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RESUMO

o presente trabalho pretendeu verificar quais os efeitos da implantação de um Programa
de Qualidade Piloto na Coordenação de Engenharia Metalúrgica, da Universidade
Federal Fluminense, especificamente implementando-se o Programa 5S e iniciando-se
um programa de melhoria contínua. Conceitos e Histórico da Qualidade, The Malcolm
Baldrige National Quality Award, as Certificações ISO, o Ciclo PDC~ as Ferramentas
da Qualidade, o Programa 5S, a Gestão da Qualidade nas Instituições Públicas de
Ensino e Pesquisa e o Prêmio Qualidade do Governo Federal foram os referenciais
teóricos que embasaram o traba1ho~O método de pesquisa-ação foi utilizado para estudo
do tema proposto. Observou-se de forma geral que houve melhoramento dos aspectos
ligados aos cinco sensos (5S). Quanto ao programa de melhoria contínua houve uma
iniciação, detectando-se os pontos que necessitam ser melhorados e suas causas. Os
efeitos da implantação do programa até o momento da finalização do presente ensaio
foram a melhoria do ambiente de trabalho, redução do desperdício, melhoria dos
controles e aumento da satisfação dos colaboradores.

Palavras-chave: Qualidade, Programa 5S, Coordenação de Engenharia Metalúrgica/UFF



ABSTRACT

The present work aims to verify the effect of the implementation of a pilot quality

program in the Coordination of Metallurgic Engineering, at Volta Redonda unit of

Fluminense Federal University. This program specifically addresses the use of 5S as a

cultural intervention and the continuous improvement technique in the context of public

sector to support changes. The theoretical bases of the present study were concepts and

historical of the Quality, related programs and tools and pubIic management. The

method employed in this study was the research-action. It was possible to detect an

improvement in layout and cultural aspects of organization and points out to

enhancement opportunities. The main results of this work were change for a better work

environrnent, reduction of wastefulness, progress of the controIs and increase

satisfaction of the employees.

Key words: Quality Program, 5S Progr~ Public sectof.
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1 - INTRODUÇAO

A busca por produtos e serviços excelentes, que atendam às necessidades, sejam

padronizados, adequados ao uso e dotados de valor peculiar, ou seja, de qualidade é fato

presente nos dias atuais. A qualidade é um dos atributos utilizados para medir o valor de

determinado item. Este atributo surgiu ao longo do desenvolvimento do sistema econômico,

quando tornou-se necessário estabelecer parâmetros para troca e comercialização dos

produtos.

Após a década de 70, com o amadurecimento da produção em massa, as empresas

perceberam a importância de atender aos anseios de seus consumidores e incorporaram a

função Qualidade. Esta evoluiu ao longo dos anos chegando-se atualmente ao modelo japonês

de Qualidade Total.

De acordo com Marshall Junior et aI. (2006:15), o conceito de gestão da qualidade é

sinônimo de um modelo de gestão que busca a eficiência e a eficácia.

Estas mudanças nas práticas de gerenciamento, segundo Rutkowski (1998:11), também

influenciaram a Administraçãp Pública. Várias empresas e repartições públicas iniciaram a

tentativa de implantação de Programas de Qualidade. No ano de 1990, uma das câmaras do

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), criado pelo Governo Federal,

visava à eficácia na administração pública através da discussão e implantação desses

programas. Apesar dessa demanda generalizada por qualidade, o Setor Público não

acompanhou o mesmo ritmo do Setor Privado e, de acordo com a autora, não apresentou

resultados satisfatórios. A descontinuidade administrativa, a dificuldade de comprometimento

do funcionalismo público, a ausência de clareza nos objetivos da proposta e a necessidade

ompulsiva de resultados políticos de curto prazo foram os principais fatores que

contribuíram para esse insucesso na implantação dos programas.



13

Recentemente o que se percebe é um esforço do Governo Federal em incentivar a

implantação da qualidade, por meio de Programas como, por exemplo, o Programa de

Qualidade do Governo Federal (PQGF) e do Programa Brasileiro de Qualidade e

Produtividade (PBQP). Em contrapartida o que se observa são instituições burocratizadas que,

ou apresentam um tímido programa de qualidade ou nem sequer apresentam.

Inserida neste contexto está a Universidade Federal Fluminense, que conta com recursos

humanos de qualidade, recebe recursos financeiros do Governo, entretanto não possui um

Programa de Qualidade que vise o aumento da eficiência e eficácia e a conseqüente satisfação

de seus clientes, os cidadãos.

2 - JUSTIFICA'I'IV A

Extremamente importante é a melhor alocação de recursos, a melhoria nos processos e

na prestação dos serviços nos órgãos públicos, tanto para os usuários dos serviços, quanto

para a sociedade como um todo.

Os usuários do serviço, na condição de cidadãos e contribuintes merecem um

atendimento de qualidade e uma prestação de serviço eficaz.

A sociedade, por sua vez, também deve exigir isso, já que é ela quem custeia e recebe os

produtos.

O presente projeto tem sua relevância, uma vez que desperta o .nteresse da

Administração em implantar um Programa Piloto de Qualidade na Universidade Federal

Fluminense, especificamente na Coordenação do Curso de Engenharia etalúrgica, vinculada

à Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica do Pólo Universitário de Volta Redonda. Nesse

caso, os principais beneficiados seriam os discentes e o corpo funcional, além da cidade de

Volta Redonda e região, uma vez que colheriam os frutos indiretos da maior eficácia e

eficiência organizacional.
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3 - OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho foi propor a implantação de um Programa Piloto de

Qualidade na Universidade Federal Fluminense, campus de Volta Redonda, especificamente

na Coordenação de Engenharia Metalúrgica.

Como objetivos secundários enumeram-se os seguintes:

i) Implantar o Programa 58;

ii) Levantar a atual percepção de qualidade dos usuários;

iii) Iniciar o processo de melhoria contínua, utilizando-se as ferramen a da

qualidade diagrama de causa e efeito e fluxograma no diagnóstico;

4 - REVISÃO DE LI'I'ERATURA

4.1 - QUALIDADE

A qualidade de um produto industrializado, segundo Shewhart (1925, p.546) é

determinada por suas características quantitativas e qualitativas, que o diferencia de outros,

sendo a uniformidade uma característica desejável.

A palavra qualidade, para Juran (1970, p.3-4) tem uma variedade de significados, endo

o mais utilizado 'adequação ao uso' .

Para Feigenbaum (1986, p.7) qualidade é uma determinação do consumidor, e não uma

detenninação do mercado, dos engenheiros, da empresa. Para o autor um prod o ou serviço

de qualidade é aquele que atende às expectativas dos consumidores.

De acordo com Campos (2004, p.2) um produto ou serviço que atende perfeitamente às

necessidade dos clientes, de forma confiável, acessível, segura, e no tempo certo é

considerado de qualidade.
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Qualidade, para Marshall et ai (2006:33) é um conceito intrínseco e espontâneo a

qualquer situação, seja ela tangível, como a utilização de um produto, seja ela intangível,

como a prestação de um serviço ou apresentação de um show.

4.2 - HISTÓRICO DA QUAIJIDADE

No início da produção industrial até meados do século XIX, a maior parte da produção

era feita por artesãos que cuidavam de todo o processo de forma tradicional. Eram produzidas

poucas peças. Nessa fase os próprios artesãos faziam a inspeção desde a matéria-prima até o

produto final, mas não era um procedimento sistematizado. A partir da massificação da

produção, a inspeção formal passou a ser necessária. Taylor, no início do século XX legitimou

a atividade de inspeção, dissociando-a da área de produção e atribuindo-a a profissionais

especializados. A inspeção passou a fazer parte de um processo independente, associado ao

controle da qualidade. Durante muitos anos praticou-se a inspeção em 100% da produção,

com raras inspeções parciais e por amostragem. Nesse período, o controle da qualidade

limitava-se à inspeção, contagem, classificação e reparos. O tratamento das causas dos

problemas não era responsabilidade do departamento de qualidade.

A partir de pesquisas chegou-se a um novo paradigma, o controle estatístico da

qualidade. A publicação de um artigo de Shewhart em 1925, com fundamentos e técnicas para

tomar a qualidade mais efetiva na produção trouxe um caráter científico à pratica da

qualidade, sendo um marco desse período.

Segundo Shewhart (1925, p. 546-548), a obtenção de produtos idên icos toma-se dificil,

em função das variáveis envolvidas no processo produtivo, tanto as relacionadas à produção

em si, quanto as ligadas às pessoas. Todavia, padroniza do-se as etapas produtivas, se obtém

produtos muito semelhantes. Detectando-se as tendências produtivas de variação, os métodos

estatísticos são importantes para auxiliar o fabricante a manter a qualidade dos produtos. Em
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outras palavras, os métodos estatísticos ajudam a estimar a significância das diferenças

observadas entre os produtos durante o mês, e entre os meses. Depois de encontrado o grau de

satisfação, é possível estabelecer os limites de variação para determinado parâmetro.

A utilização da amostragem estatística sistematizada apresentou-se mais econômica e

mais rápida que a inspeção total, com um satisfatório grau de confiabilidade. A grande

quantidade de profissionais treinados estimulou a formação de sociedades de engenheiros da

qualidade, é o caso da American Society for Quality ControI (ASQC}, nos Estados Unidos, e

da Japanese Union ofScientists and Engineers (Juse), no Japão, ambos em 1946. A qualidade

passou a ser de responsabilidade dos estatísticos e inspetores.

Após a II Guerra Mundial, o estatístico especializado em qualidade Deming foi

convidado a ir ao Japão ministrar uma palestra tendo em vista a reconstrução daquele país, a

melhoria da reputação dos produtos japoneses e a conquista de novos mercados. Sua

contribuição foi expressiva e surgiu a era do controle da qualidade total (TQC). Juran também

fortaleceu esse movimento introduzindo no Japão o conceito de qualidade global e holística,

envolvendo todos os aspectos da organização e do gerenciamento. A era da qualidade total

preocupa-se com as causas dos problemas, e vai alé~ aborda a qualidade desde a fase do

projeto do produto até sua entrega ao cliente, procura manter e aperfeiçoar as técnicas

clássicas de qualidade e requer o envolvimento de todos os colaboradores, de todos os níveis

hierárquicos, inclusive da alta administração, clientes e fornecedores. Nessa era o cliente

passou a ser o ponto central da qualidade. A partir da década de 70 os produtos japoneses

começaram a superar a qualidade dos produtos norte americanos, principalmente carros e

televisores e os consumidores tomaram-se mais exigentes. Os instrumentos de qualidade

extrapolaram a estatística, e novos elementos começaram a fazeT parte desta era, como a

quantificação dos custos da qualidade, controle total da qualidade, engenharia da

confiabilidade e zero defeito. (MARSHALL JUNIOR et al., 2006: 19-25)
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A partir das duas últimas décadas do século XX o mercado passou a valorizar quem

possuía qualidade e punir quem não possuía. O conceito de Controle da Qualidade Total

evoluiu para Gestão da Qualidade Total (TQM), e os esforços se concentram em atender as

necessidades e desejos dos clientes e o grande diferencial das organizações passou a ser o

capital humano, que quando plenamente envolvido permite o êxito na implantação de um

Programa de Qualidade.

Atualmente existem diversos Programas de Qualidade que possibilitam às organizações

se adequarem para atingir padrões nacionais e até mesmo internacionais de qualidade.

Atenção especial será dada a dois deles, o Malcolm Baldrige National Quality Award, que

deu origem ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e a série ISO 9000:2000, ambos de

grande relevância no mercado internacional.

4.3 - MALCOLM BALDRIGE ATIO AL QUAlill'Y AWARD

No final da década de 80 o National Institute of Standards and Technology dos Estados

Unidos fez um estudo para saber o que as melhores empresas tinham em comum, e em 1987,

criou o Malcolm Baldrige ational Quality Award, uma premiação anual para as melhores

empresas norte-americanas segundo os critérios de qualidade levantados.

O nome Malcolm Baldrige foi dado em homenagem a um secretário de comercio dos

Estados Unidos que veio a falecer em um acidente em 1987. Este prêmio tem grande

relevância naquele país, e a solenidade de premiação conta com a presença do presidente dos

Estados Unidos.

De acordo com informações do site oficial, o programa reconhece a qualidade nos

setores da indústria, serviços, pequenas empresas, saúde, educação e organizações sem fins

lucrativos, e foi inspirado na teoria da Gestão da Qualidade Total (TQM). Seus propósitos

iniciais eram: promover a premiação da qualidade; reconhecer a qualidade das organizações



18

norte-americanas e publicar as estratégias de sucesso da qualidade. Os critérios utilizados

baseiam-se em três itens que contribuem para a competitividade das organizações: ajudar a

desenvolver práticas de desempenho organizacional, capacidades e resultados; facilitar a

comunicação e divulgação das melhores práticas entre todos os tipos de organização e servir

como instrumento de trabalho para compreender e gerir o desempenho e para orientação e

planejamento das oportunidades de aprendizagem.

A construção de parceria no setor privado e entre este setor e o público é fundamental

para o sucesso do Malcolm Baldrige National Quality Award no desenvolvimento da

competitividade nacional. O setor privado apóia o programa com fundos, voluntários e com a

contínua transferência de informações.

Todas as empresas que se submetem à avaliação, mesmo que não ganhem o prêmio,

recebem retorno dos avaliadores.

Os critérios se dividem em sete categorias, são elas: Liderança; Planejamento

Estratégico; Foco nos clientes e no Mercado; Medição, análise e gestão do conhecimento;

Foco nas pessoas (colaboradores); Gestão de processos e Resultados. Abaixo a perspecti a

sistêmica desses critérios dentro da organização:
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Essa figura mostra a conexão e interação entre as categorias. De cima para baixo o

quadro é composto pelos seguintes elementos: Perfil organizacional, sistema e medição,

análise e gestão do conhecimento.

O perfil organizacional define o contexto pela forma de atuar da organização.

O sistema é composto por seis critérios no centro da figura, as operações da empresa e

os resultados que ela quer atingir.

A medição, análise e gestão do conhecimento, base do esquema, são fatores críticos

para a efetiva gestão da organização baseada em fatos e para o sistema de direcionamento do

conhecimento para aumentar o desempenho e a competitividade.

As sete categorias são subdivididas em 18 itens com pesos diferentes e que totalizam

1000 pontos. Quanto mais próximo de 1000 estiver uma organização, mais ela atende os

critérios de qualidade.

A Foundation for the Malcolm Baldrige National Quality Award elabora, além dos

critérios gerais, critérios específicos para a área da educação e da saúde. Na realidade são os

mesmos critérios, entretanto com nomenclatura específica para as áreas e direcionat;nento para

os processos particulares destes segmentos. Por exemplo, na área de educação no critério

'foco no cliente e no mercado' é substituído pelo critério 'foco nos estudantes, stakeholders e

no mercado'.

Segundo Marshall Junior et aI. (2006:43-59) este prêmio foi base para o

desenvolvimento do Prêmio acionai da Qualidade (PNQ), implantado no Brasil no ano de

1991, pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, hoje denominada Fundação

Nacional da Qualidade. O PNQ premia cinco categorias, a saber, grandes empresas, médias

empresas, pequenas e microempresas, órgãos da administração pública federal, estadual e

municipal dos três poderes, e organizações de direito privado sem fins lucrativos.
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o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) está fundamentado em conceitos

internacionalmente reconhecidos e encontrados em organizações lideres em "classe mundial".

Ele utiliza ainda o conceito de aprendizagem e melhoria contínua, segundo o ciclo PDCL

(plan, do, check, learn). Os fundamentos centrais são: pensamento sistêmico, aprendizagem

organizacional, cultura de inovação, liderança e constância de propósitos, orientação por

processos e informações, visão de futuro, geração de valor, valorização das pessoas,

conhecimento sobre o cliente e o mercado, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade

social.

Abaixo o Modelo de Excelência do PQ, que é uma visão sistêmica da organização:
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Figura 2: MEG - Modelo de Excelência da Gestão
Fonte:MARSHALL JUNIOR et aI., 2006, p.50

Os critérios para premiação são oitos, a saber: liderança; estratégia e planos; clientes;

sociedade; informações e conhecimento; pessoas; processos e resultados. Estes são

subdivididos em 27 itens, cada qual com uma pontuação máxima~A pontuação máxima total
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é 1000, e assim como o Malcolm Baldrige ational Quality Award, quanto mais próximo de

1000, maior a excelência na gestão.

Outro renomado modelo de qualidade são as onnas ISO que compõem um sistema de

gestão, reconhecido internacionalmente.

4.4 - ISO

Segundo Marshall Junior et a!. (2006:6 -82), em 1946, se reuniram em Londres

representantes de 25 países com o objetivo de coordenar e unificar em nível mundial as

normas industriais, a partir da criação de uma organização internacional. Essa organização,

não. governamental, denominada Intemational Organization for Standardization, ou

Organização Internacional de Normalização - a ISO - começou a funcionar em fevereiro de

1947, com sede em Genebra na Suíça. A sigla ISO tem origem no grego, onde "isos" significa

igual.

Essa organização tem o objetivo de promover o desenvolvimento da padronização e de

atividades correlacionadas de forma a possibilitar o intercâmbio econômico, científico e

tecnológico.

Em 1987 a ISO lançou a família ISO 9000 que tratava da qualidade e que foi _.&...L& marco

histórico na evolução da garantia da qualidade. Essas normas foram evoluindo e em 2000 a

norma dava ênfase a aspectos de gestão da qualidade em qualquer tipo de organização.

A ISO estabelece os padrões~ as empresas se adéquam a esses padrõe e um organismo

independente, sem relação comercial atesta publicamente, por e · 0, que determinado

produto ou processo está em conformidade com os padrões. I o é de ominado certificação. A

ISO, portanto, não implanta qualidade, ela certifica as empre que a implantaram segundo

. , .
os seus cnterlOS.
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As atividades de certificação podem envolver análise de documentação, auditorias e

inspeções na empresa, coleta e ensaios de produtos no mercado ou na fábrica com o intuito de

avaliar a referida conformidade e sua manutenção. A certificação é um processo.

Os oito princípios de gestão da qualidade contemplados pela norma NBR ISO

9001 :2000 são: foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos,

abordagem sistêmica da gestão, melhoria contínua, abordagem factual para tomada de

decisões e relacionamento mutuamente benéfico com fornecedores.

O sistema de qualidade será composto basicamente de um manual da qualidade e de

procedimentos que orientam como executar detelIllinada tarefa, detalhando os processos e as
,

responsabilidades associadas. E fundamental manter todos os registros e documentação em

dia. A implantação de um sistema de qualidade com certificação ISO serve como garantia

para o cliente de um produto padronizado, de qualidade, que receberá melhoria contínua.

4.5 - O CICLO PDCA

Um método de gestão que serve de suporte para a implantação de um programa da

qualidade é o ciclo PDC~ idealizado por Shewhart e desenvolvido e reconhecido por

Deming, no qual está incutida a filosofia de melhoramento contínuo, especialmente se

praticado de forma cíclica e ininterrupta. Este ciclo leva à consolidação da padronização das

práticas. (MARSHALL JUNIOR et al., 2006, p.88)

Para Werkema (1995:27) o ciclo PDCA representa o caminho a ser percorrido para que

as metas estabelecidas possam ser alcançadas. Na utilização deste método pode-se fazer

necessário o emprego de várias ferramentas que auxiliarão na coleta e processamento das

informações, as denominadas ferramentas da qualidade.

A seguir o esquema gráfico do ciclo PDCA:
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Figura 3 - Ciclo PDCA de Controle de Processos
Fonte: WERKEMA, 1995, p. 26

o giro do PDCA, para Marshall Junior et aI. (2006: 89), significa previsibilidade nos

processos e aumento da competitividade organizacional.

A meta, segundo Werkema (1995:27), será alcançada pelo método PDCA, sendo que

quanto mais informações (fatos e dados) forem agregados ao processo, maiores as chances de

obtenção de êxito. este contexto percebe-se a importância da utilização das ferramentas da

qualidade para promover o giro do PDCA.

4.6 - AS FERRAME TAS DA QUALIDADE

São sete as ferramentas básicas da qualidade segundo Werkema (1995:27):

Diagrama de Pareto: também chamado de Gráfico de Pareto, é um gráfico de barras

verticais, que dispõe a informação de forma clara e visual e tem como objetivo a priorização

de problemas e causas.
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Diagramas de causa-efeito: também conhecido como espinha de peixe, em função da

sua forma, ou diagrama de Ishikawa, em homenagem ao Professor Kaoru Ishikawa que
,

utilizou esta ferramenta pela primeira vez. E utilizado para apresentar a relação entre um

resultado de um processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que possam afetar o

resultado esperado. Marshall Junior et alo (2006, p.lOO) orienta que se agrupem as causas por

categorias e semelhanças previamente estabelecidas ou percebidas durante o processo de

classificação.

Histogramas: esta ferramenta é um gráfico de barras que apresenta a distribuição de

dados por categorias. Representa uma distribuição de freqüência, agrupadas estatisticamente

na forma de classes. Esta ferramente fornece uma fotografia da variável num determinado

instante. (MARSHALL JUNIOR et aI., 2006, p.l 06-107)

Folhas de verificação: são utilizadas para quantificar a freqüência de certos eventos em

detreminados períodos de tempo. Esta ferramenta não considera pesos nem nível de

importância de cada ítem. (MARSHALL JUNIOR et a!. et ai., 2006, p.l05)

Gráficos de dispersão: ou diagrama de dispersão permite visualizar a alteração de uma

variável em função de outra. Esse instrumento demonstra a intensidade da relação entre as

variáveis selecionadas, o que não garante relação de causa e efeito. Dependendo da dispersão

apresentada podem-se identificar correlações positiva, negativa ou ausencia de correlação.

(MARSHALL JUNIOR et aI., 2006, p.l02-103)

Fluxogramas: é uma representação gráfica de um processo que permite a visualização

das etapas. Apresenta a seqüência lógica e de encadeamento das ati .dades e decisões de

forma a se obter uma visão integrada do processo, permitindo aná i e critica para detecção de

falhas e oportunidades de melhorias. Os símbolos utilizados são padronizados. (MARSHALL

JUNIOR et aI., 2006, p.l03-104)
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Cartas de controle: São gráficos específicos de controle, utilizado para acompanhar a

variabilidade de um processo, identificando suas causas comuns (instrínsecas ao processo) e

especiais (aleatórias) (MARSHALL JUNIOR et aI., 2006, p.104)

4.7 - O PROGRAMA 5S

Outro método específico de gestão que auxilia na implantação de um Programa de

Qualidade é o método 5S, desenvolvido no apão no final da década de 60, em um esforço de

reconstrução do país, quando as fábricas se encontravam sujas e desorganizadas. De acordo

com Marshall Junior et aI. (2006 p.115-119) o movimento chegou no Brasil em 1991, pelo

Professor Vicente Falconi, através dos trabalhos pioneiros da Fundação Christiano Ottoni.

O método 5S nada mais é do que uma fi osofia voltada para a mobilização dos

colaboradores, através de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo arrumação de salas e

limpeza e eliminando-se o desperdício.

O nome 5S é proveniente de cinco palavras que em japonês começam com o som da

letra S. São elas:

• Seiri, que significa organização, utilização, descarte;

• Seiton, que quer dizer arrumação, ordenação;

• Seisou, que é o mesmo que limpeza, higiene;

• Seiketsu, que corresponde a bem-estar; e

• Shitsuke, cujo significado é autodisciplina

Para Campos (2004, p.197), o objetivo principa do méto é udar a forma de pensar

dos colaboradores, para que os mesmos tenham me: or comportamento tanto na vida

profissional, quanto familiar. Trata-se de uma mudança cultural, que envolve quebra de

paradigmas.
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Para Marshall Junior et a!. (2006, p.lI7) as atividades são divididas em sensibilização e

perpetuação.

A sensibilização inclui educação e treinamento dos envolvidos. Pode-se fixar cartazes,

criar um símbolo para a campanha, mensagens nos contra-cheques. Em seguida deve-se

estruturar o plano de ação, com apresentação a todos os colaboradores.

Após isso, inicia-se a organização, ordenação e limpeza. Nessa fase ocorre o "dia

D","dia da limpeza" ou "grande dia" que é um marco, com forte apelo psicológico, no qual

eliminam-se os itens desnecessários e procede-se a limpeza do setor. Pode-se fazer o

acompanhamento do antes e depois através de fotografias e filmagens. Todos os funcionários,

principalmente diretores e gerentes, devem estar envolvidos.

Para que o Seiri, senso de utilização seja bem sucedido, é muito importante que se

defina claramente quais objetos, documentos e dados são necessários e supérfluos. Segundo

Abrantes (2007, p.lOO-IOI), deve-se observar cuidadosamente entre os itens descartados

quais são inúteis e quais são potencialmente úteis para se fazer um controle físico e financeiro

do descarte. Parte desse material pode ser reaproveitada por outros setores ou até mesmo

vendida.

O Seiton, senso de ordenação, pode ser definido, de acordo com Abrantes (2007, p.104),

como o conjunto de ações que possibilitam que todos os dados, objetos e documentos sejam

localizados de forma rápida, correta e segura, além de propiciar uma boa comunicação visual.

Esse senso elimina a existência de situações onde apenas u ncio ário saiba onde se

localiza determinado item. Segundo o autor, a consolidação de e en o juntamente com o

senso de utilização, faz com que não existam mai fu c·onários indispensáveis, ou os

chamados memória "viva". Segundo Abrantes (2007 p. algumas ações e idéias formam

a base deste senso, devendo ser seguidas com adap ações para cada tipo de organização. São

elas:
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Layout: deve-se estudar a melhor disposição dos equipamentos, móveis, entre outros, de

acordo com os fluxos de pessoas e processos, de forma que seu uso seja prático, rápido e

seguro, evitando-se muito deslocamento de pessoas. Nos almoxarifados deve haver

identificação em todos os corredores, armários e estantes, sendo que os itens mais pesados

devem permanecer próximos ao chão, e mais acima os mais leves.

Considerações Ergonômicas: é necessário fazer um estudo ergonômico de todos o

setores, com acompanhamento de profissionais especializados, visando adequação de

máquinas e tarefas ao biotipo fisico de cada u~ proporcionando condição segura, confortável

e capaz de preservar a saúde dos funcionários.

Guarda de materiais e ferramentas: Deve haver local específico para se acondicionar

cada ite~ de forma que as pessoas vejam-nas facilmente e possam retirá-las e recolocá-las de

forma rápida e segura.

Guarda de documentos e dados: Os documentos devem ser guardados em arquivos,

sendo que todas as gavetas devem conter identificação externa de seu conteúdo. As pastas

suspensas devem ser identificadas individualmente. Os dados devem ser salvos em meios

magnéticos de forma que sejam facilmente localizados.
,

Comunicação visual: E uma etapa muito importante do senso, pois todos os armários,

arquivos, pastas, entre outros, devem ter indicações facilmente identificáveis, de forma

. , .preCIsae estetIca.

o Seiso, que é o senso se limpeza, segundo Abrantes (2007, p.113-11 ,vai além do ato

de limpar, devendo enfocar a oportunidade de não sujar e de inspecionar. O estímulo a cada

colaborador limpar diariamente seu ambiente de trabalho, co o mesa e computador, é a

melhor maneira de manter o ambiente limpo, reduzindo o te I • o diário para as atividades de

limpeza e inspeção geral. Cabe destacar que a partir da limpeza e higiene aumenta-se a

segurança e a qualidade de vida no trabalho.
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A perpetuação, que equivale a aplicação dos dois últimos S, exige persistência,

acompanhamento e autodisciplina. (CAMPOS, 2004, p.196)

Os sensos de Bem-Estar (Seiketsu) e Autodisciplina (Shitsuke), de acordo com Abrantes

(2007, p.117), não necessitam ser implantados, pois são frutos dos sensos anteriores,

especialmente através do exemplo da alta direção.

O senso de Bem-Estar, também chamado de Higiene, Saúde ou Asseio, está

intimamente ligado à saúde fisica e mentaL dependendo do ambiente externo, interno e da

própria pessoa. Ele é resultado dos sensos anteriores, principalmente das mudanças fisicas e

comportamentais ocorridas. Diversos fatores podem contribuir com este senso, podendo-se

citar as condições de trabalho agradáveis como iluminação, temperatura, ausência de ruído e

fontes poluidoras, presença de plantas ornamentais, jardins, áreas de recreação, ginásticas,

campanhas de preservação da saúde e do bem-estar, equipamentos de proteção individual,

entre tantos outros.

O senso de Autodisciplina, segundo Abrantes (2007, p.123), é o mais dificil de ser

praticado e absorvido, uma vez que está ligado à cultura, educação e comportamento,

requerendo respeito aos semelhantes e ao meio ambiente. Para o autor, o exemplo é a me or

maneira de divulgar este senso.

Os resultados esperados do 5S são eliminação de estoques e desperdício, melhoria dos

controles, melhor aproveitamento dos espaços, melhor aspecto visual, liberação de maquinas

e equipamentos que estavam parados sem uso, redução do risco de acidentes melhoria do

moral dos colaboradores e melhoria geral do ambiente de trabalho.

Segundo Campos (2004, p.197) o programa 5S é uma no a forma de condução da

empresa, com ganhos efetivos de produtividade, que a- a ém de um evento esporádico de

limpeza. A implantação do mesmo pode preceder ou er feita em conjunto com um Programa

de Qualidade, sendo conduzida preferencialmente pela área de Recursos Humanos.
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Existem outras técnicas específicas de gestão que auxiliam a implantação da qualidade,

mas que não serão abordadas neste trabalho.

4.8 - A GESTÃO DA QUALIDADE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE

ENSINO E PESQUISA (IPEP)

As Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa estão passando, segundo Rosenberg et aI

(2002: 1), por diversas mudanças, tanto estruturais quanto funcionais para se adequarem às

novas demandas sociais do mundo globalizado. 'os últimos anos a sociedade tem cobrado

mais transparência dos recursos utilizados e dos resultados alcançados.

As Universidades modernas incorporam funções múltiplas e convergentes, ou seja,

diferentes grupos de pessoas assumem diferentes funções e diferentes lugares institucionais

com pesos relativos diversos, de acordo com Rosenberg (2002, p.l).

Tanto as Instituições de Pesquisa quanto as Universidades passaram por cortes

orçamentários, quadro de pessoal e salários reduzidos, sistema de gestão com inúmeras

disfunções burocráticas.

Para Balzan & Dias Sobrinho apud Rosenberg (2002, p.2) a autonomia uni ersitária

torna-se requisito básico para ensino e pesquisa de qualidade. Esta autonomia não ·mplica no

fechamento da Universidade ao meio externo, nem na ausência de fiscalização por parte do

poder público. De acordo com Rosenberg (2002, p.2) servirá para um s· ema de gestão

baseado em objetivos, e para tal deverá ter planejamento de ações, definição das metas,

distribuição das responsabilidades, avaliação e melhoria das prá icas de administração.

Para Osbome e Gaebler (1995, p.116-148 a ma·oria das Instituições Públicas é

orientada por suas regras e previsão orçamentária. Entretan 0, para o autor o ideal seria que

fossem orientadas por missões, deixando os funcionários livres para alcançarem os objetivos a
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partir do melhor método que encontrarem. Não que as regras sejam estabelecidas com má

intenção, mas seu efeito cumulativo é o de estagnação.

Osbome e Gaebler (1995, p.188) citam exemplos bem sucedidos em algumas

Instituições Públicas norte-americanas que se basearam na Gestão da Qualidade Total e

obtiveram êxito no desempenho de suas atividades. Para o autor o ponto principal a ser

trabalhado é o foco no cliente, sendo estes o ponto central da organização. Em seguida vêm

aqueles que servem os clientes~ os servidores. A administração vem por último, com a função

de servir aos que servem. O autor emprega como sinônimos os termos cliente e cidadão.

Com olhar crítico, Mintzberg (1996, p.76-77) diferencia cliente e cidadão. Para o autor

o cliente é aquele atendido pelas empresas, que recebe incentivos para consumir e pode

escolher qual produto ou serviço quer utilizar, estando protegido pelas leis do livre comércio.

Já o conceito de cidadão é diferente, vai além do cliente, com direitos que ultrapassam os

direitos dos clientes e com obrigações junto ao governo. Ele contesta a opinião dos

especialistas que dizem que o governo deveria atuar mais como empresa privada. O autor

acredita que o cidadão deve esperar mais de seu governo do que o cliente espera da empresa.

Para Hirschiman (1973, p.16,31,32,42) o cliente insatisfeito pode utilizar o artifício da

saída quando uma empresa não o atende satisfatoriamente, e buscar na concorrência o que lhe

falta. Por outro lado, nas organizações sociais básicas como família, Estado ou Igreja a saída

não está ao alcance de membro ou clientes insatisfeitos, por isso~ resta-lhes a voz. Utilizar o

artifício voz é expressar a insatisfação buscando uma melhoria dos serviços prestados.

1ft..

4.9 - PREMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL

Após anos ouvindo a voz da sociedade, o Governo Federal instituiu o Prêmio Qualidade

do Governo Federal (PQGF) em 03 de março de 1998. Com esta premiação anual, segundo o
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públicas, na direção da inovação, redução de custos, qualidade dos serviços e satisfação dos

cidadãos. Após cinco anos o Prêmio manteve seus propósitos, mas expandiu e mudou de

nome, passou a ser Prêmio Nacional da Gestão Pública.

Os objetivos desse programa, de acordo com informações do site oficial, são:

a) Reconhecer formalmente os resultados alcançados pelas organizações com a

implementação da Gestão Pública pela Qualidade;

b) Estimular órgãos e entidades da administração pública brasileira a priorizarem ações

voltadas para a melhoria da gestão e do desempenho institucional; e

c) Disponibilizar para as organizações informações sobre práticas bem sucedidas da

gestão pública empreendedora.

Todas as organizações públicas brasileiras, dos poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário, das esferas federal, estadual e municipal podem participar do Prêmio Nacional da

Gestão Pública. As instituições que se candidatam ao prêmio recebem uma avaliação de sua

gestão feita por especialistas da área. Além disso, passam a dispor de mecanismos capazes de

manter e estimular a participação dos servidores e empregados no processo de melhoria

contínua da organização voltados para atender à sociedade. E, se for reconhecida, passa a ter

suas práticas de gestão divulgadas para servirem de referência para outras instituições.

Conforme explicita o Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, o odeIo de

Excelência em Gestão Pública foi criado a partir do princípio de que a adm· .stração pública

tem que ser excelente, mas não pode deixar de considerar as particularidades inerentes à sua

natureza pública.

"O Modelo de Excelência em Gestão Pública G em como base os princípios

constitucionais da administração pública e como pilares os fundamentos da excelência

gerencial." (Instrumento para Avaliação da Gestão Pública)
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o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz que a gestão

pública será excelente se for legal, impessoal, moral, pública e eficiente.

Segue tabela com os indicadores de participação nos ciclos do PQGF entre os anos 1998

e 2002.

Tabela 1. Indicadores de participação em todos os ciclos PQGF
INDICADORES

PQGF PQGF PQGF PQGF PQGF
1998 1999 2000 2001 2002

NÚMERO DE CANDIDATAS INSCRITAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

EMPRESAS PÚBLICAS E S.A

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CANDIDATAS ENVIO RELATÓRIO GESTÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

EMPRESAS PÚBLICAS E S.A

EDUCAÇÃO

SAÚDE

NÚMERO DE CANDIDATAS VISITADAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

EMPRESAS PÚBLICAS E S.A

EDUCAÇÃO

SAÚDE

62
23

6

o
24

3

6

53

20

4

o
21

2

6

16

6

1

o
8

o

I

58

24

2

o
20

5

7

51

19

2

o
19

4

7

20

6

1

o
10

1

2

NÚMERO CANDIDATAS RECONHECIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

EMPRESAS PÚBLICAS E S.A

EDUCAÇÃO

SAÚDE

13 8

1

o
o
7

o
o

4

1

o
7

o

1

Troféu

Ouro I

Prata 7 2

Bronze 5 6

Fonte: Site Gestão Pública

66
20

3

o
16

3

24

45

18

1

o
16

3

7

26
8

1

o
14

1

2

8

1

1

o
5

1

o

1

3

2

2

48 44

20 20

o o
o o
16 18

4 2

8 4

32 37
11 17

o o
o o
13 14

2 2
6 4

17 14

4 3

o o
o o
8 9

2 o
3 2

4 12
o 3

o o
o o
3 7

o o
1 2

2 3

5

2 4

A Instituição de Ensino reconhecida, no ano 2000, na faixa prata foi o !ME - Instituto

Militar de Engenharia.
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oMEGP segue o princípio que é preciso ser excelente sem deixar de ser público, e seus

fundamentos são:

1. Pensamento sistêmico

2. Aprendizado organizacional

3. Cultura da Inovação

4. Liderança e constância de propósitos

5. Orientação por processos e informações

6. Visão de Futuro

7. Geração de Valor

8. Comprometimento com as pessoas

9. Foco no cidadão e na sociedade

10. Desenvolvimento de parcerias

11. Responsabilidade social

12. Controle Social

13. Gestão participativa

Pode-se observar a seguir a representação do Modelo de Excelência em Gestão Pública:

•••••••••••••••••••••••••••••·,...------,
: 1 2
: Liderança ~ Estratégias.
: 110 PI3noS
• 60• •• •• •• •• •• •• •• •• 4·• •
: Sociedade :
= ~:• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.................. ,
•••••••••'--- ...J •
••••••

3
Cidadãos

60

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •
• 6 • • •• •• •
: Pessoas : : :
• 90·· •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •

• • S •• •Res s· ••••• ••• ••• ••• ••• ••• •....------...., .. .
•• ••• •Processos : : :

110 : : :•• ••• •'--------..... . .:: :••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••S••••
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No dia 05 de junho de 2009 foram tiradas novas fotografias do setor, que retrataram o

ambiente de trabalho após a implantação do programa 5S. No dia 08 de junho aplicou-se

novamente aos colaboradores o questionário sobre a percepção dos mesmos em relação aos

aspectos dos cinco sensos no setor.

Por fim, tabulou-se esses dados e discutiu-se os resultados, chegando-se a conclusão

que segue ao final deste trabalho.

8 - ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS

8.1- MÉTODO 5S

Após tratamento estatístico dos dados coletados na implantação do Programa 5S

observou-se que em todos os cinco aspectos contemplados pelo programa - utilização,

ordenação, higiene, bem estar e autodisciplC ina - o setor estudado deixava a desejar.

O ponto mais crítico era o senso de utilização, que atendia a apenas 29,5% de uma

situação considerada ideal. Os sensos de ordenação, bem estar e auto disciplina situaram-se

pouco abaixo dos 50%, ou seja, estavam quase na metade do que seria o ideal. O senso de

limpeza foi o melhor percebido, com um percentual de 72,2%, entretanto, muito aquém da

situação ideal.
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Nos gráficos seguintes se tem uma visão geral da média da percepção dos colaboradores

daquele setor:

Percepção inicial da situação da Coordenação de Engenharia
Metalúrgica

autodisciplina Ordenação

Utilização
100,00

Limpeza

Gráfico 1: Percepção dos 58 na Coordenação de Eng. Metalúrgica no lançamento do programa
Fonte: Questionário aplicado aos colaboradores

Ordenação

Percepção da Situação da Coordenação de Engenharia
Metalúrgica 2 meses após a inplantação do programa

autodisciplina

100,0

lJtjfização
100,0

Limpeza
96,3

Gráfico 2: Percepção dos 5S na Coordenação de Eng. Metalúrgica no após lançamento do programa
Fonte: Questionário aplicado aos colaboradores
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Com a tabulação dos dados obtidos dois meses após a implantação do programa, o que

se observou foi uma melhoria significativa de todos os pontos.

O senso de utilização, que deixava mais a desejar foi o que apresentou a maior

diferença, atingindo 100% do considerado ideal, tendo um incremento de 70,4 pontos

percentuais. Observou-se urngrande número de itens no setor totalmente desnecessários ou

em quantidade maior que a necessária, que foram eliminados do setor. Além disso, os

colaboradores tinham o habito de acumular itens para se utilizar caso fossem necessários no

futuro. Com a implantação do programa buscou-se uma mudança cultural desse aspecto.

Os sensos de ordenação, bem-estar e autodisciplina também apresentaram melhora

representativa, atingindo respectivamente 82,4%, 74,1% e 100%. A ordenação, que

apresentou uma melhora de 35,3%, foi implementada alocando-se itens de uso freqüente mais

próximos da mesa de trabalho e acomodando em local mais apropriado o que não era utilizado

a todo momento. Além disso, padronizou-se o formato e a cor das etiquetas e identificaram-se

todos os arquivos e pastas.

O senso de ordenação deixou a desejar em dois pontos específicos, sendo o primeiro a

ventilação do local, que continuou classificada como inadequada e o segundo as instruções de

trabalho, pelo fato de ainda não existirem de forma sistematizada.

O senso de bem-estar, que teve um progresso de 26,9% apresentou falhas nos quesitos

de segurança do ambiente de trabalho, uma vez que não há identificações quanto aos riscos

dos equipamentos/aparelhos nem indicações de segurança geral.

O senso de autodisciplina apresentou um incremento de 54,2% diretamente ligado à

mudança cultural estabelecida com a implantação do programa.

O s'enso de limpeza apresentou uma sensível melhoria de 24,1%, porém alcançou alto

percentual, de 96,3%, bem próximo do ideal. Além das práticas de preservar o ambiente de

trabalho limpo, dando-se atenção aos focos de sujeira, que são clipes e papéis picados,
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aumentou a freqüência da limpeza no setor, com uma rotina semanal de limpeza do chão e

móveis, o que contribuiu para esta melhora.

As fotografias tiradas antes e depois da implantação do programa 5S retratam de forma

mais real a constatação gráfica:

,
Area de Trabalho

,
Figura 6: Area de Trabalho da Secretaria da Coordenação de Eng. Metalúrgica antes e depois da
implantação do 5S
Fonte: Foto!!f3.fia..~tiradas no setor

Antes Depois

Observava-se papeis espalhados sobre a mesa e sobre o balcão, material que não era de

uso freqüente sobre a mesa, como álcool e flanela. A caixa de saída estava cheia de papéis

misturados. Após a implantação do método, a mesa de trabalho passou a ser mantida

organizada e a caixa de saída é esvaziada até o final do expediente. Os documentos

manipulados são arquivados ou despachados após o uso, evitando-se acumulo de papel sobre

a mesa. Manteve-se a caixa organizadora sobre o balcão, onde permanecem o material de

consulta e os panfletos para distribuição aos alunos.
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Figura 7: Quadro de a isos interno da Coordenação de Eng. Metalúrgica antes e depois da implantação
do 58
Fonte: Fotografias tiradas no setor

Antes Depois

o quadro de avisos havia alguns avisos vencidos e outros que não precisavam

permanecer ali. O calendário ainda estava na folha de feverei 0, apesar da fotografia ter sido

tirada em abril. Com a implantação do programa retirou-se o que estava vencido ou era

desnecessário. O calendário tem sido mantido atualizado. Além disso, cartazes do calendário

escolar que estavam colados na parede foram colocados no quadro, e afixou-se ainda os

cartazes do Programa 5S.

Gaveta do arquivo

Figura 8: Gaveta do Arquivo da Coordl~nação de Eng. Metalúrgica antes e depois da
implantação do 58
Fonte: Fo Oirrafias tiradas no setor

Antes Depois
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As gavetas não estavam corretamente identificadas, o que dificultava a localização das

pastas. As pastas não estavam padronizadas e as etiquetas destas não estavam ordenadas de

forma a facilitar a localização visual das mesmas. Após a implantação do programa observou-

se uma melhor identificação e padronização, o que agilizou a localização de documentos.

Sob as mesas

,
Figura 9: Area sob as mesas da Secretaria da Coordenação de Eng. Metalúrgica antes e depois da
implantação do 58
Fonte: Foto!!fafias tiradas no setor

Antes Depois

Sob as mesas encontravam-se caixas de papelão com documentos destinados ao arquivo

permanente que estavam esquecidos ali ou servindo de descanso para os pés. Estes

documentos foram acondicionados em caixas plásticas padronizadas e estas identificadas e

destinadas ao arquivo permanente. As caixas de papelão foram descartadas, uma vez que não

são adequadas para arquivar documentos, já que atrai traças e roedores. Um ponto negativo

que permaneceu, e que está diretamente relacionado aos sensos de ordenação e bem-estar, foi

a falta de apoio para os pés e de cadeira com apoio para os braços.
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Sobre Arquivo

Figura 10: Arquivos da Coordenação de Eng. Metalúrgica
antes da implantação do 5S
Fonte: Fotoerafias tiradas no setor

Antes

Figura 11: Arquivos da Coordenação de Eng. Metalúrgica
depois da implantação do 5S
Fonte: Foto!lTafia~tirada" no setor

Depois

Sobre o arquivo havia muitos documentos a serem arquivados na própria Coordenação e

outros que deveriam ir para o arquivo permanente. Além disso, havia caixas vazias que

posteriormente seriam utilizadas para arquivar o material. Fora esse material existia ainda ali

esculturas de alunos que não vieram buscá-las após a exposição na agenda acadêmica do ano

de 2008. Após aplicação do senso de utilização todo o material depositado ali teve uma

adequada destinação, transformando o ambiente em um local mais agradável e produtivo.
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Armário

Figura 12: Armário da Coordenação de Eng. Metalúrgica antes da implantação do 5S
Fonte: Fotografias tiradas no setor

Antes

Figura 13: Armário da Coordenação de Eng. Metalúrgica depois da implantação do 5S
Fonte: Fotografias tiradas no setor

Depois

o armário possuía material desnecessário, como pastas em excesso e projetos finais que

deveriam ser encaminhados para a biblioteca. Não tinha nenhuma identificação nas
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prateleiras. As pastas que estavam identificadas não possuíam nenhuma padronização, outras

nem estavam identificadas. Alguns materiais estavam completamente desordenados, como se

observa no detalhe. As pastas sobressalentes foram retiradas e destinadas a quem necessitava

das mesmas. O material que era de uso esporádico foi armazenado em caixas plásticas e estas

devidamente identificadas e acomodadas na parte inferior do armário. As prateiras foram

identificadas. O material de consumo como etiquetas, envelopes e pastas foi acondicionado

em organizadores e caixas, e por ser de uso freqüente foi acomodado nas prateleiras à altura

dos braços.

Mesa de Trabalho do Coordenador

Figura 14: Mesa de Trabalho do Coordenador de Eng. Metalúrgica antes e depois da implantação
do 5S
Fonte: Fotoe:rafias timdas no setor

Antes Depois

A mesa do coordenador possuía muitos papeis blocos e folhas que necessitavam ser
.
guardados, descartados ou arquivados. Depois desse procedimento observou-se um ambiente

de trabalho mais agradável e produtivo.
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Quadro do Coordenador

Figura 15: Quadro do Coordenador de Eng. Metalúrgica antes e depois da implantação do 5S
Fonte: Fotografias tiradas no seto

Antes Depois

Havia no quadro de avisos calendários de reuniões do ano de 2008, além disso, ele

estava desorganizado com papéis sobrepostos. O mesmo foi organizado, retirando o que

estava vencido.

Arquivo e armário do Coordenador

Figura 16: Arquivo do Coordenador de Eng. Metalúrgica antes e depois da implantação do 5S
Fonte: Fotografias tiradas no setor

Antes Depois
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o arquivo de aço estava servindo apenas de suporte para papéis e calendário antigos.

Havia ainda no recinto um cavalete improvisado, que não estava sendo utilizado. Atrás do

arquivo havia uma embalagem de cartazes vazia. Após a aplicação do programa os itens

foram devidamente arquivados ou descartados, o arquivo foi identificado e passou a ser

utilizado.

Armário do Coordenador

Figma 17:Annário do Coordenador de Eng. Metalúrgica antes e depois da
implantação do 5S
Fonte: Fotoerafias tiradas no setor

Antes Depois

No armário do Coordenador existia equipamentos de hardware antigos, que foram

tirados de uso justamente por não atenderem mais às necessidades. Havia ainda muitos papeis

que deveriam ir para o arquivo e material a ser distribuído aos alunos. O pé do armário estava

quebrado. Junto ao mesmo havia um galão de água mineral. Os objetos que estavam sobre o

armário que não tinham utilidade no setor foram devolvidos para o almoxarifado ou para o

setor de patrimônio, assim como o próprio armário. O material que era útil foi devidamente

arquivado e armazenado nos arquivos e no outro armário. O galão de água mineral foi

acomodado em um canto e, em breve, será retirado do setor. Observou-se uma boa liberação

de espaço na sala do coordenador.
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Antes da implantação do programa observou-se que era grande a quantidade de material

desnecessário, a falta de padronização das identificações, a falta de local apropriado para

acondicionamento de cada item e a ausência de autodisciplina dos colaboradores do setor. Na

época, não se percebia esses aspectos, convivendo-se com os mesmos de forma natural.

8.2 - INÍCIO DO PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

Após consulta aos alunos por meio de questionário, tabulou-se os dados chegando-se

aos resultados apresentados a seguir.

o referido questionário era composto por itens que, na visão da pesquisadora,

representavam qualidade para aquele tipo de setor e seu objetivo era ver em qual patamar de

qualidade - ótimo, bom, regular ou ruim - determinados serviços se situavam.

Alguns pontos foram bem avaliados pelos estudantes e, embora tenha se buscado seguir

o princípio da melhoria contínua, esses pontos não foram analisados de forma aprofundada,

pois deu-se prioridade aos que apresentaram maiores oportunidade de melhoria. Todavia, eles

serão reavaliados com a continuidade do programa de qualidade.

Qualidade 110atendimel1to

Cortesia

Dótimo
• Bom
oRegufar

o Ibm

Eficiência

oótimo
180m
oRegular
oRuim

Gráficos 3 e 4: Opinião dos estudantes sobre cortesia e eficiência no atendimento da Coordenação
Fonte: Questionário aplicado a s estudantes

Observou-se uma boa percepção dos estudantes com relação ao atendimento, sendo os

quesitos cortesia e eficiência situados entre ótimo e bom, ambos com percentual ótimo acima

de 60%.
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Registro Acadêmico

Registro de disciplinas no histórico

47% cérJrm
_BOm

o Regular

OfUn53%

Registro de Jlltividades kadtmicas COJI1)Iement.'e$

9% 0%

cOrro
8a:rn

oFegular

OFUn

Gráficos 5 e 6: Opinião dos estudantes sobre registro de disciplinas e Atividades Acadêmicas Complementares
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

Mais de 50% dos estudantes entrevistados consideraram o registro de disciplinas e de

atividades acadêmicas complementares "bom", e uma parcela expressiva considerou esses

procedimentos ótimos. O registro de atividades acadêmicas complementares apresentou uma

percepção regular, de acordo com 9% dos entrevistados.

Utilização da Tecnologia da Informação

No que diz respeito à utilização da tecnologia da informação como recurso no

atendimento aos estudantes, 55% deles consideraram que o ideal seria o atendimento

mesclado, parte presencial e parte virtual. Apenas 3% considerou ideal o atendimento

totalmente virtual, apesar de a totalidade julgar útil e importante a existência de um site que

tenha um quadro de avisos, informações sobre estágio, sobre o curso, formulários e um espaço

para solicitar documentos.

Melhor forma de contato com a Coordenação

3%

D Totalrrente Fessoal

M3sclada

O Totalrrente Virtual

Gráfico 7: Opinião dos estudantes sobre melhor ronna de contato com a Coordenação
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes



Durante o período de realização da presente pesquisa-a - -I e Ida coordenação foi

colocado no ar, disponibilizando aos estudantes as informa - os julgaram

relevantes.

Recebimento de avisos por e-mail

0%
22%

Bom
45%

[J ótirro

o Regular

o Ruim

Gráfico 8: Opinião dos estudantes sobre recebimento de avisos por e-mail
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

A obtenção de documentos pela Internet para os alunos é:

23%

14%

I
aOtimo

Bom
o Regular

oRuim

Gráfico 9: Opinião dos estudantes sobre obtenção de documentos pela Internet
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

Dos alunos entrevistados, 78% considerou bom ou ótimo o recebimento de avisos por e-

mail e 86% classificou como ótima ou boa a obtenção de documentos pela Internet, sendo que

todos já acessaram o IdUFF - sistema elaborado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos

que pennite aos alunos consulta a informações acadêmicas e impressão de documentos - para

utilizar as seguintes funções:
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U i ·zação doldUFF

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10n~~----~----~~--~--~----~~------~

declaração histórico plano de quadro de inscrição on
estudos horários Une

Funções utilizadas

Gráfico 10: Principais fimções utilizadas do ldUFF
Fante: Questionário aplicado aos estudantes

Confecção de Carteiras de Estudante e Passe

Percebeu-se que 70% dos entrevistados consideraram o prazo para a confecção das

carteiras de passe e de estudantes regular ou ruim. Para analisar as causas desse problema foi

feito um diagrama de Ishikawa com o objetivo de atuar neste ponto critico, melhorando a

qualidade na prestação desse serviço.

Prazo para confecção de carteiras de estudante e de passe

o ótimo
• Bom

oRegular

o Ruim

44%

Gráfico 11: Opinião dos estudantes sobre prazos de confecção de carteiras de passe e estudante
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes
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Falta de uma

Demora na
entreg3 d
carteiras

Processos Pessoas

Demora na confecção pelo Sindpass e pela PROAC
Falta de uma relação pessoal com os órgãos que ouitnn as 1'<>1'1"_, •.•.•.".

Logjstica

Diagrama 1: Causas da demora na entrega das carteiras de passe e de estudante.
Fonte: Analise das causas e efeitos.

Quadros de avisos

Outro dado que chamou a atenção é a opinião dos estudantes com relação aos quadros

de aviso. Como se pode observar nos gráficos abaixo~ 14% dos alunos considerou regular a

organização do quadro de avisos da Coordenação e nenhum estudante julgou ruim. Por outro

lado, no quadro de avisos sobre estágio o percentual de estudantes que considerou regular ou

ruim subiu para 410/0. Neste caso também se preparou um diagrama de Ishikawa para se

identificar as causas desse problema e atuar corretivamente.

.áirro

Bom

O Regular

o Ruim

Disposição dos avisos no quadro da Coordenação

14% 0%

28%

58%

Gráfico 12: Disposição avisos no quadro da Coordenação
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes



Disposição avisos no quadro de estágio

3%
18%

.Óliro

Bom

O Regular

oRuin

59

38%

Gráfico 13: Opinião dos estudantes sobre quadro de avisos de estágio
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

Pessoas Alunos que tiram avisos
para que os demais não
saibam da informação

Quadro de
avisos de
estáaioFalta de um setoc res

Falta de adro'
divulgados

Processos avi<;os com rutros Recursos

Diagrama 2: Causas da má avaliação do quadro de avisos de estágio
Fonte: Analise das causas e efeitos.

Horários de atendimento

Os horários de atendimento da secretaria da Coordenação e do Coordenador não foram

bem avaliados pelos entrevistados, conforme se observa nos gráficos abaixo. As causas deste

ponto também foram levantadas pelo diagrama de causa e efeito.
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t-brário de atendimento do Coordenador

3% 6%

52%

Gráfico 14: Opinião dos estudantes sobre horário de atendimento do Coordenador
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

áirm
Bom

Cl Regular

oRuin

Horário de atendimento da secretaria da Coordenação

0% 8%

Gráfico 15: Opinião dos estudantes sobre horário de atendimento da secretaria da Coordenação
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

ótirro

Bom

O Regular

O Ruim

Desatenção por parte dos
Horários de aula, estágio. ahm~ aos 00Iári0s de
trabalho diversificado entre atendimento
alunos

Horário de
atendimento

entre Coordenação e departamentos

Tumom

~ cia de mn setor de
protorolosProcesso

Diagrama 3: Horário de atendimento que não atende totalmente estudantes
Fonte: Diagrama de causa e efeito
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Com relação ao processo de inscrição em disciplinas do }O semestre de 2009, que

englobou inscrição on-line, inscrição presencial e ajustes, o resultado da pesquisa demonstrou

o que a Coordenação já esperava, uma quantidade expressiva de estudantes que o classificou

como regular ou ruim. Os gráficos abaixo demonstram numericamente esta percepção dos

alunos:

áirro

Bom

[] Regular

[] Ruim

lnscrição em disciplinas on-line

11%

390/0

Gráfico 16: Opinião dos estudantes sobre Inscrição on-line
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

Inscrição em discipfinas presencial

6%
14%

[Jótirro

• Bom

[] Regular

o Ruim

61%

Gráfico 17: Opinião dos estudantes sobre Inscrição presencial
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes
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Elaborou-se também um fluxograma e um diagrama de causa e efeito para de identificar

14% áirro
Bom

C Regular
o Ruim

as principais causas da deficiência no processo de ajustes, que é o que apresentou maior

Gráfico 18: Opinião dos estudantes sobre Período de Ajustes
Fonte: Questionário aplicado aos estudantes

índice de insatisfação.

Setores Pessoas
Mau costume dos alunos
de alteração de plano por
otivos tüteis

Demora de realização de acertos no sistema
por parte de a1guns Departamentos

Gr.mde dependência dos depammentos

Demora do Coordenado
na análise dos pedidos dos
abmos

Período de
ajustes

Deficiente planejamento dos módulos pata a
inscrição em disciplinas

Processos

Diagrama 4: Má avaliação do período de ajustes
Fonte: Diagrama de causa e efeito
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Fluxograma 1:Ajuste necessário
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Fluxograma 2: Ajuste solicitado
Fonte: Adaptado de Comissão de Reestruturação de Funcionários
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9 - DISCUSSÃO

A implementação do método 5S na Coordenação foi realizada em conjunto com o início

de um programa de melhoria contínua~ assim como propõe Campos (2004, p.197), e

certamente servirá de base para a implantação de um Programa de Qualidade Completo

futuramente.

A implantação do Programa de Qualidade na Coordenação de Engenharia Metalúrgica

pode ser entendida como a inserção de uma nova filosofia que provocou mudanças no

ambiente, a partir da mobilização dos colaboradores, assim como prevê Marshall Junior et aI.

(2006 p.l15-119). Essa mudança foi além dos aspectos físicos, como arrumação e limpeza

das salas. Ela acabou causando uma mudança na forma de pensar dos envolvidos, que

adotaram um melhor comportamento no ambiente de trabalho, mantendo o setor organizado,

com menos desperdício e mais eficiente, principalmente no que tange à localização de

documentos. Possivelmente, esses novos hábitos adquiridos e recentemente praticados

extrapolarão o ambiente profissional e se incorporarão na vida familiar dos mesmos de forma

saudável, assim como sugere Campos (2004, p.97).

Os resultados esperados citados por Marshall Junior et a!. (2006, p.lI7) foram os

encontrados no setor em questão após a implantação do método. Observou-se a eliminação de

estoques de pastas que não eram mais úteis ao setor. Reduziu-se em muito o desperdício de

tempo que se gastava procurando itens que não estavam devidamente guardados.

Melhoraram-se os controles com cada coisa em seu lugar e com os arquivos organizados de

forma mais lógica. O maior impacto foi a melhoria do aspecto visual, percebido tanto pelos

usuários daquele setor quanto pelos colaboradores. A melhoria do ambiente de trabalho foi

conseqüência de todos os outros beneficios citados anteriormente.

Em consonância com Campos (2004, p.197), o programa 5S mostrou-se como uma

nova maneira de se conduzir a Coordenação de Engenharia Metalúrgica~ sendo um método
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inovador no atual contexto organizacional da Universidade Federal Fluminense, com ganhos

efetivos de produtividade, que foi além de um evento esporádico de limpeza, mas que será

perpetuado com o esforço contínuo dos colaboradores em manter os sensos de bem estar e

autodisciplina.

De acordo com Rosenberg et ai (2002: 1), ultimamente as instituições de ensino e

pesquisa têm passado por mudanças estruturais e funcionais para se adequarem à o a

demandas sociais do mundo gIobalizado. E isto não deveria ser diferente na Coordenação de

Engenharia Metalúrgica.

Seguindo-se o que sugere Osbome e Gaebler (1995, p.116-148) o foco da maioria das

Instituições Públicas deve ser seu cliente, ou no caso do setor em questão, o cidadão. Para

Hirschiman (1973, p.16,31,32,42) o único instrumento que o. cidadão tem para expressar

insatisfação com o Estado seria a voz. No presente trabalho, onde os estudantes são os

cidadãos e a Universidade Federal Fluminense representa o Estado, a alternativa dos que

estariam insatisfeitos seria utilizar a voz. Assim, com o intuito de se ouvir a voz desses

cidadãos, antecipando-se a qualquer manifestação de insatisfação, aplicou-se os questionários

para se levantar as opiniões dos estudantes sobre os serviços prestados atualmente pela

Coordenação de Engenharia Metalúrgica.

Observou-se satisfação de grande parte dos estudantes em diversos aspectos, com altos

índices de classificação situados entre "bom" e "ótimo". Por outro lado, perceberam-se alguns

aspectos considerados regulares ou ruins. Assim, para se analisar os principais pontos críticos

encontrados, lançou-se mão de duas ferramentas da qualidade - Diagrama de Causa e Efeito

e Fluxograma - que permitiram uma análise mais aprofundada das causas desses problemas,

o que auxiliará na atuação corretiva e preventiva da Coordenação em um futuro próximo. Para

Werkema (1995:27) a utilização de ferramentas da qualidade auxilia na coleta e

processamento das informações, e isso permitirá o giro do ciclo PDCA.



Como já foi dito anteriormente, o ciclo PDCA é um método de gestão que serve de

suporte para a implantação de um programa da qualidade. Nele está incutida a idéia de

melhoramento contínuo, se praticado de forma cíclica e ininterrupta. (MARSHALL JUNIOR

et aI., 2006, p.88). A utilização das ferramentas da qualidade no presente estudo significou

apenas o início do giro do PDCl\ ou seja, a fase do Planejamento. Espera-se que após a

conclusão do presente trabalho o setor em questão dê prosseguimento ao Programa de

Qualidade, levando a melhorias substanciais nas atividades da Coordenação.

Cabe evidenciar que a coleta da opinião dos estudantes foi extremamente necessária,

pois a proposta de implantação de um Programa Piloto de Qualidade esbarra em um item

chave que é o conceito de qualidade aplicado a esse setor. Utilizando-se a definição de

Feigenbaum (1986, p.7), que diz que qualidade é uma determinação do consumidor e que um

produto ou serviço de qualidade é aquele que atende às expectativas dos consumidores, foi

necessário inquirir os estudantes. Essa definição é bem próxima da definição de Campos

(2004, p.2), que afirma que um produto ou serviço que atende perfeitamente às necessidade

dos clientes, de forma confiável, acessível, segura., e no tempo certo é considerado de

qualidade. Assim, as questões contidas no questionário procuraram abordar itens que

significam qualidade para os usuários do setor, na visão da pesquisadora.

Considerando-se que vivenciamos a era da Qualidade Total, em que as organizações

têm aperfeiçoado esse conceito, inclusive buscando certificações e premiações na área da

qualidade, tendo em vista o aumento da competitividade, seria extremamente interessante que

a Universidade Federal Fluminense adotasse práticas de gestão focadas na qualidade.

O Governo Federal tem incentivado essa iniciativa nas instituições públicas através do

Prêmio Qualidade do Governo Federal, que sugere a utilização de um Modelo de Excelência

em Gestão Pública.
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Esse modelo de excelência foi criado a partir do princípio de que a administração

pública tem que ser excelente, mas não pode deixar de considerar as particularidades inerentes

à sua natureza pública. Conforme foi descrito anteriormente, esse modelo de gestão baseia-se

em várias práticas e princípios, sendo uma delas a utilização do ciclo PDCA.

Assim, o presente trabalho pode ser considerado ° primeiro passo para a implantação do

citado modelo de gestão, uma vez que está alinhado com o que sugere o Governo Federal.

10 - CONCLUSÕES

Pôde-se observar no decorrer na pesquisa-ação o quão complexa e trabalhosa é a

implantação de um Programa de Qualidade, mesmo que simplificado. O apoio da chefia e dos

colaboradores do setor foi fundamental para a concretização do presente estudo.

A utilização do método 5S como preparação para a implantação de um Programa de

Qualidade, assim como sugere a literatura, é importante, pois ele promove uma mudança

cultural, no sentido de melhorar os hábitos dos colaboradores, envolvendo-os cada vez mais.

A mudança fisica é apenas uma parte visível do programa, que de modo mais amplo é

entendido com uma nova filosofia de trabalho e de vida.

A utilização do ciclo PDCA e das ferramentas da qualidade permitiu observar de

maneira mais racional quais são os principais problemas de qualidade que o setor enfrenta

atualmente e permitirá agir corretivamente e preventivamente, verificando e avaliando os

resultados. Certamente a utilização desse método de gestão de forma sistemática e ininterrupta

levará à melhoria contínua e ao alcance da excelência em gestão.

Tendo em vista o problema de pesquisa que procurou esclarecer quais os efeitos iniciais

da implantação de um Programa de Qualidade Piloto na Coordenação de Engenharia

Metalúrgica, chegou-se às seguintes conclusões:
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Primeiramente observou-se os efeitos da implementação do Programa 5S, que foram: a

melhoria significativa do ambiente de trabalho, a diminuição do desperdício, principalmente

de tempo, o aumento do controle de documentos e a maior satisfação dos colaboradores e

usuários. Dos colaboradores, pela possibilidade de trabalhar em um setor mais agradável,

otimizando seu tempo e sendo mais produtivos. Dos usuários, pelo aumento da qualidade dos

serviços entregues, uma vez que o método pode ter aumentado a eficiência e eficácia, embora

faltem dados para corroborar esta idéia.

Quanto aos efeitos do início do processo de melhoria contínua, o que se observou foi a

identificação dos principais pontos críticos e de suas causas.

Verificou-se uma contribuição direta para a Coordenação de Engenharia Metalúrgica,

tanto para seus colaboradores quanto para seus usuários, uma vez que os beneficios

alcançados foram visíveis e acabaram interferindo positivamente nas atividades desenvolvidas

e serviços prestados no setor.

A pesquisa-ação ainda contribuiu para despertar o interesse sobre a importância da

utilização de práticas de qualidade em instituições públicas de ensino superior,

particularmente na Universidade Federal Fluminense.

Como contribuição à autora, cita-se o aprofundamento nos conceitos de qualidade e

gestão e a experiência prática da implantação de um programa piloto de qualidade, que

permitiu traduzir em ações alguns conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica.

Uma limitação do estudo foi o tempo de desenvolvimento da pesquisa-ação, uma vez

que só foi possível praticar a primeira fase, do planejamento. Dessa forma, faz-se necessário

completar o giro do PDCA, executando-se as ações necessárias, as verificações e avaliações.

A atuação solitária da pesquisadora na maior parte do tempo, mesmo com apoio dos

outros colaboradores, a carência de servidores no setor, aliada ao excesso de atividades no

período da pesquisa-ação, foi outra limitação encontrada. Conforme sugerem os manuais de
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implantação de Programas de Qualidade Total, faz-se necessária a constituição de uma equipe

destinada à implantação desses programas.

Como sugestões para novos estudos mencionam-se a análise dos efeitos da implantação

do ciclo PDCA na Coordenação de Engenharia Metalúrgica e o levantamento da percepção

dos estudantes sobre qualidade antes e após a implantação do Programa de Qualidade.
,
A Universidade Federal Fluminense e ao Pólo Universitário de Volta Redonda propõe-

se a implantação de Programa de Qualidade Total, com o objetivo de transformar a referida

instituição em modelo de excelência em gestão.
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