararam que já ficaram até meia hora esperando e, sendo assim,

esse serviço necessitaria de algumas pequenas adaptações ou simplesmente essas experiências

ruins foram exceções.

O próximo gráfico atenta para o tempo de conclusão do serviço. Foi estabelecido pela

secretaria da escola um prazo máximo de 10 (dez) dias para a conclusão do serviço.

Gráfico 6: Você aguarda até 10 dias para a conclusão de um serviço?

Concorda (58.6%)

Discorda (34.50/0)
1--.----.---.-- ...---------.--.--.--.--- ..... - ..-.-- ..--- ..-- ..-----

NS/NR (6,9%
)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Analisando os dados acima, pode-se concluir que temos também a maioria

concordando que o prazo foi cumprido, porém já temos um número bastante expressivo de

casos que discordam. Isso deve acontecer levando-se em conta que na maioria dos casos são



58

•
documentos de fácil disponibilização e que podem levar muito menos de 1O(dez) dias para

serem providenciados.

o gráfico 7 mostra a opinião dos entrevistados em relação ao número de toques para

atendimento do telefone. A secretaria previu um número máximo de 5 (cinco) toques para que

o telefone fosse atendido

Gráfico 7: Você espera menos de 5 toques até ser atendido?

Concorda (48.3%)
".,,::-:.':-. '... :...... .,.... :.,... . ... . '."'.' , '., ' ..~',:.~." '.::: " ' --'. ,,~,

': • ..~ I. • ~_ _ • "'"

. .

r-'---'--"'-- ~-- ..-_.. _ ....----- ------._-_.----.---- ...-- --- ..-·-----·_- ..-------·-·--- ..-· ..-1

--.---------.-----------l
!
I
I

Discorda (46,3%)

NS/NR (3,4%)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Diferente dos anteriores, esse gráfico nos mostrou um percentual igual dos que

concordam e discordam. A partir desses resultados, podemos concluir que indubitavelmente

devem-se agilizar esse atendimento. Algumas pessoas relataram que já ficaram horas ligando

para saber um informação e não conseguiam atendimento.

o último gráfico dessa bateria questiona o tempo de resposta a e-mails enviados para a

Secretaria. O tempo máximo de resposta exigido pela Secretaria foi o de 5 (cinco) dias.

Gráfico 8: Você concorda que a secretaria respeita o prazo de 5 dias ou menos para

responder um e-mail?

Concorda (37.9%)

Discorda (41,4%)

NS/NR (20,7%)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.
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Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Mesmo apresentando uma diferença pequena, de 3.5 pontos percentuais, deve haver

uma melhora nesse serviço para que os usuários tenham uma resposta mais rápida aos seus e-

mails. Além disso muitos não responderam pois falaram que não existe uma divulgação de e-

mails ou não usa essa ferramenta.

Partindo da mesma premissa usada anteriormente, iremos agora analisar uma nova

bateria de gráficos. Porém, esses agora são em relação a alguns padrões que gostaríamos de

criar na secretaria da mesma escola e os usuários responderam se concordam ou não com eles.

Propusemos que o tempo de espera para atendimento na Secretaria passasse de 5

(cinco) para 2 (dois) minutos.

Gráfico 9: Você concorda que o tempo de atendimento seja reduzido para 2 minutos?

Concorda (93.1%)

NS/NR (0.0%)

Discorda (6.9%) - :~ --I

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

A maioria dos entrevistados responderam que concordariam com a diminuição do

tempo de espera e disseram que a maior agilidade dá segurança e credibilidade para o serviço.

Como analisado anteriormente, resolvemos diminuir o tempo de conclusão do serviço

de 1O(dez) para 5 (cinco) dias e verificar qual a opinião dos entrevistados.

Gráfico 10: Você concorda que o tempo de entrega de serviços documentas seja

reduzido para 5 dias?
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Concorda (89,7%)

Discorda (6.9%) -=~~]
NS/NR (3,4%)

I
- , - j

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Com esse tempo reduzido pela metade os usuários teriam os seus pedidos resolvidos

de forma muito mais ágil o que não nos espanta o resultado de 89,7% concordarem com essa

mudança.

A mesma coisa será feita com o número de toques para o atendimento do telefone. De

5 (cinco), diminuiremos para 2 (dois) toques.

Gráfico 11: Você concorda que o número de toques seja reduzido para 2 toques?

Discorda(24.10/0)_~~====-_ -------~ -j

Concof"da (75,9%)

NS/NR (0.0%)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Observa-se que obviamente os usuários concordam em ficar menos tempo na linda

esperando para serem atendidos, porém esse gráfico apresentou um número expressivo de

pessoas que discordam pois declararam que o setor não seria capaz de cumprir esse propósito.

Finalizando essa outra bateria de gráficos, foi questionado se os usuários

concordariam ou não com a diminuição do tempo de resposta dos e-mails de 5 (cinco) para 1

(um) dia.

Gráfico 12: Você concorda com a diminuição do tempo de resposta de e-mails para 1

dia?
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Concorda (86.2°A,)

Discorda (0,00/0)

NS/NR ("13.8%)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Por apresentar apenas dois tipos de resposta e sendo que uma delas foi a de que os

entrevistados preferiram não responder ou não sabiam, podemos concluir que seria de suma

importância essa mudança.

Por fim, fechamos a nossa pesquisa perguntando se existe outra coisa do serviço da

escola que o entrevistado achava que deveria fazer parte dos padrões de qualidade.

Gráfico 13: Você concorda que exitem outros fatores eu possam fazer parte dos

padrões de qualidade desse setor da escola?

Sim (69.0%)

Não. nenhuma (20?7%)

NS/NR (10,3%)

Fonte: Desenvolvido pelos autores no programa IPPS.

Nessa pergunta não houve espaço para ideias de qual serviço deveria fazer parte,

alguns registraram melhora na cortesia e comunicação, documentos e cronogramas etc.

Apesar das reduções serem obvias, entra em pauta também o questionamento: Será

que reduzir tempo é garantia de qualidade? Esse questionamento pode ser respondido num

outro momento com a avaliação das mudanças sugeridas.

,
4.5 A PESQUISA DIAGNOSTICA

4.5.1 Planejamento
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Foi realizada uma pesquisa diagnóstica sem identificação para que os funcionários e

professores da escola se sentissem a vontade de falar honestamente sobre sua realidade e se

sentissem seguros, sem medo de retaliações. A pesquisa foi realizada entre os meses de março

e junho. A escola possui cerca de 60 funcionários, dentre eles setor de limpeza, alimentação,

administrativo, pedagógico e professores. Foram realizados 39 questionários. Esses

questionários tinham objetivos multifacetados. Havia questões de cunho de conhecimento

sobre o conceito de qualidade, a noção de fornecedor e cliente, padrões de qualidade. Além

dessa bateria de perguntas havia questionamentos sobre a função na unidade, e formas de

valorização profissional, além da preferência de liderança e no final, uma nota de zero a dez

de como se sentiam valorizados e inseridos no processo. O questionário pode ser visto na

íntegra no apêndice.

4.5.2 Os resultados da pesguisa

A pesquisa diagnóstica teve como propósito conhecer um pouco do perfil dos

funcionários e professores da Unidade Escolar assim como observar como eles percebiam as

relações que são inerentes de uma organização. Além disso, ela teve o propósito de

diagnosticar preferências, perfis e acima de tudo processos que os colaboradores julgavam

que havia problemas. A pesquisa foi realizada sem identificação para que todos os que

respondessem se sentissem livres para dizer aquilo que quisessem sem medo de retaliações e

represálias.

Abaixo serão colocados alguns gráficos para que os resultados da pesquisa diagnóstica

possam ser observados de forma sintética:

Gráfico 14: Colaboradores que responderam o questionário

33% Professores
45%

Técnico-
administrativo
-ped agógi co ---"~~~5!2...:::::::~

12%

Não

-=--=__ Limpeza
2%



Fonte: Desenvolvido pelo autor
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Nesse gráfico observamos a distribuição por função dos profissionais que responderam

o questionário. Os 33% que não responderam não devolveram o questionário ou não

quiseram responder.

O que se pode observar é que todos os grupos de funcionários da escola foram

contemplados na pesquisa, deixando assim, os resultados mais legítimos.

Subsequentemente o questionário arguia sobre como que eles tinham a percepção da

valorização do trabalho realizado, isto é, como eles se sentiam valorizados. No gráfico 18

observamos as respostas:

Gráfico 15: Como se sente valorizado?

25

20

15

10

5

O
Elogio verbal Elogio escrito Recompensa Reconhecimento

Público

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Observa-se que nesse grupo de funcionários a melhor forma de demonstrar aprovação

e assim, criar um ambiente que os leve a encontrar motivação são os elogios verbais e

reconhecimento público. Assim, uma ferramenta ao qual a gestão pode lançar mão para se

aproximar dos funcionários.

No quesito tipos de liderança, a grande maioria colocou a opção líder democrático.

Ao entregar o questionário ainda ouvi comentários do tipo: "como é bom ter líder que nos

ouve". Os resultados e opções estão expressos no gráfico 15.

Gráfico 15: Tipos de liderança
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Fonte: Desenvolvido pelo autor

Suponho que as duas pessoas que responderam dirigista, não conheciam o conceito de

liderança dirigista. A grande maioria preferiu democrático e companheiro, visto que nessa

questão podia marcar mais de uma opção.

Uma outra questão abordada foi a crença em padrões de qualidade, isto é, se

acreditavam que um ente público poderia estipular padrões de qualidade em seu serviço e

logo depois o que seria necessário rever na prática da Unidade escolar para que tais padrões

pudessem ser estabelecidos. No gráfico 20 observamos as opções.

Gráfico 16: Acredita em padrões de qualidade?

Dessa forma, os colaboradores da escola, em sua maioria, acreditam que possa s

traçado um plano que padrões de qualidade para que a escola alcance sua excelência, a

para que isso seja possível eles elencaram situações problemáticas que são pendentes e

merecem atenção para o desenvolvimento de padrões de qualidade. As colocaçõe

apareceram nas pesquisas vão ser colocadas em ordem decrescente de citações e as

possuem a mesma quantidade de citações, na ordem que apareceram na tabulação.

NãoEm parte

Fonte: Desenvolvido pelo autor



Tabela 1: O que é necessário para implantar paorões de qualidade na escola?

Colocação Aproximadamente quantas vezes

apareceram

Conscientização de todos 24

Comunicação de qualidade 23

Funções bem estabelecidas 20

Unidade 15

Amadurecimento 15

Melhoria nas relações interpessoais 10

Apoio e con cientização da SME sobre a

realidade da UE

2

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Um dos questionários foi respondido com a seguinte colocação: "Manda quem pode,

obedece quem tem juízo". Deixando abertura para uma interpretação a qual aparentemente

essa pessoa se sente muito alheia a todo o processo da escola.

Com o resultado desse questionário em mãos, foi realizada uma reunião com a gestora

para refletirmos sobre tudo o que o questionário revelava e selecionarmos até 3 processos aos

quais ela julgava que pudessem ser analisados e melhorados para que o clima da organização

melhorasse e pudesse traçar metas a longo prazo para uma melhora contínua.

4.5.3 Refletindo sobre a pesquisa

Aos 30 dias do mês de setembro de 2013 foi realizada na escola uma reunião com a

gestora da unidade sobre as situações observadas durante o período de observação e levar a

ela o resultado da pesquisa diagnóstica para ser traçado um plano de ação.

A conversa iniciou sobre como ela via qualidade da prestação do serviço escolar e

como ela observava se o serviço de seus funcionários era de qualidade. A gestora relatou que
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,
o serviço de qualidade era aquele realizado da melhor forma possível e de forma digna, que

alcance bons resultados. Ao ser questionada sobre a relação cliente e fornecedor ela relatou

que tinha a ideia central de que essas relações se davam o tempo todo dentro do ambiente

escolar.

Sobre a questão de liderança foi conversado bastante sobre a preferência do professor

de um líder democrático, onde todos podem atuar nas decisões, mas o diálogo direcionou-se

para as problemáticas que essa democracia traz, pois todos querem ser ouvidos, mas tem

dificuldades quando a sua voz não é aceita. Então adentramos sobre como esse desvio

democrático poderia ser sanado para que os envolvidos pudessem conviver melhor com essa

realidade de que nem sempre suas ideias são as melhores ou é a que o grupo vai escolher.

Em conversa discutiu-se também o que provavelmente é um dos maiores, se não for o

maior problema de grande parte das organizações, a comunicação. A gestora da unidade

confirmou que é um processo muito falho e que a causa maior seja a quantidade de

profissionais que a escola possui e alguns não estão na instituição todos os dias o que toma a

comunicação ainda mais dificil. Há informes em momentos de reunião ou em intervalos

durante o expediente, um quadro de avisos na sala dos professores, onde nem todos os

funcionários tem acesso, e os avisos externos são feitos com folhas sulfite amarradas com

barbante no portão da escola que podem se arrancadas a qualquer momento. Nessa conversa

foi tratada com a dirigente sobre a importância de uma comunicação e como essa situação

pode estar minando e desgastando os funcionários da escola o que representa as constantes

reclamações. Quaisquer que sejam as formas e os meios, a comunicação consiste em uma

dinâmica constantemente presente no cotidiano organizacional. Nesse sentido, Hall afirma

que

o processo de comunicação é, por definição, um processo relacional: um elemento é
o emissor e o outro o receptor num ponto específico do tempo .As relações sociais
que ocorrem no processo de comunicação envolvem o emissor e o receptor e seus
efeitos recíprocos um no outro à medida que se comunicam. Quando um emissor é
intimidado por seu receptor durante o processo de envio de uma mensagem, a
própria mensagem e a interpretação dela serão afetadas. (HALL, 1984, p. 133)

Continuando a conversa sobre comunicação, foi frisado a importância do feedback,

isto é, o retomo, mas principalmente a segurança que o gestor deve ter de que toda sua equipe

possui aquela informação e que o não cumprimento do que estava na comunicação será
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cobrado. Dessa forma há como se criar padrões e poder formar parâmetros até para

implantação de uma avaliação de desempenho formativa e não amedrontadora que desperta

no funcionário uma vontade de sair correndo da instituição toda vez que esta é citada.

Quando partiu-se para o quesito sobre as ideias de que os funcionários tinham para se

implantar uma gestão de qualidade, surgiram algumas propostas e palavras de ordem como:

conscientização, funções bem estabelecidas, participação de todos, unidade, amadurecimento,

metas claras, comunicação de qualidade, relações interpessoais, cooperação, trabalho em

equipe, democracia, apoio e conscientização da SME da realidade, diminuição da opressão da

SME, não conhece o termo, "manda quem pode obedece quem tem juízo". A gestora

concordou com a maioria e disse que eram ideias muito boas. Uma que foi marcante: "acabar

com a opressão da Secretaria Municipal de Educação". A gestora foi questionada se fazia

ideia de que se tratava essa frase e ela relatou que muitas vezes a SME pede respostas e

trabalhos com prazos muito apertados e que muitas vezes ela e a equipe dela nem conseguem

fazer os serviços internos e atender o professor, ou fazer atender uma demanda mais interna

pois os prazos são curtos e, na fala da diretora, a burocracia é extensa. Em um dos formulários

da pesquisa um funcionário escreveu a seguinte frase: "manda quem pode e obedece quem

tem juízo". A gestora ficou inicialmente perplexa com a frase e expressou que não sente seus

funcionários com essa postura, então foi mostrada a pesquisa para ela, obviamente não foi

mostrado o setor por questões éticas e para não gerar nenhum constrangimento e a gestora

disse desconhecer que havia esse tipo de sentimento entre os colaboradores da unidade

escolar.

No âmbito da valorização profissional, como ficou muito especificado na pesquisa,

onde não cabia valorização profissional a maior parte dos professores abordaram que o

reconhecimento público, isto é, nomes expostos em lugares públicos, agradecimentos em

reuniões, destaques diante da equipe eram formas de estimular pois a questão salarial já é um

derrubador de autoestima, pelo menos o reconhecimento público serviria para aplacar o

sentimento de desvalorização. A gestora culpou mais uma vez o excesso de burocracia que a

escola enfrenta defronte a SME e como as cobranças são grandes o que mina todo o tempo

que a escola poderia dedicar a uma valorização social e emocional dos professores e

funcionários.

No último ponto da conversa, a avaliação de sentimento de valorização e

envolvimento nos processos os entrevistados precisavam dar uma nota de zero a dez de como
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eles se sentiam valorizados e envolvidos no processo e a média aritmética desse quesito foi

5,2. A gestora ficou assustada, pois achava que a média seria mais alta, mas se defendeu

dizendo que é muito dificil agradar a todos e ser amigo de todos. Foi exposto para ela que não

se tratava de agradar e ser amiga, mas sim de se sentir envolvida no processo e se sentir

valorizada e reconhecida naquilo que se faz, se sentir parte do sistema. Foi exemplificado que

para uma pessoa se sentir parte do governo e valorizado por ele não é querer dizer que o

prefeito ou um vereador é um amigo, e sim sentir que o que ele faz e o que é dito ou a

população diz é ouvido e valorizado, mesmo que não seja implementado.

Nesse dia foi proposto um encontro com os professores e funcionários para falarmos

dos assuntos pertinentes às análises assim como a reunião que foi realizada com a gestora.

Nessa reunião seria proposta uma reflexão sobre as temáticas abordadas no estudo e na

pesquisa diagnóstica: qualidade, padronização de processos, redesenho de processos para a

melhora do ambiente organizacional, melhorando assim o clima da unidade escolar e a longo

prazo uma melhora em indicadores, mostrando assim que os preceitos que regem uma

organização privada também estão em uma organização pública, somente a forma de se ver e

atuar é que possui algumas diferenças, confirmando o registro de Deming (1990) onde diz que

os problemas que afetam a qualidade podem até ser de natureza diferente, mas os princípios

que poderão levar a solução desses problemas são de natureza universal.

4.6 OS PROCESSOS SELECIONADOS

Optou-se por trabalhar com processos simples na unidade escolar, mas que geram

muitas reclamações, entrando em conformidade com a regra 80-20 utilizada por Joseph M.

Juran. Também conhecida como teorema de Pareto, devida a pesquisa realizada pelo

economista e sociólogo Vilfredo Pareto no final do século XIX e início do século XX,

ocasionando o diagrama de Pareto que é uma ferramenta da qualidade, sendo um recurso

gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas.

O diagrama de Pareto tem o objetivo de compreender a relação ação/beneficio, ou seja,

prioriza a ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras

que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente, e permite a localização de

problemas vitais e a eliminação de futuras perdas. Assim, onde existe uma quantidade

pequena de problemas, mas que geram uma enorme quantidade de reclamações. Será



abordado o processo de comunicação, elaboração de instrumentos de avaliação e

requerimento de documentos.

4.7 Mapeando os processos

Processo de comunicação atual

Início

Aglutinar

Informações

Afixar no

quadro de avisos
s

Fim

N

Transmitir via oral

quando encontrar

as pessoas

Fonte: Gestora da escolaFim

Data:04/11/2013

Criado por: Douglas Vaz



Processo de avaliação atual

Professores Supervisão Alunos

Início )

organizar os
instrumentos

Entregar para a Realizar as provas
•••••.. responsável pela cópias ...

Corrigir os

instru mentos

Realizar nova prova
N

••••Atingiu a pontuação
Mínima?

••••

S

Registrar a nota

no diário
i...II

) Fonte: Gestora da escolaFim

Data: 20 /11/2013

Criado por: Douglas Vaz
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Processo requerimento de documentos atual

Funcionário Usuário

"
É usuário interno?

N

s ...•....

•••••

Anotar o tipo de

documento

"
Dar prazo para

entrega

Há pendência ~S:L-__ "":::::=::::;--------
documental?

)

( Início )

" "
Fim(

"
Fazer

o requerimento

Fonte: Gestora da escola

Data: 20 /11/2013

Criado por: Douglas Vaz

"
Anotar o tipo de

documento

Dar o prazo para

entrega

Fim(

Informar sobre a
pendência

Dar prazo para ajustar
as pendências
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4.8. Redesenho dos processos

Processo de comunicação proposto

Início

Aglutinar as

informações

s Registrar os
informes nos canais

Difundir nos canais

s Convocar

reunião

Aguardarfeedback

N

Criar hipóteses

para votação
Decidir com voto e

participação de todos

Passar circular

para votação

Fim

Criar comunicado

com a escolha

Fonte: Reunião com funcionários

Data: 23 /11/2013

Criado por: Douglas Vaz
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Processo de avaliação proposto

7

•..

Professores Supervisão

N

( Início )

•••••...
á alterações para
erem realizada

S

Organizar os

instrumentos

Entregar para

supervisão

Alterar e entregar para a
supervisão

Aplicar o instrumento

de avaliação

."

1

•••••

....•

Devolver com as
sugestões de alteração

."

Realizar cópias

Entregar de cópias para

o professor
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Professores Alunos

1

"
Realizar o instrumento

avaliativo

....• Devolver o instrumento~~---------------+--------~
avaliativo

Aluno atingiu acima da
pontuação mínima?5

N

Realizar o novo
•...Aplicar recuperação

para os alunos •.•.. instrumento de avaliação

Registrar a nota no
diário

•••••

"
)( Fim

Fonte: Gestora da escola

Data: 25 /11/2013

Criado por: Douglas Vaz



Processo de requerimento de documentos proposto

75

Funcionário

_•..

Usuário

N

N

Tem pendência
documental?

5

Informa r o ti po de

pendência

Agendar uma data para
resolver as pendências

Entregar protocolo com data ....•
de entrega e o marcar como ....••

urgente

)Fim

Início

(

)

Preencher requerimento de
documento

, ,
Eusuario

interno?

5

Entregar o

requerimento

1

--
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Fim )

Usuário

Entregar protocolo e marcar a ••••...••1--------+---1
entrega para 3 dias ..•••

Funcionário

1

Entregar o
formulário

Fonte: Gestora da escola

Data: 28 /11/2013

Criado por: Douglas Vaz
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-5CONCLUSAO

Esse estudo buscou uma reflexão sobre a forma que os processos organizacionais

afetam no cotidiano das organizações escolares. Nessa perspectiva foi possível observar a

escola como organização dotada de processo aos quais influenciam diretamente nas decisões

das instituições e na forma com a qual o serviço pode ser percebido pelos usuários. A

literatura pesquisada também abordou a nova perspectiva de administração escolar e como

essa tem se configurado nas escolas na atualidade, deixando explícita a necessidade de dirimir

todos os pontos de fragilidade nas relações dentro das instituições educacionais para que as

percepções dos usuários possam migrar para um olhar de qualidade. Para tal, a ferramenta

fluxograma se torna primordial, pois através dela os processos podem ser desenhados e todos

os colaboradores conseguem visualizá-Ios como um todo, sendo possível que qualquer

colaborador possa realizá-los com o mapa de processos em mãos, retirando assim um pouco

da centralização dos serviços podendo esses serem diluídos por toda a organização.

o mapeamento dos processos também leva à percepção dos pontos críticos, assim

como aos processos críticos, podendo assim serem depositados esforços iniciais naqueles que

realmente causarão impacto na instituição.

No estudo de caso, conclui-se que na secretaria da escola há pontos de insatisfação, o

serviço é muito centralizado e há registro de reclamações por atendimento. Realizou-se o

mapeamento de recebimento de documentos aos quais retiram um pouco a centralidade do

processo das mãos de alguns e dando autonomia para outros colaboradores também possam

realizar tal processo. Além disso faz-se necessário um treinamento em atendimento ao

público, pois foi alvo de muitas reclamações.
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Na pesquisa com os colaboradores, entende-se que é um grupo muito heterogêneo e

disposto, mas é sufocado pelo processo de comunicação que foi o mais crítico observado no

estudo. O redesenho desse processo foi desenvolvido junto aos colaboradores da escola que

definiram como canais principais de comunicação a circular, e-mails, comunidade no

Facebook e murais. Os colaboradores encararam a possível mudança como algo positivo.

Além disso, foi colocado por parte da direção também muitas vezes a falta de

profissionalismo de alguns colaboradores que não tomam para si a responsabilidade levada

pela comunicação, sendo necessário nesse grupo um intenso trabalho que desenvolva os

conceitos de confiança, trabalho em equipe e diálogo assim como um resgate da autoestima

tão deteriorada pela falta de valorização financeira e social. Orienta-se uma busca por

ferramentas de gestão de pessoas para resgate de tal autoestima deveras perdida.

Os colaboradores foram unânimes em dizer que padrões são necessários para que

possam ser traçadas metas e principalmente que a melhoria nas relações de comunicação

evitariam muitos constrangimentos que são comuns pelo déficit no processo.

A pesquisa alcançou seus objetivos sendo o principal como os processos interferem na

qualidade do trabalho, sendo exposto pelos próprios colaboradores no último encontro que

trabalhariam com muito mais afinco se não houvesse tantos problemas de comunicação, assim

como valorização social e emocional do trabalho. Dentro da perspectiva dos objetivos

específicos, foi realizada a pesquisa de satisfação com os usuários, com as considerações

supra citadas, e foi possível observar e analisar os fluxos de informações e as relações formais

e informais, assim como as falhas e a possibilidade de redesenhá-Ios. O objetivo de fomentar

a manualização de processos na escola foi concluído com sucesso no mapeamento e

redesenho destes, mas não houve tempo para a implementação. Por fim, os processos críticos

foram identificados com corroboração da gestão assim como os colaboradores e os

redesenhos foram realizados junto com os colaboradores, com aceitação máxima, pois foram

os mesmos que os construíram e encaminhados para a gestora para implementação de acordo

com que ela julgue pertinente.



6 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Apesar do autor pertencer ao corpo funcional da escola estudada, buscou-se

desenvolver a presente pesquisa com o máximo de imparcialidade, inclusive quanto às suas

observações e conclusões.

Como não houve tempo hábil para experimentação dos processos redesenhados, assim

como sua avaliação da implementação, tais ações podem ser objeto de pesquisas futuras.
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"APENDICE

Questionário de diagnóstico

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Avaliação de qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da E. M. Prof. Lund Fernandes Villela
Diagnóstico

1) Qual é seu cargo na escola?

( ) Professor ( ) Técnico ( ) Limpeza ( ) Alimentação ( ) Administrativo ( ) Pedagógico

2) Faça uma relação de quem são seus fornecedores e quem são seus clientes?
Fornecedores

Clientes

3) De que forma você sente-se aprovado na realização de seu trabalho?
( ) Elogios verbais ( ) Elogios escritos () Recompensas ( ) Reconhecimento público

4) Defina gestão participativa no seu ponto de vista.

5) Para você, qual é ou quais são o(s) tipo(s) de liderança(s) ideal ou ideais?
( ) Coercitivo ( ) Democrático ( ) Autoritário ( ) Companheiro ( ) Visionário ( )
Paternalista ( ) Dirigista (Atua em crises) ( ) Relacional

6) O que você entende por qualidade na prestação do serviço público?

7) Como você julga a qualidade do seu trabalho?
( ) Perfeito () Muito bom () Bom ( )Regular ( ) Em aprimoramento

8) Numere de uma escala de "1" a "10" onde "1" é insuficiente e "10" é perfeito o seu desempenho em:
( ) Empenho () Melhora Contínua () Preocupação com a qualidade ( ) Relações
interpessoais ( ) valorização do trabalho do próximo

9) Não pensando na questão salarial, pois é um quesito que foge o ambiente do seu trabalho, coloque "1" para a
situação que mais te "motiva" e "2" para a segunda postura que mais te "motiva" para a realização do seu
trabalho.
( ) Elogios escritos ( ) Elogios verbais ( ) Reconhecimento público ( ) Recompensas
( ) Outros _

10) Você acredita em padrões de qualidade? Por quê? _

11) Da lista abaixo faça uma graduação do padrão de qualidade que você julga essene·a o se
trabalho até o que você julga menos importante, sendo" 1" para o mais importante e
importante.
( ) Horários ( ) Regras de conduta ( ) sansões claras ( )
( ) Funções bem estabelecidas ( ) Reconhecimento ( ) Re
( ) Uso de uniforme ( ) Padrões de documentos ( ) Sabere
( ) Mapeamento de processos ( ) Prevenção de erros ( ) ca a'

12) Na lista abaixo de uma nota de "1" à "10" para o grau de que essa .
você, sendo "1" nunca," 5" às vezes e 1O sempre:
( ) Horários ( ) Regras de conduta ( ) sansões c aras

a sm· ·das para

icado es () Metas claras



( ) Funções bem estabelecidas ( ) Reconhecimento
( ) Uso de uniforme ( ) Padrões de documentos (
( ) Mapeamento de processos ( ) Prevenção de erro

( ) Reuniões periódicas com pauta divulgada
) Saber expectativas dos cientes e fornecedores

( ) canais de comunicação

13) O que você acredita que seja necessário para a implantação de uma gestão de qualidade total na escola
Lund?
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14) De "1" a "10", pontue como você se sente valorizado e envolvido nas decisõeso _
15)Registreoqueacharpertinentesobreapesquisao~~~~~~~ ~_~


