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RESUMO

o presente trabalho discute as possibilidades de aproximar a gestão escolar dos temas
excelência e estratégia, amplamente observados na literatura gerencial, utilizando-se,
como ponto de convergência, o Prêmio de Referência em Gestão Escolar (PRGE), que
se toma relevante, diante da necessidade de desenvolvimento gerencial dos
estabelecimentos de ensino. Optou-se pelo cotejamento entre a teoria e a prática através
do estudo de caso do CIEP 291- Dom Martinho Schlude vencedor do PRGE no estado
do Rio de Janeiro no ano de 2009. Assim buscou-se contextualizar o PRGE dentro das
abordagens contemporâneas de gestão considerando-se que este se baseia na concepção
de gestão democrática da escola, relacionada a uma visão mais sistêmica da escola,
onde se considera a importância do envolvimento da comunidade em suas decisões.
Destarte, observa-se a possibilidade de utilização do PRGE como um modelo
estratégico de gestão e depreendem-se importantes considerações, que poderão
contribuir para o desenvolvimento da prática e da teoria na gestão de escolas públicas.

Palavras-chave: Excelência, Estratégia, Gestão Escolar



ABSTRACT

This study discusses the possibilities of an approaching between school management,
excellence and strategy. Using as focal point the Brazilian prize, Prêmio de Referência
em Gestão Escolar (PRGE) and its model of self-assessment of schools, what is
relevant, given their management improvement need. Through the mutual comparison
between the theory and practice by a case study at CIEP 291 - Dom Martinho Schlude,
located in Pinheiral, which was the winner ofPRGE prize in the state ofRio de Janeiro
in 2009. Noting that PRGE is based on the design of democratic school management,
that can be understood in the contemporary approaches to management context,
considering the importance of involving the community in the direction of the school.
Finally, observes the possibiIity of using the PRGE as a modeI of strategic management
and from this particular case, appears important considerations that may contribute to
the development of theory and practice in the management of public schools.

Key-words: Excellence, Strategy, School Management
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1 Introdução

1.1 Contextualização

A sociedade moderna passa por profundas transformações, ,...que vem

revolucionando as formas de relacionamento social, econômicos e culturais, das quais a

principal é o processo de globalização. Tal processo é caracterizado pelo rompimento

das fronteiras entre países e instrumentalizada pelos enormes avanços tecnológicos nas

áreas de transportes e comunicação, o que vem provocando não apenas profundas

mudanças nas relações ente os indivíduos e as nações, como também uma intensa

acentuação da interdependência planetária no plano econômico, científico, cultural e

político.

Este movimento é acompanhado pela emergência da chamada "sociedade do

conhecimento", caracterizada pelos rápidos avanços t~~nológicos, onde o principal fator

de competitividade das economias nacionais deixa de ser a realização de atividades

industriais, para ser substituída pela agregação de conhecimento e inovação dos

produtos e serviços.

Diante deste novo modelo econômico e social, onde o conhecimento e

aprendizado tomam-se cerne da sociedade, a UNESCO ressalta que as comparações

internacionais elucidam a grande correlação entre investimento educacional e a

produtividade das nações. Esta correlação realça a importância do progresso técnico e a

qualidade da intervenção humana no desenvolvimento sustentável das nações

(DELORS, 2003), aumentando-se as exigências sobre os sistemas educacionais que

devem dar resposta a esta necessidade.
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No Brasil, diante das enormes disparidades sócio-econômicas, o desenvolvimento

de um sistema que garanta uma educação de qualidade para todos se toma tarefa

especialmente complexa. Apesar das evoluções observadas nas últimas décadas,

CASTRO (1999) adverte que "não basta apenas assegurar a expansão do sistema
,

educativo. E preciso promover a melhoria da qualidade do ensino ofertado".

Uma importante iniciativa neste sentido foi a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação), que define os objetivos da educação no país e acena para mudanças que se

fazem necessárias nas instituições para o alcance destes anseios populares.

Observa-se como suas características o advento de maior autonomia às escolas e

uma maior democratização da gestão escolar. A lei, de forma pioneira, define as

atribuições dos estabelecimentos de ensino dentro do sistema educacional. A LDB foi

seguida de diversas ações, como a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento

da Educação (PDE), que traz em seu bojo um conjunto de ações do governo, bem como

um sistema de avaliação da escola, visando promover um maior controle da sociedade

sobre as instituições de ensino.

1.2 Justificativa

\ Entretanto, apesar dos reconhecidos avanços proporcionados pela LDB e pelo

PDE, LÜCK (2000) adverte que pouco se avançou na operacionalização destas

premissas na realidade escolar no âmbito da gestão escolar.

A gestão escolar é fundamental, pois a escola pública, como qualquer

organização, necessita da aplicação de métodos que permitam maior eficiência na

utilização de seus recursos e maior eficácia no alcance de seus objetivos.

Mediante este panorama, o sistema educacional brasileiro se vê diante de um

grave dilema, pois deve conciliar as exigências, cada vez maiores, pelo aumento da
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Esta reflexão ocorrerá através da aproximação entre modelos propostos por teóricos da

área, convencionalmente chamada de administração geral, e dos teóricos da gestão

escolar, confrontando-a com a realidade de uma escola pública de educação básica, que

recebeu o Prêmio de Referência em Gestão Escolar no ano de 2009.

1.4 Objetivos

Pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

I. Apresentar o desenvolvimento das t~orias em administração, bem como

examinar as tendências da gestão contemporânea e sua implicação sobre as

. -organlzaçoes;

11. Investigar o tema da excelência em gestão e sua importância, bem como

observar o Prêmio Nacional da Qualidade, que apresenta um modelo para

ajudar as organizações na busca de seu desenvolvimento contínuo;

111. Expor as discussões teóricas acerca de estratégia organizacional, buscando

elucidar suas principais características;

IV. Identificar as principais características associadas à escola e sua gestão,

compreendendo suas especificidades e desafios;

V. Investigar a gestão de uma escola pública de educação básica específica,

de forma a refletir acerca de sua singularidade, a partir do enfoque dos

modelos teóricos propostos;

VI. Estabelecer uma aproximação entre teoria e a realidade da escola,

buscando identificar no que a teoria contribui no entendimento do caso

apresentado e quais reflexões poderão ser retiradas do estudo deste

fenômeno através desta ótica;
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A proposta é realizar uma aproximação dos modelos de gestão aqui apresentados,

de forma a compreender como eles podem ser úteis na compreensão da realidade,

objetivando, por fim, contribuir para as reflexões teóricas acerca de temas que possam

ser relevantes à prática da gestão de escolas públicas, organizações tão importantes

dentro da sociedade brasileira contemporânea.
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2 Excelênciaem gestão

2.1 Gestão

2.1.1 Organizações

Desde os primórdios da humanidade, os homens se associam para executar

tarefas, como forma de satisfazer as suas necessidades. Entretanto, quanto mais

complexas essas atividades a serem desempenhadas para alcançar este objetivo, maior a

importância de que se obtenha uma ordenação desses esforços, de forma a garantir o

alcance do resultado esperado, o que levou a evolução dessas associações primitivas

para organizações.

SOBRAL (2008) define as organizações como "grupos estruturados de pessoas

que se juntam para alcançar objetivos comuns". Desta citação, podemos depreender

duas características principais, para a organização: o caráter de relação social, voltada

para o alcance de um propósito e a singularidade das organizações, uma vez que esses

objetivos, bem como estes indivíduos, são únicos.
,
A medida que estas organizações buscam propósitos mais complexos, que

demandam mais esforços especializados para atendê-los, bem como envolvem um

número maior de pessoas, aumenta também a necessidade de uma melhor coordenação

destes esforços na busca de sinergia o que nos remete à idéia de administração.
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2.1.2 Administração

"Administração é um processo que consiste na coordenação do
trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos
organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma
forma eficaz e eficiente" SOBRAL(2008).

Desta definição, surgem quatro aspectos fundamentais para a compreensão da

administração. Primeiramente, seu caráter processual, que revela a necessidade de se

estabelecer uma forma racional de se realizar as tarefas, que levarão ao resultado final.

Observa-se também a necessidade de sistematizar o esforço humano e o emprego dos

meios, que levarão à eficácia e à eficiência, que denotam duas perspectivas básicas de

avaliar o sucesso da administração.

Para MAXIMIANO (2000), eficiência refere-se ao desempenho no emprego de

recursos e do esforço humano nas tarefas, expressando um princípio que define a

relação entre esforço e resultado. Desta forma, pode-se dizer que a eficiência preocupa-

se com os meios para se alcançar o propósito.

Por outro lado, o conceito de eficácia representa para MAXIMIANO (2000) o

sucesso na busca de seu propósito, estabelecido através de objetivos. Este princípio

representa a relação entre resultados alcançados e os objetivos, que por outra

perspectiva pode ser visto como a medida do desempenho da organização em atender as

expectativas e necessidades que determinam a sua finalidade.

Para alcançar este propósito a administração envolve um processo racional que,

para SOBRAL (2008), compreende quatro etapas interligadas: planejar, organizar,

executar e controlar.

Planejar - consiste em estabelecer objetivos a serem atingidos, definir estratégias

e ações que permitam alcançá-los, e desenvolvimento de planos que integrem e

coordenem as atividades;
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Organizar - Consiste na definição e distribuição de tarefas entre as pessoas, bem

como a distribuição dos recursos. Incluindo também a delimitação da autoridade;

Dirigir - Relaciona-se a liderar as pessoas, conduzindo-as na realização de suas

tarefas, criando um ambiente propício à execução de seu trabalho e cuidando para que

se sintam satisfeitas;
,

Controlar - E a função da administração que assegura que os resultados estão

sendo alcançados. Consiste na monitoração e avaliação do desempenho de acordo com

os padrões e objetivos estabelecidos, para que possam ser implementadas medidas
,

corretivas. E através desta etapa que a organização se mantém em seu rumo pretendido

ou planeja mudanças.

MAXIMIANO (2000) observa outro aspecto relevante para a compreensão da

administração como fenômeno social, ao afirmar que esta envolve também o processo

de tomada de decisões. Esta característica estava implícita na definição de SOBRAL

(2008), pois você só poderá imputar responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na

utilização de meios ou no alcance de fins, se estes possuírem relação com cursos

alternativos determinados pelas decisões administrativas. Nisto, emerge um conceito de

administração como uma relação política entre pessoas.

Essa idéia da administração como relação política está implícita na própria origem

etimológica da palavra, que CHIAVENATO (2000) revela originária do latim Ad

(direção, tendência) e minister (subordinação, obediência), ligada à idéia de prestação

de serviço. Hoje a palavra aproxima-se da concepção de governo, regência como

apresenta MAXIMIANO (2000), chegando-se à outra palavra de origem latina, gestão

(gestione), ato de gerir que, hoje na literatura, geralmente, são tratadas como sinônimos.
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2.1.3 Modelos de gestão

Por estar atrelada às organizações e relações humanas, a administração é uma

atividade secular que pode ser observada em diversos registros históricos, como por

exemplo, nos escritos sumérios de atividades comerciais e governamentais, por volta de

5000 a.c, como observa SOBRAL (2008). Mesmo em atividades onde não se observa

muitos registros, por seu porte, evidenciam a necessid',lde de uma sistemática do esforço

humano, como as construção das pirâmides egípcias e a grande muralha da China

SOBRAL (2008).

Entretanto, os esforços para a sistematização dos conhecimentos acerca de gestão

são bastante recentes, resultando de um conjunto de mudanças socais. SOBRAL (2008),

apresenta duas mudanças determinantes para sua consolidação como campo de estudo: a

revolução industrial e o surgimento de uma nova lógica de mercado baseada na

liberdade dos agentes.

Este processo caracteriza-se, sobretudo pela introdução das máquinas e o

surgimento da manufatura, uma tendência à especialização do trabalho e concentração

dos recursos, formando assim a burguesia, e, sobretudo a conseqüente substituição do

trabalho artesão pelo trabalho assalariado. Todas essas mudanças direcionavam essas

organizações à concentração de capital. Diante deste cenário, surgiu uma demanda por

práticas que assegurassem o sucesso na busca de retornos, que permitissem cada vez

uma maior acumulação do capital.

Sendo assim, inspiradas pelos grandes avanços das ciências naturais e físicas,

buscou-se naturalmente a aplicação do método científico, como forma de se estudar e

prescrever as organizações e as razões que as levavam ao sucesso, partindo da realidade

prática das organizações industriais da época. Surgindo, então, a Administração como
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um objeto de estudo voltado para a elaboração de teorias acerca de como as

organizações deveriam agir para alcançar no fim o seu propósito.

Entretanto, este objetivo toma-se especialmente complicado ao considerarmos que

as organizações, assim como os indivíduos que a compõe e as relações que eles

estabelecem, são únicas. Trazendo à tona um dos aspectos mais complexos ao se

estudar a administração e as organizações, pois, ao buscar teorias que expliquem os

fenômenos gerenciais do mundo real, fatalmente utiliza-se de modelos.

Para FERREIRA (2005), os modelos são. abstrações humanas na busca de

compreender e explicar uma realidade. São úteis para que possamos compreendê-la,

porém, revelam-se incapazes de descrevê-las e explicá-las em sua complexidade, em

virtude das inúmeras variáveis existente.

Conseqüentemente, na busca de se conhecer a organização e a administração,

emergem concepções acerca de como deveriam ser as relações humanas, bem como

concepções acerca do próprio ser humano, o que levará a uma tentativa de se moldar a

organização, de acordo com estes modelos. Podemos verificar que para FERREIRA

(2005), que o modelo, além de ser uma perspectiva pela qual descrevemos uma

realidade, assume o caráter de exemplo ou norma em determinada situação.

Dessa forma, estes estudos pautam-se e determinam concepções que estabelecem

uma visão modelada da realidade, que, conseqüentemente, exerceram forte influência

sobre as práticas nas organizações. Seus impactos podem ser facilmente percebidos

seus impactos até nas concepções contemporâneas sobre gestão. Sendo assim, entender

como o pensamento acerca das organizações e do papel da administração. evoluiu ao

longo do tempo é de fundamental importância para entender as organizações

contemporâneas. Tal conhecimento é extremamente relevante na sociedade moderna, a
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qual é estruturada em tomo das organizações, para o provimento de bens e serviços

almejados pela sociedade, seja através da iniciativa privada ou pública.

2.2 Evoluçãodo pensamento administrativo

Vários autores apresentam diferentes enfoques para se estudar a evolução da

teoria acerca de administração, oferecendo diferentes denominações e agrupamento das

principais correntes de pensamento. Um recorte interessante é apresentado por

CARAVANTES (2005) ao dividir a história da gestão em dois momentos: as teorias

pré-sistemas e as teorias sistêmicas.

2.2.1 Abordagens pré-sistemas

Para CARAVANTES (2005), apesar da dificuldade em se determinar

precisamente o início da reflexão acerca da gestão, há certo grau de consenso de que a

reflexão sistematizada sobre as organizações se iniciou no final do século XIX e início

do século XX, em meio a um processo de transformação radical da sociedade,

provocado pela segunda revolução industrial (1860). Observou-se uma mecanização da

indústria e o crescimento de problemas concretos, gerados pelo aumento da

complexidade destas organizações, sobretudo, pela necessidade de aumento de sua

produtividade.
""

SOBRAL (2008) atribui a Frederick Winslow Taylor a primazia no emprego do

método científico na busca da racionalização do trabalho organizacional. Ele e seus

seguidores concentraram-se fundamentalmente na tarefa, na racionalização, na redução

dos tempos de execução das atividades. Desta forma, a administração surge como um

esforço de aumentar a eficiência no nível operacional.
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Essa abordagem se pautava, sobretudo, em quatro princípios:

1° principio: Cabe a gerência transformar 6 modo de se fazer o trabalho algo

sistematizado e formalizado de forma objetiva;

2° principio: Seleção científica dos trabalhadores e, então, seu progressivo

desenvolvimento;

3° principio: Aproximar os conhecimentos, a ciência, dos trabalhadores treinados;

4° princípio: A divisão do trabalho.

Antes de Taylor, o trabalho era todo do operário, agora há uma divisão entre os

deveres do operário (executar tarefas) e da gerência (definir quais e como as tarefas

serão executadas).

Dessa forma, as inovações decorrentes de Taylor foram:

• Estabelecer uma ciência da produção;,

• Treinar e selecionar trabalhadores;

• Aplicar essa ciência para tarefas operativas;

• Construir um sistema de cooperação entre trabalhadores e gerência para

alcançar os objetivos.

CARAVANTES (2005) mostra que quase simultaneamente, na Europa, um grupo

de estudiosos, onde destaca-se Henri Fayol, passou a se preocupar com o desempenho

organizacional, porém sobre outra ótica. Partindo da cúpula, e não da operação,

preocupando-se mais com a estrutura da organização, bem como com seu

funcionamento.

Uma de suas mais importantes contribuições ,refere-se à sua visão de como ocorre

o processo gerencial, determinando as funções da administração, como: planejar,

organizar, comandar, coordenar e organizar.
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Apesar dos enfoques diferentes, os autores apresentam, praticamente, uma visão

complementar acerca das organizações.

MAXIMIANO (2000) apresenta que o pensamento administrativo desta época

clássica, muito se apropriou das idéias de Max Weber, um importante jurista alemão,

que na década de 20 publicou estudos sobre o que ele denominou tipo ideal de

burocracia.

Weber não buscou nestes estudos prescrever um tipo ideal de organização, e sim,

estabelecer um contraste entre as organizações formais modernas e aquelas

estabelecidas no sistema primitivo e feudal.

Desta forma, surge uma descrição das organizações formais onde as relações de

autoridade-obediência se regem por normas impessoais, emergindo organizações

análogas a máquinas que se regem pela autoridade legal-racional, onde o

comportamento das pessoas é conduzido por normas.

Estas idéias foram bastante utilizadas e alguns autores utilizaram-se dos

pensamentos de Weber, acreditando que a burocracia representava o modelo ideal que

as organizações deveriam seguir, para se tomarem mais capazes de atingir seus

objetivos.

Porém, este pensamento recebeu diversas críticas a partir de uma nova

abordagem, conhecida como escola das Relações Humanas, surgida após experiências

em Hawthome, onde observaram-se a importância de fatores ligados à subjetividade

humana e ao fato de que, necessariamente, em uma organização formal, há a influência

dos aspectos informais na determinação do desempenho da organização. Suas

principais proposições foram:

• O incentivo econômico não é a única força motivadora a que o trabalhador

responde;
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• O trabalhador não se comporta como um ser isolado e sim como um

membro do grupo;

• A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais

eficiente.

Diante da dicotomia das duas abordagens iniciais, surge uma proposta que ficou

conhecida como estruturalista que possuía como figura central de Etzioni, foi a tentativa

de englobar aspectos da teoria clássica e da escola das relações humanas. Desta forma,

seu mérito foi a apresentação de uma nova lógica, integrativa, para tratar organização e

individuo. A busca por um equilíbrio entre organização formal e informal foi a

proposta fundamental deste grupo.

2.2.2 Abordagens sistêmicas

CARAVANTES (2005) apresenta que a teoria geral dos sistemas representou uma

quebra de paradigma com o pensamento até então vigente, que se voltava para os
.,

fatores internos da organização e dos indivíduos que a compõe, pois observou a

importância do ambiente externo, no qual a organização está inserida, em seus mais

variados aspectos. Baseado em estudos da biologia, emerge uma visão da organização

como um sistema aberto, que compreende um conjunto de partes em constante

interação, constituindo um todo sinérgico, orientado para determinados propósitos, e em

permanente relação de interdependência com seu meio externo, influenciando e por ele

sendo influenciado.

Como reflexo da teoria de sistemas, surge uma nova abordagem, conhecida como

Contingencial trazendo dois princípios básicos: O primeiro afirma que não há uma

melhor maneira de organizar, enquanto o outro determina que uma forma de organizar
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não será igualmente eficaz em todas as situações (CARAVANTES, 2005). Assim, os

autores propõem um afastamento do pensamento clássico de que as organizações

deveriam funcionar como máquinas e começar a se pensar nas organizações como

sistemas orgânicos.

Como conseqüência disto, temos que a organização deve compreender e adaptar-

se ao ambiente em que está operando. Desta forma, o determinante do sucesso das

organizações é sua capacidade de adaptação.

2.2.3 Tendências contemporâneas

Observa-se que, apesar de não haver nenhuma abordagem que tenha rompido

substancialmente com os pressupostos das abordagens sistêmica e contingencial, houve

um elevado número de publicações que, a partir destas, ofereceram diversas

perspectivas diferentes acerca da gestão na sociedade moderna.

A principal característica apontada na literatura moderna é a definição de que

estamos em um "ambiente de constantes mudanças", fator associado sobretudo ao ritmo

do progresso tecnológico e científico e à globalização da economia mundial, que

determina um dinâmico "fluxo de idéias, informações, pessoas, capital e produtos que

ultrapassa todas as fronteiras nacionais" SOBRAL(2008).

SOBRAL(2008) apresenta as principais influências do que é chamado de pós-

modernismo, termo controverso que refere-se ao período contemporâneo:

• Fim da dicotomia ideológica entre comunismo e capitalismo;

• O impacto da globalização;

• Crescente importância do setor de serviços;

• Amplo uso das tecnologias de informação;
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• O crescimento do terceiro setor e das organizações sem fins lucrativos.

• Outra característica é uma profunda mudança nas formas de pensamento,

emergindo a crítica aos valores iluministas, e sua crença na racionalidade e

no progresso científico.

Essa mudança na forma de pensar, em favor de mais pluralismo intelectual, tem

impactado sobre o pensamento na área de gestão. Observando-se, sobretudo, uma

tendência ao pluralismo, sendo que, ao invés de se buscar uma delimitação do campo

administrativo, volta-se para uma abertura ao diálogo com as mais diversas áreas,

recebendo "contribuições advindas da economia, sociologia, psicologia, biologia e

assim por diante."

Como conseqüência deste movimento, outra características da pós-modernidade é

o crescente número de estudos críticos em administração, que possui importantes

expoentes no país. SOBRAL (2008) aponta o trabalho de Alberto Guerreiro Ramos,

que se caracteriza por uma reflexão teórica que pretende não se alienar das

desigualdades sociais e econômicas que distinguem o Brasil.

A figura 1 resume algumas das principais mudanças nas concepções acerca das

organizações e de seu ambiente:
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Figura 1: Tendências contingenciais
-~--~y~~~,-----_.~--~_. __o

DIMENSÕES DE PARA
Ambiente externo

Organizações

Sociedade e meio ambiente

Interação

Estrutura
Percepção de valor

Liderança

Inovação

Conhecimento

Aprendizado/ educação

Tecnologia da Informação

Estabilidade,
mudança progressiva e
linearidade

Máquina, como metáfora,
sistema isolado e independente

Restrições sujeitas a
considerações custo/benefício

Competição, regionalidade
e relacionamento utilitário

Pirâmide e integração vertical

Avaliação objetiva
de ativos tangíveis

Comando e controle,
liderança centralizadora e
restrita à organização

Localizada, tarefa para experts

Crescimento linear e
acesso restrito

Função da escola e que
se aprende uma vez
para o resto da vida

Automação.
Mais tecnologia, menos pessoas

Turbulência, descontinuidade e
mudança exponencial

Sistema vivo, ecossistema,
interdependência e
adaptabilidade

Partes integrantes do
ecossistema
da organização

Competição e cooperação,
"globalidade" e relacionamento
de qualidade

Redes e integração horizontal

Avaliação subjetiva de
ativos intangíveis

Líder como mentor,
focalizador e símbolo,
com liderança distribuída e
abrangendo o ecossistema

Cultural, distribuída e
abrangendo o ecossistema

Crescimento exponencial e
acesso universal

Função da escola e organização.
Aprendizado contínuo
para toda a vida

Informatização.
Maior conteúdo intelectual e
transformação do trabalho em.". ..expenencla mais nca e
desafiadora

Fonte: Adaptado pelo autor de FNQ, Conceitos fundamentais da excelência em gestão
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2.3 Excelência

2.3.1 Conceito

liA idéia de qualidade foi discutida primeiramente pelos filósofos
gregos, que pensaram no ideal da excelência, ou Aretê. Excelência é
a características que distingue alguma coisa pela superiorioridade,
em relação aos semelhantes e depende do contexto. [...] Para os
gregos, a excelência era absoluta: era o ideal mais elevado."
MAXIMIANO (ano, pg 177)

A gestão se aproxima do ideal da excelência, quando percebemos que seu objetivo

primordial é contribuir para que as organizações alcancem da melhor forma, ou seja,

com menores perdas (eficiência) e com melhores resultados finais (eficácia), o êxito o

objetivo de satisfazer as necessidades humanas.

Entretanto, o advento de abordagens sistêmicas levou ao reconhecimento de que

só sobreviveriam aquelas capazes de se adaptarem às condições contingenciais para

permanecer atendendo as demandas de seus diversos públicos de interesse sobretudo

àquelas que definem seu propósito.

Isto significa que a gestão será tão melhor quanto for sua capacidade de lidar com

as contingências do ambiente e adaptar-se constantemente às condições que lhe são

impostas. Emergindo, portanto, a idéia de melhoria contínua, que é apresentada por

BATEMAN (1998) como um "esforço incansável para ser melhor de todas as formas,

de forma que todos os processos contribuam para a satisfação do cliente, melhorando

constantemente a qualidade".

Desta necessidade, surge a importância de gerenciar a qualidade da organização.

Em uma empresa, isto fica bem claro uma vez que em um ambiente competitivo seus

concorrentes também estarão sempre buscando oferecer um valor maior a seu cliente.
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Porém, esta concepção pode ser levada para o entendimento das necessidades sociais,

uma vez que estas são complexas e os cidadãos também tendem a tomar-se mais

exigentes.

Dessa forma, a idéia de excelência evoluiu atrelada à idéia da gestão da qualidade,

como apresentado por MAXIMIANO (2006), mas que hoje podem ser entendidas como

"o melhor que se pode fazer", ou ainda, como o "padrão mais elevado em qualquer

campo de atuação."

2.3.2 Breve Histórico

MAXIMIANO (2006) apresenta a evolução da gestão da qualidade em três eras:

Inspeção da qualidade, controle estatístico e a era da qualidade, sendo que para

compreendê-las é interessante entender que o termo qualidade foi

Inicialmente, a gestão da qualidade era realizada apenas através da inspeção,

baseada na observação direta dos produtos, um a 'um' ou de forma aleatória atrelada à

idéia de diminuir a incidência através da observação. Verificando a conformidade com

padrões de forma a aumentar a regularidade, buscando-se oferecer um produto ao menor

custo possível.

Com o surgimento da indústria e da produção em massa, não se era mais possível

realizar o controle de todos os produtos, surgindo, então, nas organizações a era do

controle estatístico, que evoluiu bastante com inovações introduzidas durante a 2a guerra

mundial, onde a qualidade está mais associada à conformidade (grau de adequação com

as especificações do produto).

ARAUJO (2007) observa que a excessiva concentração na perfeição técnica,

muitas vezes, não determinava o sucesso para as ~rganizações, pois não determinavam
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necessariamente o atendimento das exigências dos clientes. Assim, as organizações

focaram-se na busca de proporcionar seu bem ou serviço de acordo com o quê o próprio

cliente define como qualidade.

MAXIMIANO (2006) observa que ao assumir-se que a qualidade deve ser

estabelecida pelo cliente, surge a idéia de qualidade total, pois todas as atividades da

organização deveriam se orientar pelos desejos e necessidades deste. Emergindo, assim,

a necessidade de se transformar a qualidade como um valor cultural que permeasse toda

• Na organlzaçao.

2.3.3 Prêmios de qualidade e excelência em gestão

MAXIMIANO (2006) observa que o ocidente testemunhou surpreso na década

de 1970, a expansão da economia japonesa e sua penetração em seus mercados, diante

das terríveis condições que esta economia se encontrava no pós-Segunda Guerra

Mundial.

Este ressurgimento, foi em grande parte, atribuída às idéias de W. Edwards

Deming, para o qual a qualidade representava um processo de melhoria constante, que

fazemos, baseados no conhecimento de nossas tarefas, profissões, educação, sociedade e

em nós mesmos. A posição de Deming acerca de qualidade é apresentada através de 14

princípios, que podem ser resumidas em três crenças básicas: constância de finalidade;

melhoria constante e conhecimento profundo.

Deming apresentou suas idéias no Japão em 1950, e diante de sua grande

influência nas organizações japonesas, em 1951, a mSE (Japanese Union of Scientists

and Engineers) criou, em sua homenagem, os PrêmiQs Deming de Qualidade, que são

oferecidos à pessoa cuja contribuição é julgada importante para o desenvolvimento
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teórico e a aplicação prática dos métodos estatísticos. Além dos Prêmios Deming de

aplicações, que são concedidos às companhias privadas e empresas públicas que

apresentem melhoras substanciais em seus programas de controle da qualidade e

aplicação de técnicas de controle estatístico.

A experiência bem-sucedida do Japão fez com que em 1987, os Estados Unidos

instituíssem, também, o seu Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige, em

homenagem ao Secretário de Comércio no período de 1981 a 1987, que defendia a

qualidade como estratégia para a prosperidade nacional.

O prêmio Baldrige inova ao conceber que a qualidade é parte integral da

administração de uma organização. Seus critérios refletem esta filosofia e são aceitos

como formas corretas de avaliar a integração entre qualidade e administração.

Para MAXIMIANO (2006), o prêmio Europeu da Qualidade, criado nos anos 90,

apresenta uma inovação ao evidenciar as relações de causa e efeito entre diversos

fatores de sucesso. Baseia-se na premissa de que os resultados são conseqüência da

satisfação dos clientes, colaboradores e da sociedade que decorreriam de uma boa

administração de pessoas, recursos e processos por parte da liderança. Diante da

preocupação com todo este encadeamento de ações a organização estaria no caminho

para a excelência.

No Brasilem 1991foi fundada, a FNQ (Fundação Nacional da Qualidade), uma

entidade privada e sem fins lucrativos, com o objetivo de instituir no Brasil o Prêmio

Nacional da Qualidade® (PNQ).

O Prêmio estabeleceu o MEGIPNQ, um Modelo de Excelência da Gestão,

inspirado nos modelos estrangeiros de excelência em gestão, sobretudo, o europeu,

baseando-se em 11 fundamentos e oito critérios, ilustrados na Figura 2. Este modelo

poderia ser utilizado para avaliação de qualquer organização.
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Figura 2: Fundamentos e critérios de excelência PNQ
FUNDAMENTOS X CRIT'ÉRIOS DE

.lO;.

EXCELENCIA

Fonte: FNQ, Conceitos fundamentais de excelência em gestão disponível em

http://www.fnq.org.br/e acessado em 13/11/2009

A FNQ entende que, diante de ecossistemas complexos, a excelência em uma

organização depende de sua capacidade de perseguir seus propósitos em consonância

com este ecossistema.

Dessa forma, compreende a excelência não como um estado absoluto, e sim,

como um horizonte, uma perspectiva, que se revela como uma atitude, uma busca.

A FNQ estabeleceu também uma rede, onde diversos estados promovem seu

Prêmio de Qualidade, como acontece no estado do Rio de Janeiro, com o PQ Rio

(Prêmio de Qualidade Rio).

http://www.fnq.org.br/e
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3 Estratégia

3.1 Conceito

3.1.1 Estratégia organizacional

CAMARGOS (2003) apresenta que, etimologicamente, o vocábulo estratégia

possui origem na Grécia antiga, designando a "art~ do-general", numa alusão ao fato de

que estes deixaram de acompanhar o exército no campo de batalha como um meio de

manter uma visão mais ampla da batalha. Assumindo, portanto, um caráter de técnica

de guerra, utilizado pelos lideres para mobilizar seus exércitos à vitória, vencer a guerra

e alcançar seus objetivos. Destaca-se, portanto dois aspectos, primeiro a associação

com o papel do líder militar como responsável por comandar e conduzir exércitos.

Nisto emerge uma separação entre o trabalho do líder, que tomará as decisões e os

soldados responsáveis por executar esta ação. Observa-se também a estratégia como

meio para se alcançar um fim, como caminho. Por outro lado, fica implícita a idéia de

que a estratégia é um meio de se vencer um inimigo como meio de "vencer o outro",

superar o oponente.

O termo se popularizou e se tomou comum se aplicando aos mais diversos

campos de conhecimento. Dentro do campo da literatura de gestão é um campo

relativamente recente, pois começa a consolidar-se na década de 60, expandindo-se na

prática organizacional durante a década de 70 e tomando-se um dos principais na

década de 80, sobretudo voltado para o campo empresarial, dado uma notada

característica desses empreendimentos que é o elevado grau de competição que os

agentes durante esta década começaram a enfrentar. Dessa forma, a estratégia

empresarial surge atrelada a idéia de se vencer um oponente.
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Porém devido a grande utilização do termo, ao grande número de publicações e os

diferentes contextos, diversas definições foram apresentadas, sendo que hoje não

observa-se um consenso a cerca de uma definição única do termo, sendo esta utilizada

em diferentes contextos e sentidos.

3.1.2 CincoP's para a estratégia

Entretanto, uma importante contribuição foi realizada por MINTZBERG (2006),

pois este buscou na literatura gerencial quais as principais utilizações do termo,

estratégia. Com isso observou que ela é utilizada para designar basicamente cinco

conceituações, denominadas pelo autor como cinco P's para estratégia: plano, padrão,

pretexto, posição e perspectiva.

A utilização mais comum na literatura refere-se à estratégia como "uma direção,

um guia, um curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui para

lá.Representando os planos da alta direção de uma organização para conduzi-la ao

alcance de resultados esperados. Observa-se a enorm~ relação com a origem militar do

termo. Porém, observa-se que, raramente, a estratégia deliberada realmente se toma

uma realidade, tal qual foi pretendida. A partir disto emerge a noção de que a estratégia

também pode se referir à "consistência em comportamento ao longo do tempo"

MINTZBERG (2006).

"Uma estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas,
políticas e seqüências de ação da organização em um todo coeso.
Uma estratégia bem-formulada ajuda a organizar e alocar os recursos
de uma organização em uma postura única e viável, baseada em suas
competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas

no ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes

inteligentes." QUINN apud MINTZBERG(2006)
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Porém, MINTZBERG (2000) vai além e observa que para alguns autores,

estratégia refere-se a uma posição, isto é, localização de determinados produtos em

determinados mercados. Entretanto, para outros o termo se refere a maneira pela qual a

empresa realiza suas ações, ao modo de se fazer as coisas. Isto equivale a dizer que

como posição a estratégia se refere a como a organização se localiza dentro do

ambiente. Já a perspectiva é um olhar para dentro da organização e identificar sua

essência. Além destes usos, o autor aponta que para estratégia, podemos encontrar

autores que encaram o tema como uma manobra, um truque para enganar um oponente

ou concorrente.

Uma integração dos diferentes conceitos de estratégia de Henry Mintzberg

poderia ser feito ao observarmos que nestas cinco perspectivas lidamos com a idéia de,

um estado atual real e um estado futuro desejado, seja explicitamente definido através

de um plano, seja emergente como um padrão, seja como perspectiva, como uma

posição ou como um pretexto.

3.1.3 Características da estratégia

Apesar da ausência de um conceito único dentro da literatura, pode-se observar

pontos convergentes nas apropriações dos autores acerca da estratégia organizacional.

O primeiro aspecto refere-se ao fato de que a estratégia está sempre associada à

impossibilidade de que se separe a organização do seu meio ambiente, representando

uma fonte de ameaças quando de possibilidades positivas, servindo também como um

instrumento para lidar com os processos de mudança. NICOLAU (2001) afirma que

esta relação entre organização e o ambiente que a envolve que dá sentido ao conceito de

estratégia.
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Outro aspecto notável refere-se ao fato de que a estratégia afeta o bem-estar da

organização como um todo, possui grande relevância para os rumos da organização.

NICOLAU (2001) considera que dois aspectos são particularmente importantes: o

primeiro é que a estratégia possui relação a respeito do futuro da empresa; o segundo

fator considera que na gestão das organizações, os processos de definição dos objetivos,

dos meios e das formas de atingí-Ios, bem como a sua concretização na prática, não

podem ser desligados e devem ser pensados como um conjunto de processos integrados

e coerentes. Parecendo-nos mais apropriada quando a perspectiva é de abordagem

interligada entre formulação e implantação da estratégia.

A figura 3 aponta ainda algumas características associadas à estratégia:

Figura 3:Características da estratégia
____________ •__ ~ ,__ ,~~ __ )c. _

Estratégias para o melhor e o pior
6":•••••".,...,.~,...,...,....". •.•."..,......•..•.•.~ .•••.•••.•...•.•._~~-.r "" N'........,....,.".,.,..""' .•:.:n._ •.~ •.•.•••'•.•..•.....•.•v.-.-,..:"...,.,...•.•.~~ •.•.•.•..--.....~., •......,.""""~. __ .,.,,. .•.•.~~ •.•.•.•.•..••.•~ .•.••. n · _ · .",...."~~· ..,...,..,..~·.,.,.,,,.·~~ .......,,~~~""" · _

Característica Vantagem Desvantagem
"A estratégia fixa Mapeia o curso para Pode limitar as
a direção" que a organização perspectivas e

navegue coesa através com isso cegar a
do ambiente organização

para oportunidades e
ameaças
Pode não haver visão
periférica
para abrir outras
possibilidades de ação.

"A estratégia
focaliza o

Promove a
coordenação das
atividades
para focalizar o esforço .,
das pessoas
Propicia às pessoas
uma forma de
entender a organização
e
distingui-la de outras

esforço"

"A estratégia
define a
organização"

"A estratégia
"prove

consistência"

Reduz a ambigüidade e
prove ordem,
facilitando a ação.

Pode significar
simplificar e até
estereotipar a
organização,
perdendo a sua rica
complexidade
A criatividade surge
da desordem,
da combinação de
fenômenos até
então separados

Fonte: elaborado pelo autor a partir de
'_'~W'W'VH"W"W,,~,~v,w,v""'''WN.,..,~Y..M~~!~~_~_ª-~J2O~_~)~'_'H'W~"WHH~'''~'W.~w.~,w~,w.w ...w,~v''~''''WH~W~'N"~H.w.vH.~~~'NH''NH~~'''.'W''.'''N~HHH~~'~'_'''~
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Diante, das informações levantadas é interessante salientar que estratégia refere-se

a algo que ajuda a organização como um todo a lidar com as contingências,

estabelecendo princípios que norteiem novos passos.
,
E utilizada para integrar a

organização no alcance de seu objetivo primordial, de seu propósito.

3.2 Breve Histórico

MINTZBERG (2000) apresenta uma compilação da literatura em estratégia, que

se iniciou na década de 50 e teve uma expansão significativa nas décadas seguintes. O

autor agrupou esta literatura em dez escolas, que possuem em comum a concepção

acerca de estratégia e que poderiam ser enquadradas em três abordagens: As escolas

prescritivas preocupadas em definir como as estratégias deveriam ser formuladas, as

escolas descritivas, que se preocupam, sobretudo em descrever como as organizações

efetivamente formulam sua estratégia. E finalmente o último agrupamento refere-se a

uma única escola, que possui como característica a busca por integrar os diversos

elementos das demais escolas, sendo chamada de escola de configuração.

Assim buscou-se apresentar as escolas de estratégia, agrupando-as por essas

características compartilhadas:

3.2.1 Abordagem prescritiva

A Escola de design vê a formação da estratégia como um processo deliberado de

concepção, por parte da alta gerência, que tem como objetivo essencial um ajuste entre

as forças e as fraquezas internas da organização com as ameaças e oportunidades

imputadas pelo seu ambiente externo. Essa visão foi dominante até os anos 70 e

implicitamente ainda hoje exerce grande influência na teoria e na prática organizacional.
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A escola de planejamento desenvolve-se em paralelo com a escola do design,

refletindo em grande parte suas suposições, diferenciando-se sobretudo em um aspecto:

o processo de estratégia devia ser formal, podendo ser decomposto em diversas partes,

que poderiam ser delineadas e suportadas por técnicas para definição de objetivos,

orçamentos, programas e planos operacionais.

A escola do posicionamento surgiu como uma crítica à visão predominante da

estratégia, e se tomou a visão predominante nos anos 80. Nesta perspectiva, a estratégia

é vista como o posicionamento da organização em seu ambiente. Tomando-se a

estratégia um processo predominante analítico, onde a organização interpreta seu

ambiente na busca de posições favoráveis que a permitam a organização a se proteger

dos movimentos de seus concorrentes. Diante destes dois aspectos, o posicionamento e

a concorrência, levaram a esta escola retomar os tratados de estratégia militar.

3.2.2 Abordagem descritiva:

A escola empreendedora, assim como a escola do design, centrava-se no líder da

organização, mas focando-se nos aspectos da intuição deste. Isso trouxe uma

perspectiva radical em comparação com a primeira, pois tirava o foco dos projetos,

planos ou posições precisas para visões vagas ou perspectivas amplas. Nesta escola o

processo de formulação, bem como a implementação são de controle do líder.

A escola cognitiva apresenta outro viés, buscando entender como essas estratégias

se desenvolvem na cabeça das pessoas, buscando entender esse processo mental que

leva à estratégia.

Para MINTZBERG (2000) a escola de aprendizado foi, dentre as escolas

descritivas, a que apresentou crescimento mais significativo dentro da literatura

gerencial, apresentando uma visão da estratégia como um processo emergente, sendo
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que o estrategista deixa de ser a alta gerência, podendo ser encontrado em toda a

organização, e os processos de formulação e implementação se entrelaçam.

A escola de poder concentrou-se na estratégia como um processo baseado nas

relações de poder, apresentando, sobretudo, duas orientações separadas: Micro poder

que vê o desenvolvimento da estratégia dentro da organização de forma essencialmente

política - envolvendo barganha, persuasão e confrontação entre os agentes. Há também

uma perspectiva que visualiza este processo de forma Macro, que vê a organização num

processo de negociação com os agentes envolvidos em seu ambiente.

A escola cultural realiza uma análise reversa à escola do poder, pois, ao invés de

concentrar-se em interesse próprio e fragmentação, concentra-se em interesses comuns

e compartilhados. Emergindo uma perspectiva da estratégia como um processo social

baseado em cultura. Desta forma, apresenta-se também uma visão da cultura como

meio de desencorajar a mudança estratégica. Esta escola recebeu maior atenção na

literatura norte-americana depois da percepção do impacto da cultura japonesa nos anos

80.

A escola ambiental apresenta a estratégia como o modo pelo qual as organizações

buscam utilizar seu grau de liberdade diante das demandas do ambiente. Nisto surge a

idéia de estratégia como um processo reativo, que está atrelado à "teoria das

contingências", onde se observa que o ambiente impõe severas limitações às escolhas

estratégicas das organizações.

3.2.3 Abordagem Integrativa

Por fim, apresenta-se a escola de configuração que possui um lado mais

descritivo, que considera as organizações como "agrupamentos coerentes de

características e comportamentos" e integra as alegações de outras escolas considerando
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que cada configuração possui suas demandas e as outras escolas podem se adequar mais

ou menos em cada contexto, dependendo se a organização apresenta características mais

mecânicas ou uma configuração mais dinâmica.

Considerando-se que as organizações podem ser descritas assim, as mudanças

devem ser descritas como alterações drásticas - o salto de uma condição para outra. A

partir disto, desenvolve-se uma teoria e prática mais prescritiva e orientada para a

prática.

Dada à necessidade cada vez mais clara de se considerar a natureza complexa das

organizações, pode-se observar uma tendência a se considerar estas abordagens mais

integrativas diante destas diferentes visões acerca de estratégia.

MINTZBERG (2000) indaga também se podemos considerar essas escolas como

diferentes processos de formação de estratégias ou considerá-las partes de um mesmo
0'

processo. O autor afirma que apesar de que dependendo das condições o processo pode

pender para uma escola ou outra, faz-se necessário uma perspectiva mais complexa:

"A formação da estratégia é projeto sensato, visão intuitiva e aprendizado

emergente; é sobre transformação e também perpetuação; deve envolver cognição

individual e interação social, cooperação e conflito; tem que incluir análise prévia e

programação posterior, além de negociação durante; e tudo isso deve ser em resposta ao

que pode ser um ambiente exigente." MINTZBERG (2000)

Uma integração dos diferentes conceitos de estratégia de Mintzberg poderia ser

feito ao observarmos que, nestas cinco perspectivas, lidamos com a idéia de que se

relacionam com dois fatores principais: um estado atual real e um estado futuro

desejado, seja explicitamente definido através de um plano, seja emergente como um

padrão de constância nas decisões, ou como uma perspectiva, uma visão na mente das

pessoas, como uma posição ou como um pretexto.
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