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RESUMO 

Existem vários cursos governamentais de pré-vestibular social no país com problemas 

de eficiência, desperdiçando dinheiro público. Nesse sentido, é imprescindível ter um padrão 

de qualidade para tornar o curso e a máquina pública mais eficazes. Assim sendo, este projeto, 

através da aplicação de um estudo de caso em um desses cursos e utilizando ferramentas da 

qualidade como PDCA, Ishikawa, GUTFI, 5W2H, apresentou diversas propostas para 

aprimorar o rendimento do curso. As principais sugestões apresentadas foram criação de 

novos cargos, palestras de ex-alunos e planos de estudos personalizados. Além disso, 

estabeleceram-se indicadores para a empresa, como a taxa de aprovação total. Por meio delas, 

espera-se uma melhoria na qualidade de vários dos processos utilizados no curso pesquisado. 

Palavras-chave: qualidade, educação, ferramentas da qualidade, engenharia de 

produção 

  



 
 

ABSTRACT 

There are many free, government-funded courses that prepare students for the national 

college entrance exam, which have efficiency efficacy problems. Therefore, it is vital to have 

high quality standards to make the company and the government more effective. So, in this 

case study of one particular such course, by using quality tools such as PDCA, the fishbone 

diagram, GUTFI and 5W2H, this project proposes diferentt actions to enhance the course’s 

efficiency. The main suggestions are the creation of new job positions, motivational speeches 

from former students and personalized study charts. Furthermore, key performance indicators 

are created, such as total approval rate. By implementing these actions, quality enhancement 

in the course’s processes is expected. 

Keywords: quality, education, quality tools, industrial engineering 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A ideia de a educação aumentar a qualidade de vida das pessoas é mais que um chavão 

bem difundido. Encontram-se no meio acadêmico pesquisas que corroboram essa teoria. Iosif 

(2007) afirma que a qualidade da educação se relaciona com aspectos como renda, emprego, 

saúde e segurança pública. Ademais, Salvato et al (2010) demostram que um nível maior de 

escolaridade geralmente implica em renda maior, o que ajuda a explicar a disparidade 

socioeconômica. Com esses efeitos em mente, muitas pessoas desejam estudar mais, 

principalmente almejando alcançar o terceiro grau.  

A partir disso, as pessoas procuram universidades bem-conceituadas, com as quais 

consigam arcar financeiramente. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), analisando o Índice Geral de Curso (IGC) de 2018 

(INEP, 2021), percebe-se que 45 das 50 universidades brasileiras com 5 ou mais cursos 

melhores graduadas são públicas: federais ou estaduais. Além disso, das 10 melhores, 9 são 

públicas, como pode ser notado na tabela abaixo, demonstrando a alta qualidade da educação 

pública no nível superior, conceito bem presente no país. Um outro fator motivador para a 

procura das universidades públicas é a não cobrança de mensalidades para os estudantes. 

Dessa forma, decorre uma forte demanda por universidades públicas para cursos de 

graduação. 

Tabela 1 - Top 10 do IGC das universidades 

Posição  Instituição Tipo 

1 IME Pública 

2 UNICAMP Pública 

3 EBAPE Privada 

4 UFRGS Pública 

5 ITA Pública 

6 UFMG Pública 

7 UNES Privada 

8 UNIFESP Pública 

9 UFSC Pública 
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10 UFRJ Pública 

Fonte: Produzida pelo autor com base nos dados de INEP (2021) 

A demanda pelas universidades públicas resulta em uma grande competitividade nos 

exames de ingresso. O principal desses é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

utilizado em mais de 100 instituições de ensino superior públicas espalhadas pelo Brasil, bem 

como necessário para candidaturas a programas de bolsa em universidades particulares, a 

exemplo do Programa Universidade para Todos, popularmente conhecido pela sua sigla, 

Prouni (INEP, 2021). Essa competitividade se reflete em altas notas de corte para os cursos e 

bolsas, de maneira que uma única questão ou vírgula na redação podem, talvez, ser a 

diferença entre ingressar na universidade ou não. 

Diante desse quadro, surge uma oportunidade para as universidades públicas. Uma das 

suas bases são os projetos de extensão, os quais possibilitam o desenvolvimento da 

comunidade por meio do conhecimento produzido no ambiente acadêmico. Então, algumas 

universidades oferecem cursos preparatórios para os vestibulares – os chamados pré-

vestibulares–, em especial focados no Enem, como projetos de extensão. Esses projetos 

dialogam com áreas intrínsecas à instituição, como Física para uma universidade com um 

departamento de Física, ou Administração para uma com departamento de Administração ou 

Engenharia de Produção. Ademais, esses projetos têm um cunho social, visto que a 

universidade é pública, portanto deve atender a todos, principalmente àqueles que não têm 

condição de procurar outros lugares. 

 

1.2 PROBLEMA 

Nesse contexto, no ano de 2018, a Universidade Federal Fluminense (UFF) abre à 

comunidade de Niterói e arredores o Rede Educativa (RE), um curso de pré-vestibular social 

(CPVS) gratuito oferecido pela instituição. Segundo sua coordenação administrativa, esse 

curso preparatório já existia na cidade de Nova Friburgo, na região serrada no Rio de Janeiro, 

considerando a tendência da UFF em expandir-se para o interior do estado fluminense. Porém, 

recentemente chega à cidade onde estão a reitoria e a maior parte dos cursos de graduação da 

universidade. Na cidade do interior, é um curso maior, já com dois anos de experiência e 

provendo atividades além do curso pré-vestibular, como creche para as estudantes que são 
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mães, atividades físicas e cursos de computação. Em Niterói, o curso está entrando em seu 

quarto ano em 2021, dois dos quais feitos em situação excepcional causada pela pandemia do 

coronavírus. 

Esse cenário ilustra bem a dificuldade-raiz do projeto: como produzir. O diálogo com 

o curso de Friburgo é quase inexistente, a verba, oriunda de investimentos da própria 

universidade, é pequena, e, como ele é extremamente novo em Niterói, não há nenhuma 

experiência para comparação ou ensino pelos erros e acertos. Assim, o início se torna um 

desafio: o que ensinar (que conteúdo de qual matéria deve ser passado), para quem ensinar 

(quem serão os alunos), e como ensinar (quais métodos pedagógicos a serem utilizados). 

Também são apresentados como desafios quem vai ensinar (quem serão os professores), seu 

engajamento e sua permanência, já que os colaboradores do curso são voluntários. Além 

disso, é mister preocupar-se com a sustentabilidade do curso, de modo que futuros problemas 

sejam sempre corrigidos o mais rapidamente possível. 

Por fim, é necessário atentar para o fato de que esses projetos usam dinheiro público, 

recurso muitas vezes escasso e oriundo dos impostos pagos pelos cidadãos. Então, mais do 

que essencial para a organização atingir seu objetivo de inserir estudantes no terceiro grau 

escolar, é um dever cívico o curso ser o mais eficaz possível, de maneira que a sociedade 

saiba que seu dinheiro é bem aplicado e que há retorno. 

Portanto através da Engenharia de Produção pretende-se utilizar Ferramentas de 

Qualidade a fim de aumentar a eficiência do curso. Dessa forma, almeja-se garantir aos alunos 

uma melhor preparação para a prova do Enem por meio de um melhor serviço, utilização dos 

recursos e evitando desperdícios. 

 

1.3 OBJETIVOS, IMPORTÂNCIA E LIMITAÇÕES 

1.3.1 Objetivo primário 

O principal objetivo desse estudo é propor melhorias na qualidade do ensino oferecido 

pelo curso pré-vestibular ofertado. Uma vez que a implementação das medidas aqui sugeridas 

depende sobretudo da gestão do curso e, no momento, ela não tem interesse em fazer mais 

mudanças por o curso já estar passando por bastantes mudanças devido à pandemia da 

COVID-19. Assim, este projeto limita-se a realizar o seu planejamento. É necessário perceber 
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que um curso de pré-vestibular é um processo de ensino aos alunos que dura cerca de um ano: 

o ano começa, o processo se inicia, o ano termina, o processo cessa; recomeça o ano e o 

processo recomeça. Dessa forma, faz sentido pensar em uma maneira de melhorar a qualidade 

do curso e de seus processos pedagógicos de maneira contínua para que possam ser colocados 

em prática nos anos seguintes. Assim, com um ensino de maior qualidade, o Rede Educativa 

poderá ter uma maior taxa de aprovação dos seus alunos em cursos superiores, o que é a 

missão do projeto. 

1.3.2 Objetivos secundários 

Para se chegar ao objetivo primário, é necessário, primeiro, seguir uma sequência de 

medidas, as quais, em conjunto, permitirão alcançá-lo. Elas correspondem aos objetivos 

secundários desse estudo. Esses são: 

• Identificar os principais problemas do curso; 

• Utilização de diversas ferramentas da Qualidade; 

• Estabelecimento de indicadores para acompanhar a implementação das ações 

propostas. 

1.3.3 Importância do estudo 

Esse estudo é relevante para a Engenharia de Produção por tratar-se de uma área do 

terceiro setor. Muito se fala da aplicação desse ramo da Engenharia em empresas clássicas, as 

quais visam ao lucro. No entanto, essa pesquisa tem como objeto de estudo um curso sem fins 

lucrativos, que não cobra nada de seus clientes e atua em questões sociais. Ademais, a 

empresa em si faz parte de um projeto de extensão da própria universidade, então esse 

trabalho desenvolve um projeto da mesma universidade. Por esse lado, então, é um estudo 

importante do ponto de vista acadêmico e eficiente para a instituição. 

Ainda esse campo econômico pode ser conectado ao campo político. O curso é 

sustentado pelos impostos pagos pelos cidadãos. Ao aumentar a qualidade, muitas vezes 

reduz-se custo. Portanto, nesse caso específico, reduzir custos significa gastar menos dinheiro 

público. Além disso, no que se torna possível fazer mais investimentos com o mesmo 

montante, os recursos públicos são utilizados de forma mais eficiente. 

Por fim, deve-se frisar o que talvez seja o maior benefício desse trabalho: a vertente 

social de ajudar a democratizar o acesso a universidades públicas, auxiliando pessoas em 

condições socioeconômicas desfavoráveis.  
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Espera-se que se pessoas socialmente vulneráveis tenham condições de cursar o ensino 

superior, elas terão chance de melhorar sua vida, obter oportunidades de melhores empregos, 

garantindo a possiblidade de uma maior renda. Então, o estudo pode ajudar na construção de 

uma sociedade melhor para se viver. 

1.3.4 Limitações 

Esse projeto é referente a um pré-vestibular social numa cidade de índice de 

desenvolvimento humano alto, mas com desigualdade social aguda, e conurbada com 

municípios de índice menor e de desigualdade análoga. Nesse sentido, a própria área em que o 

curso está inserido se torna um agente limitante, pois modifica o perfil dos alunos que podem 

ingressar nele: sua escolaridade, principalmente, e a renda, de maneira que vários alunos não 

podem ser contemplados no processo seletivo pois não têm condições de se locomover até o 

local onde as aulas ocorrem. 

Não se pode esquecer do caráter social e sem fins lucrativos do curso. Empresas de 

ensino que dependem do lucro para sobreviver podem mudar seus processos seletivos, além 

de escolherem um perfil diferente de aluno – a começar pelo fator de poder ou não pagar a 

mensalidade. Então, o perfil dos ingressantes é bem diferente. Além disso, principalmente em 

relação aos alunos de escolas particulares, nota-se uma diferença na base para as matérias 

muito grande. Assim, os conteúdos dados em sala de aula tendem a ser diferentes, pois muito 

do que seria ensinado já é bem conhecido e dominado pelos alunos. Sendo os alunos um input 

extremamente importante, o processo dessas empresas também deve ser diferente.  

Além disso, outro ponto a ser considerado é que o RE é um curso preparatório para o 

Enem. O foco desse curso é aprovação para este exame. Para outros cursos, o projeto pode ser 

um pouco diferenciado, visto que são provas diferentes. Logo, o método de estudo, a matéria 

e talvez até mesmo o perfil dos alunos seja diferente. 

Ainda nessa via, deve-se comentar sobre os poucos recursos disponíveis para a escola, 

sendo ela um projeto voluntário. Isso impossibilita a contratação de funcionários para uma 

gestão mais atenta, bem como a compra de vários recursos que muito poderiam ajudar no 

ensino, como quadro interativo, computadores e laboratórios de ciências. Cursos com mais 

capital podem investir em equipamentos de ensino complementares, o que possibilita 

resultados melhores. 

É necessário também falar da pouca disponibilidade para aulas. O curso só dispõe de 8 

horas aos sábados para dar suas aulas, as quais devem englobar todo o currículo do Ensino 

Médio, visto que o ENEM é uma prova desse nível. Isso ocorre tanto devido à disponibilidade 
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dos professores, que são voluntários com outros trabalhos e estudantes de universidades, tanto 

como a dos alunos que estudam e/ou trabalham. Assim, são pouquíssimas horas que podem 

ser destinadas a cada matéria e processo individualmente quando comparadas às de cursos que 

têm mais horas de aula, como 30 horas semanais. Isso influencia na quantidade de matéria que 

pode ser passada aos estudantes, de maneira que pode impactar seu resultado no vestibular. 

Além disso, outra delimitação importante desse estudo é o fato de o pesquisador ser 

um voluntário na empresa, tendo exercido funções de coordenador da disciplina de Química e 

de professor da mesma e de Português. Isso traz um viés para o projeto, no sentido de que 

muitos problemas, suas causas e possíveis soluções já são debatidas pelo graduando no 

ambiente de trabalho. 

Infelizmente, não será possível comparar a eficácia e a eficiência dos resultados 

obtidos visto que não há dados dos anos passados. Além disso, para realizar comparações, são 

necessários, pelo menos, dois elementos, no caso, dois anos letivos –um anterior à 

implementação das propostas, e um após –, contudo esse projeto é feito em apenas um e as 

propostas não serão implementadas agora. Logo, torna-se impossível, nesse estudo, saber o 

quanto realmente melhorarão os processos do curso. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo é organizado em cinco capítulos. O primeiro é meramente introdutório. Sua 

função é contextualizar o tema ao oferecer um panorama do problema enfrentado. Explicita-se 

o contexto no qual está o tema a ser abordado. Essa contextualização trata, principalmente, do 

ramo educacional brasileiro a nível de Ensino Médio e do perfil empresa, explicitando o seu 

valor social, sem geração de lucro e com poucos investimentos, um tanto incomum em 

projetos de engenharia. Em seguida, são apresentados o problema, os objetivos gerais e 

específicos do trabalho, além de suas delimitações e a própria organização do estudo. 

O segundo capítulo é a base teórica do projeto, com a finalidade de apresentar os 

conhecimentos que serão utilizados ao longo do projeto. Dessa forma, ele é importante para 

que se conheçam as ferramentas usadas, bem como por que elas estão sendo usadas. Para 

sugerir melhorias na qualidade de um curso, é necessário entender o que é qualidade, bem 

como as ferramentas que auxiliam na construção da mesma. Além disso, é preciso também 

entender o que é educação, para se assegurar da eficácia do que está sendo proposto. 

Ademais, é necessário conhecer a abordagem multicritério para propor uma técnica para 

seleção dos alunos na medida em que existem várias variáveis – os critérios– a serem 
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analisados. Nesse âmbito, é mister entender classificações socioeconômicas para entender a 

quem o curso se destina.  O referencial teórico, então, nada mais é do que explicar as 

ferramentas que serão usadas para compreender e solucionar o problema. 

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada. Sua função é explicar como a 

pesquisa e o projeto são conduzidos. Dessa maneira, dá-se ao projeto um rigor mais formal, o 

que auxilia nos seus resultados, visto que outros engenheiros e pesquisadores poderão tentar 

replicá-lo e confirmar os resultados. 

O quarto capítulo apresenta, então, a aplicação dos conhecimentos no referencial 

teórico. Essa seção envolve pegar os conceitos macros do referencial teórico e utilizá-los 

nesse universo micro do caso, chegando a resultados particulares e pertinentes à situação. 

Assim, apresentam-se esses resultados e as ações propostas para melhorar os processos do 

curso. Muitas dessas ações são propostas junto com uma proposta de análise de eficácia das 

mesmas, a fim de testar, no futuro, o quanto elas ajudam o curso, além de mostrar pontos que 

podem ser melhorados. 

Por fim, o quinto capítulo traz a conclusão final do estudo, juntando os resultados aos 

objetivos secundários e ao primário, de maneira a mostrar como cada parte foi importante 

para se chegar aos resultados. Por fim, são feitas propostas para trabalhos futuros acerca do 

mesmo tema, ao apresentar áreas de melhoria do estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 EDUCAÇÃO 

2.1.1 Definição 

Ecco e Nogaro (2005) consideram que educar se relaciona com "criar, nutrir, orientar, 

ensinar, treinar, conduzir o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro que se 

deseja alcançar". Desta forma, falam sobre a ação de um mestre com um pupilo, cujo objetivo 

é o desenvolvimento mental deste.  

Por sua vez, Freire (1967) discorre sobre a necessidade de educação em massa no 

Brasil, ao mesmo tempo em que alerta sobre os desafios que surgem com ela. Para o autor, 

dada a enorme população brasileira, educar várias pessoas simultaneamente pode ser uma 

solução para o problema da falta de conhecimento para uma grande parcela da população. No 

entanto, chama a atenção para que se tome o cuidado de se criar cidadãos críticos, em vez de 

padronizados. Freire (1996) deixa bem claro que educar não exige simplesmente transferir 

conhecimento, mas também uma rigorosidade metódica e reflexão crítica sobre o assunto. 

Para ele, a reflexão crítica traz a praticidade do ensino, pois, sem a mesma, ele fica apenas no 

campo da teoria, tornando-se enfadonho e sem praticidade. Faz-se importante então, um 

rigoroso método de reflexão e de troca de conhecimento entre o docente e o discente. Assim, 

os dois acabam evoluindo mentalmente, alcançando a educação. 

2.1.2 Educação no Brasil 

Conforme estipulado na Lei de Diretrizes e Bases (Ministério da Educação, 1996), a 

educação básica obrigatória e gratuita, para os jovens de 4 a 17 anos no Brasil, é dividida da 

seguinte forma, em consonância com a idade da pessoa: 

a) pré-escola (4-5 anos);              

b) ensino fundamental (6 anos em diante);              

c) ensino médio (sem idade mínima, mas espera-se que o aluno ingressante tenha 14 

ou 15 anos). 

O ensino superior surge como cursos de graduação em universidades. Para obtê-lo, é 

necessário que o aluno tenha, então, se graduado na etapa anterior a esta, no caso, o Ensino 

Médio. Para o ingresso em uma universidade, a Lei estipula que seja feito um concurso de 

vestibular ou processo seletivo análogo no qual é cobrada do candidato a matéria ensinada ao 
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longo na educação básica obrigatória - especialmente o Ensino Médio, por ter os últimos anos 

da educação. 

Segundo dados do INEP (2021), existiam em 2020 aproximadamente 15,5 milhões de 

jovens cursando a educação básica obrigatória na rede pública. Somente o Ensino Médio 

corresponde a cerca de 6,8 milhões de estudantes, ou seja, aproximadamente 43,8% do total 

de estudantes. 

Segundo Pereira e Araujo (2017), o Enem foi criado em 1998 com o propósito de 

medir e avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Médio no Brasil. Os autores consideram 

que por esta razão pode ser visto como um marco para educação brasileira. Em 2009, o 

Ministério da Educação fez uma proposta de reformulação do ENEM para que se tornasse 

uma prova de vestibular unificado da maioria das universidades federais e estaduais do país. 

Ainda de acordo com Pereira e Araujo (2017), com essa mudança, os processos seletivos de 

mais de 50 instituições de ensino superior, incluindo Universidades e Institutos Federais, 

foram unificados em uma única avaliação, subdividida em quatro áreas de conhecimento, 

além da redação: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e 

Matemática, todas matérias da LDB.  

De acordo com o INEP (2021), atualmente, o ENEM é usado como vestibular em mais 

de 100 universidades públicas. Foram quase 5,8 milhões de inscritos (5.783.357) em 2020 

tentando uma vaga em uma universidade pública. Nesse ano, foram ofertadas 209.190 vagas 

em 130 instituições, o que dá uma média de 31 candidatos/vaga. Vê-se, assim, que a procura 

por vagas é muito maior que a oferta, o que faz surgir uma competição forte. 

Dito isso, é necessário traçar um panorama da qualidade do ensino público no Brasil. 

De acordo com Ferreira Jr. (2010), "elitismo e exclusão estabeleceram uma relação na qual as 

duas concepções educacionais condicionavam-se mutuamente: quanto mais exclusão, mais 

elitismo era gerado, e vice-versa." Para o autor, as escolas públicas de primeiro e segundo 

grau têm sido sucateadas desde o início da Ditadura Militar. O autor continua sua exposição 

afirmando que, aliado ao sistema de vestibular brasileiro, iniciou-se uma grande competição 

entre as escolas particulares: as melhores escolas – e mais caras – preparavam os alunos com 

mais aprovações. Assim, para Ferreira Jr. (2010) floresceram escolas particulares, com 

mensalidades caras e inacessíveis para uma grande parcela da população brasileira. O autor 

continua afirmando que ainda, com a ascensão de governos neoliberais no Brasil na década de 
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90, a educação pública piorou, enquanto a particular se fortaleceu devido à competitividade. 

Dessa forma, a lacuna de qualidade entre as duas formas de ensinar aumentou, de maneira que 

muitas vezes o aluno oriundo de escola particular tem uma base muito mais forte para o 

vestibular que um de escola pública. Assim, um prepara-se para o vestibular melhor que o 

outro. 

2.1.3 Vestibular  

Para Ruedas (2005), o vestibular é excludente. No vestibular, para a autora, entra 

quem pode ser melhor treinado ao longo dos anos. A forte concorrência às universidades 

públicas assusta os jovens mais economicamente carentes, e, devido a essa condição, são 

afastados delas. 

Buarque (1994) também vê uma exclusão do acesso à universidade, e, para o autor, 

isso se dá devido a uma desigualdade de oportunidades de educação básica, principalmente 

em relação a qualidade. A parcela mais rica da população tem acesso aos colégios com maior 

qualidade, e à mais pobre sobram as escolas públicas, de menor qualidade. 

Segundo dados do jornal Folha de São Paulo (2017), somente 10% das escolas que se 

destacam no ENEM são públicas. Das 10% com maior nota, somente 12% desse universo é 

formado por escolas públicas: duas municipais, e as outras 94 escolas formadores desse 12% 

de 10% sendo federais, técnicas ou de aplicação. Ao observar o outro extremo, as 10% com 

menor nota, 100% desse universo é composto de escolas estaduais, e 33,33% dos alunos têm 

perfil socioeconômico "baixo" ou "muito baixo". 

Assim, surge a necessidade de um curso pré-vestibular bem-preparado para ensinar 

aos alunos dessas escolas. Segundo a professora Petronilha Gonçalves e Silva (ANDRADE e 

FONSECA, 2002),  

“a competitividade, acirrada pelo crescente número de concluintes do ensino 

médio, (...) tornou quase obrigatória a passagem por um cursinho, com a 

finalidade de receberem informações e apoio afetivo, no sentido de garantir 

autoconfiança para enfrentar a arena dos exames vestibulares”  

Nesse sentido, segundo Zago (2009), os cursos de pré-vestibular social (CPVS), 

também chamados de cursos de pré-vestibular comunitários ou populares, fazem parte da 

tentativa de democratizar o acesso à educação de nível superior, uma vez que são voltados 
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para a parcela da população que estudou em escolas públicas e não cobram mensalidade ou 

cobram um valor bem baixo. Para a autora, a expansão do ensino básico ajudou a ampliar a 

busca pelo ensino superior. Assim, muitos aplicantes não conseguiram ingressar em uma 

universidade. Dessa forma, surgiram iniciativas sociais pela defesa do ensino público e a 

inclusão no ensino superior. 

De acordo com Almeida (2016),  

“os Pré-Vestibulares Populares são ações sem fins lucrativos realizadas por 

distintos agentes organizadores, que possuem como característica o ensino 

de suplência à educação básica e o caráter preparatório de estudantes 

excedentes da educação superior para a disputa das vagas das universidades 

públicas. Por agentes organizadores compreendem-se os responsáveis pela 

capacidade de agência ou ação de organizar, promover e mobilizar a criação 

e manutenção dos cursos preparatórios populares para ingresso no ensino 

superior”. 

 

Para Carvalho (2006), os CPVS equilibram o dilema de ser, ao mesmo tempo, 

movimentos sociopolíticos de cunhos de empoderamento, diversidade cultural e cidadania 

ativa. Tal característica existe concomitantemente e em razão à sua ação de inclusão de 

estudantes carentes no ensino superior. Almeida (2016) complementa afirmando que os CPVS 

tentam reparar a exclusão sofrida por minorias e camadas carentes (negros, pobres, 

trabalhadores, estudantes de escola pública e membros da comunidade LGBT) do acesso à 

educação superior. Para Zago (2009) se torna fácil entender por que são cursos gratuitos ou 

cobram uma taxa da 5 a 10% de um salário-mínimo para a sua manutenção. 

No entendimento de Zago (2009), as primeiras experiências de CPVS nascem no 

Brasil na segunda metade dos anos 80 e consolidam-se na década de 90. Seu principal 

objetivo é a democratização do ensino. As propostas pedagógicas não têm como único 

objetivo preparar para o vestibular, mas também desenvolver um eixo curricular que a autora 

chama de "cultura e cidadania", que foca em no exercício da cidadania e na formação de uma 

visão crítica frente à realidade política e social da comunidade em que o estudante se insere. A 

escritora também destaca que seu corpo docente e a parte administrativa em geral é fruto de 

trabalho voluntário. 

É importante o entendimento do perfil dos estudantes do CPVS, e Carvalho (2006) 

ajuda ao estudar este perfil: 



22 
 

• 39% dos alunos têm idade maior que aquela prevista para a conclusão do ensino 

superior; 

• Os alunos têm uma estrutura familiar carente de escolaridade, de modo que 51% 

dos pais dos estudantes tinham apenas escolaridade fundamental e 38% das mães 

haviam concluído somente o ensino primário; 

• quase 50% dos alunos revelaram uma renda familiar inferior a dois salários-

mínimos. 

Almeida (2016) também mostra uma característica marcante no estudante do CPVS: a 

universalidade. Muitos cursos privados dão bolsas para estudantes de camadas 

socioeconômicas baixas, de maneira que escolhem apenas os que mais se destacam de um 

ponto de vista acadêmico. Os cursos CPVS, por sua natureza, não se preocupam tanto com a 

capacidade acadêmica do aluno, quanto com a sua vulnerabilidade social e econômica. Dessa 

forma, aceitam alunos independentemente do seu rendimento acadêmico. 

 

2.2 QUALIDADE 

2.2.1 Definições 

À medida que as organizações progridem, novos componentes começam a interagir 

com a sociedade. Por isso, o conceito de qualidade é dinâmico e tem mudado com o passar do 

tempo (GURGEL JUNIOR; VIEIRA, 2002). Tal definição não é uma tarefa fácil, pois, para 

Parasuraman et al (1985), qualidade é uma construção elusiva e indistinta. Corrobora com 

essa prerrogativa o fato de que a qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia 

(Deming, 1990). Alguns anos depois, porém, o autor foi muito mais objetivo: um produto ou 

serviço possui qualidade se ajuda alguém e ele usufrui de um mercado bom e saudável 

(Deming, 1993). É interessante notar que, ainda assim, o autor não definiu bem o que é 

qualidade, mas se um produto a possui ou não. 

No entanto, Deming (1982) criou uma lista para nortear a busca por qualidade. Essa 

lista contém seus 14 princípios sobre gestão da qualidade (em livre tradução e paráfrase): 

1. Ter consistência com o propósito de melhorar bens e serviços, de maneira a sempre 

buscar isso. 

2. Adoção de uma nova filosofia, com a criação de uma nova cultura organizacional 

que preze pela qualidade. 
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3. Acabar com a dependência da inspeção para obter qualidade. Qualidade deve ser 

alcançada porque deve ser alcançada, não para passar em uma inspeção. 

4. Fim da prática de escolher fornecedor com base somente no preço; deve-se 

minimizar o custo total ao lidar apenas com um fornecedor. 

5. Melhorar continuadamente e sempre todo processo de planejamento, produção e 

serviço. 

6. Estabelecer treinamentos. Funcionários capacitados cometem menos erros, além de 

absorverem melhor a cultura organizacional da qualidade 

7. Estabelecer uma liderança. Dessa forma, todos trabalharão juntos, em direção ao 

mesmo objetivo. 

8. Eliminar o medo. Funcionários devem se sentir seguros tanto uns com os outros, 

tanto com o processo, para trabalharem bem. 

9. Demolir barreiras entre os setores da empresa. A comunicação é uma ferramenta 

que deve ser utilizada amplamente por todos. 

10. Eliminar slogans, exortações e metas que peçam por defeito zero e novos níveis 

de produtividade. Esses slogans só criam relações de inimizade, o que é 

contraprodutivo. 

11. Eliminar metas. Elas impedem os trabalhadores de focar no trabalho, já que focam 

nelas, e tomam-lhe tempo. 

12. Eliminar as barreiras que impeçam o trabalhador de orgulhar-se de seu trabalho. 

Funcionários sentem-se mais satisfeitos quando podem executar bem o seu trabalho, 

sendo mais motivados, e sem as metas os pressionando. 

13. Estabelecer fortes programas de educação e autodesenvolvimento para todos. 

Funcionários com mais educação são mais inovadores e produtivos. 

14. Instigar todos os funcionários ao trabalho. Só assim a transformação será 

alcançada. 

Apesar de existirem definições, elas mostram que a qualidade é percebida de maneira 

diferente pelas pessoas. Essa característica é demasiado importante, principalmente para a 

qualidade em serviços. Não à toa, para Parasuraman et al (1985), qualidade em serviços é 

mais difícil de medir. Isso ocorre por causa de três qualidades intrínsecas ao serviço: a 

intangibilidade, a heterogeneidade e a inseparabilidade. 
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Os serviços são intangíveis, não é possível tocá-los, olhá-los. Por isso, a maioria não 

pode ser contada, medida, testada e afins. Logo, as empresas podem ter dificuldade em 

compreender como os consumidores percebem e avaliam a qualidade dos serviços. 

Além disso, serviços são heterogêneos: a execução varia conforme o agente do 

serviço, conforme o cliente, ou até mesmo o dia. Não é como a produção de bens, em que se 

tem uma máquina e pode-se esperar dela manter um certo padrão homogêneo por um tempo. 

Essa consistência é difícil de ser mantida. 

Por fim, a produção e o consumo de um serviço são inseparáveis. Produtos podem ser 

produzidos e estocados até o dia em que serão utilizados. Serviços não têm a mesma 

capacidade, são mais dinâmicos, pois o consumo ocorre concomitantemente à produção. 

Então, a qualidade em serviço não pode ser projetada e entregue ao cliente intacta. 

Dessa forma, Parasuraman et al (1985) concluem que qualidade em serviço é mais 

difícil de ser medida do que a de bens, e a percepção advém das expectativas que cada cliente 

tem do serviço, em vez da sua execução. Ainda de acordo com Parasuraman et al (1985), o 

que o cliente espera não é necessariamente o que a empresa acha que ele irá requerer. Com 

isso, cria-se um abismo, um espaço entre essas duas variáveis. A esse abismo os autores dão o 

nome de lacuna (tradução livre da palavra "gap"). Existem 5 lacunas que alteram a percepção 

da qualidade em serviços. O primeiro, como falado, é a diferença entre as expectativas dos 

consumidores e a percepção da administração em relação a essas expectativas. A segunda 

lacuna é entre a percepção da administração das expectativas dos clientes e a especificação da 

qualidade do serviço. A terceira lacuna é a diferença entre o serviço de fato executado pela 

empresa e as especificações estabelecidas. A quarta, a diferença entre o serviço de fato 

executado pela empresa e o serviço anunciado. A última lacuna é entre o serviço esperado 

pelo cliente e o serviço percebido por ele. 

Juran e DeFeo (2010) definem qualidade com poucas palavras: o que é próprio para 

uso ("fitness for use"). Para os autores, o uso é definido pelos consumidores que compram, 

usam ou são afetados pelo produto ou pelo serviço, ou seja, não tem uma definição única, mas 

sim variável para cada pessoa.  Dessa forma, se uma empresa consegue entender as 

necessidades dos seus clientes, ela deve ser capaz de atendê-las também. No entanto, os 

autores perceberam que, quanto mais o terceiro setor usa técnicas de gestão de qualidade, 

menos essa definição se torna possível, visto que não se pode falar em uso para muitos 



25 
 

serviços.  Por isso, decidiram trocar sua definição já consagrada por outra: agora, definem 

qualidade como aquilo que é adequado para um propósito ("fitness for purpose"). Essa troca 

de definição permite um sentido mais amplo: não importa o que a empresa ofereça (se é um 

bem ou um serviço), deve ser adequado para o seu propósito, para a sua finalidade. 

Ainda nessa nova perspectiva, os autores defendem que, para um produto ou serviço 

ser considerado de qualidade, seus atributos devem satisfazer aos consumidores e o produto 

ou serviço deve ser feito e entregue com poucas falhas. 

A partir disso, Juran e DeFeo (2010) listam benefícios que uma empresa obtém ao ter 

qualidade. No âmbito de satisfazer aos consumidores, ela é capaz de aumentar a satisfação 

dos mesmos, torna seu produto ou serviço mais competitivo no mercado, consegue aumentar 

seu market share, pode aumentar os preços do seu produto e ainda reduz riscos. Portanto, o 

impacto maior ao satisfazer os clientes ocorre nas vendas, sobre o lucro que a empresa 

consegue obter.  

De outra maneira, ao entregar um produto com poucas falhas, os autores defendem 

outra série de benefícios obtidos pela organização. Reduzem-se as taxas de erro, bem como os 

desperdícios advindos dele, sejam de tempo, pessoal ou material. Ao custo desses 

desperdícios dá-se o nome de custo da baixa qualidade. Ademais, há menos necessidade de 

testes de inspeção, e o tempo necessário para lançar um novo produto é encurtado.  Além 

disso, a produção e a produtividade aumentam. Portanto, esses benefícios diminuem o custo 

geral de uma empresa, o que pode ser refletido no preço do produto ou do serviço, tornando a 

companhia mais competitiva. 

Quanto às falhas, os autores as classificam como internas e externas. As internas 

implicam custo de produção defeituosa antes da interação com o cliente. Assim, fala de 

desperdícios de tempo, material e pessoal, tempo de parada não programada, a correção de 

produtos defeituosos. As externas são as falhas quando o cliente recebe um produto ou serviço 

defeituoso. Há custos de fácil análise, com o atendimento ao cliente e o custo da devolução, 

com a sua logística envolvida. Porém, o maior custo dessa falha é a perda de clientes, tanto do 

cliente que recebeu o produto defeituoso, como de possíveis clientes, na medida em que a 

reputação da empresa é prejudicada. Essa perda é difícil de precisar, e seu custo muitas vezes 

é subestimado pelos administradores. 
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Além disso, os autores dividem a qualidade em três seções, chamadas por ele de 

Trilogia da Qualidade (JURAN e DEFEO, 2010): 

1.  Planejamento da Qualidade: são identificados os consumidores e suas 

necessidades. A partir disso, a empresa estipula o nível de qualidade que está disposta 

e consegue ter. Com isso, são criados processos para alcançar esse nível 

2. Controle da Qualidade: um pilar apenas de verificação, em que se avalia o nível de 

desempenho da empresa, comparando-o com o nível que a empresa estipulou como 

meta.  

3. Melhoria da Qualidade: tomam-se as medidas necessárias para ou melhorar os 

processos e alcançar um nível de qualidade além daquele em que a empresa está, ou 

para manter a qualidade.  

Para Crosby (1979), ter maturidade em relação a possuir qualidade é difícil. Muitos 

administradores reconhecem que seus produtos e bens devem ter qualidade, mas nem sempre 

o fazem. O caminho até essa maturidade pode ser definido em 5 etapas: 

1. Incerteza: é a fase em que o operador sabe que tem problemas de qualidade, 

problemas com seus produtos e bens, mas não sabe por que e nem investe no 

conhecimento. 

2. Despertar: quando o operador começa a questionar seus problemas com qualidade. 

É a etapa mais difícil, pois exige que o gestor confronte a realidade de sua empresa 

tanto com o mercado quanto com as expectativas do cliente. 

3. Iluminação: quando o operador percebe que, com dedicação e melhoria na 

qualidade, seus problemas podem ser resolvidos, e passa a pôr em prática melhorias na 

qualidade. Nessa etapa, o gestor passa a se valer de ferramentas de melhoria de 

qualidade. 

4. Sabedoria: quando os benefícios da qualidade chegam. Custos são reduzidos e os 

problemas são enfrentados assim que surgem, e se faz a prevenção de novos 

problemas. Nesse estágio, podem entrar ferramentas de gestão de risco. É a etapa em 

que a companhia tem a oportunidade de fazer mudanças permanentes em sua cultura. 

Por esse motivo, pode ser a etapa mais crítica de todas. 

5. Certeza: quando a administração de qualidade se torna uma parte essencial da 

empresa. 
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Assim como Deming, Crosby (1979) também criou 14 passos para melhorar a 

qualidade. São eles: 

1. Comprometimento da alta gerência a melhorar a qualidade e mostrar isso a todos. 

Para Crosby, qualidade é conformidade, não necessariamente elegância. 

2. Equipe de melhoria de qualidade, para sempre buscar a qualidade máxima. 

3. Medição de qualidade, para determinar o estado de qualidade da companhia. 

4. Avaliação do custo de qualidade. 

5. Consciência da qualidade, a empresa precisa passar a importância da qualidade 

para todos na equipe. 

6. Ação corretiva, para enfrentar os problemas que a empresa perceber. 

7. Programa Zero Defeito, em que todos da empresa entendem que, a partir daquele 

momento, não pode mais existir nenhum defeito. 

8. Treinamento dos supervisores, para que possam transmitir o conhecimento a seus 

subordinados. 

9. Dia de Defeito Zero, com a instituição formal de um dia para que todos possam 

perceber a quão séria é a nova filosofia de qualidade. 

10. Fixar metas. Com metas de 30, 60 e 90 dias, torna-se mais fácil pensar em meios 

de melhorar um pouco num espaço de tempo. 

11. Eliminação da causa dos erros. Deve-se atender rapidamente a qualquer erro, 

extinguindo a origem. 

12. Reconhecimento. A gerência deve reconhecer os funcionários que mais 

absorveram a nova cultura com prêmios, que não necessitam ser de dinheiro. 

13. Comitês de qualidade. Funcionários encarregados de melhorar a qualidade e a 

gerência devem se reunir com frequência para repensar as estratégias e planos. 

14. Recomeçar.  Um processo de melhoramento de qualidade demora mais de um ano 

para ocorrer, com várias mudanças acontecendo na organização. É, então, necessário 

refazer esses passos para integrar toda a organização à melhoria de qualidade. 

 

2.2.2 Ferramentas da Qualidade  

Já se discutiu um pouco sobre o que é qualidade, principalmente em serviços, e como 

ela pode beneficiar uma empresa. Essa necessita gerir aquela a fim de alcançar esse objetivo. 

Para isso, existe uma série de ferramentas que auxiliam na manutenção e na melhoria da 

qualidade. 
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2.2.2.1 PDSA 

De acordo com Deming (1993), o PDSA é um diagrama para aprender sobre um 

processo ou serviço e melhorá-lo de maneira contínua, a fim de sempre aperfeiçoar a empresa 

e prepará-la para as mudanças que o mercado demandar dela. Ele é um ciclo, portanto pode 

ser rodado várias vezes, sem necessariamente ter um fim. De fato, o autor defende melhoria 

contínua, então faz sentido a utilização múltipla e seguida do PDSA, sempre aperfeiçoando o 

resultando anterior. Juran e DeFeo (2010) chamam o PDSA de PDCA, nome muito utilizado 

no Brasil. Além disso, deixam bem claro que a ferramenta serve para tomar ações corretivas. 

Para os autores o PDCA, além de corrigir erros que existam em processos da empresa, serve 

também como uma ferramenta para gestão de riscos de maneira a se pensar nas suas prováveis 

causas de possíveis problemas e planejar como atuar em cima delas. 

Para Deming (1993), o "P" remete à palavra "Plan", do inglês, "planejar". É a primeira 

etapa, quando se deve planejar sobre a qualidade. O planejamento deve começar com a 

definição da mudança a ser feita, assim como se deve pensar sobre como ela será alcançada, 

definindo metas. Nessa etapa, então, é construído um plano de ação para realizar a melhoria. 

Segundo Werkema (2013), existem dois tipos de metas: metas para manter e metas para 

melhorar. Metas para manter são aquelas quando o processo já se encontra bom o suficiente 

para a empresa, então o planejamento é em cima de como mantê-las. Metas para melhorar, 

por outro lado, atuam na correção de processos, eliminando desperdícios e melhorando a 

produtividade.  

Voltando ao método idealizado por Deming em 1993, o "D" remete à palavra inglesa 

"Do", que significa "agir", "fazer". Nessa etapa devem ser feitos os testes, as comparações e 

os experimentos, conforme idealizados na etapa anterior. De preferência, em menor escala, 

para diminuir os custos e evitar que atrapalhem o processo caso as mudanças sejam para o 

pior. Na opinião de Juran e DeFeo (2010), também devem ser coletados dados dessa etapa 

para futuras análises.  

Segundo Deming (1993), o "S" se refere a "Study", do verbo "estudar". Analisam-se os 

dados coletados na etapa anterior, decidindo se a mudança teve êxito em alcançar os objetivos 

do Plan ou não. Caso não tenham triunfado, deve-se entender o porquê. Para Juran e DeFeo 

(2010), também se deve anotar o que foi aprendido. Tal medida está em conformidade com 

um dos objetivos do PDSA, que é a de entender melhor o processo. Essa fase também é 
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chamada de "Check" (do inglês, "checar", "verificar") (MACHADO, 2015). Por isso alguns 

autores chamam o PDSA de PDCA. 

A última etapa é o Act (do inglês, atuar). É nessa etapa em que o gestor decide se vai 

implementar as mudanças, abandoná-las ou rodar o ciclo de novo, possivelmente sob outras 

condições, como diferentes trabalhadores e material (DEMING, 1993). 

Werkema (2013) diz que, adotando ou não as medidas, o ciclo pode e deve ser rodado 

de novo, dessa vez com novos objetivos caso as mudanças tenham sido implementadas, a fim 

de que se torne, de fato, uma ferramenta de melhoria contínua. 

Dentre as vantagens do PDSA, Juran e DeFeo (2010) citam a rapidez com que os 

resultados podem sair se os experimentos de fato selecionarem soluções que tragam melhorias 

reais, assim como ter uma aproximação experimental, o que produz conhecimento 

extremamente útil. Isso o torna muito bem aceito, principalmente por instituições que confiam 

tipicamente na experiência em vez de no academicismo.  Além disso, os autores também 

citam como desvantagens que a experimentação pode interromper o processo e ser bastante 

cara, assim como mudanças fracassadas talvez não produzirem informações úteis para análise 

na fase Study. 

2.2.2.2 BENCHMARKING 

Benchmarking é, basicamente, fazer uma comparação de algum aspecto com alguma 

outra empresa. Identifica-se quem tem os melhores padrões de qualidade em produto, serviço 

ou processo, observa-se o que essa companhia faz para atingi-los e muda-se o próprio 

processo com base nessas observações para tentar alcançar os mesmos padrões, de forma a 

melhorar a qualidade do processo (BHUTTA E HUQ, 1999). 

Ainda segundo os autores, é natural ocorrerem mudanças depois do início do processo, 

e continuarão a mudar e moldar a organização enquanto os membros almejarem melhoria. Se 

as pessoas não mais conseguirem analisar e fazer mudanças, perdem competitividade. De fato, 

Deming (1993) defende que a melhoria contínua aumenta a competitividade de empresas e 

nações. Nesse sentido, o benchmarking torna-se um instrumento para aumentar a 

competitividade, uma vez que se baseia em realizar análises e implementar as mudanças 

tomadas com base nela. 
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Para Juran e DeFeo (2010), o benchmarking é uma ferramenta por meio da qual é 

possível identificar e alcançar excelência. Isso se baseia na realidade do ambiente do negócio 

em vez de padrões internos ou tendências históricas. Uma vantagem disso, então, é que se 

evitam metas inalcançáveis. Além disso, assegura-se melhoria na qualidade ao se comparar 

sempre com o melhor. 

De acordo com Bhutta e Huq (1999), existem vários tipos de benchmarking, 

dependendo do que será comparado. Destacam-se os de performance, em que se analisam 

principalmente os indicadores; de processo, em que se analisa o processo em si; o de 

estratégia, em que se comparam as estratégias das empresas; o de modelo de excelência de 

negócio, em que a comparação é feita com empresas que são referência em determinado 

atributo. 

Juran e DeFeo (2010) classificam também o benchmarking de acordo com o tipo do 

participante. No interno, comparam-se práticas operacionais similares dentro de uma mesma 

empresa. No externo, as práticas comparadas são aquelas executadas por empresas diferentes, 

embora não necessariamente sejam concorrentes. As vantagens do interno são o baixo custo, 

consumir pouco tempo e, principalmente, a facilidade no acesso à informação. Por causa 

disso, é muito popular, principalmente nas organizações que estão começando a usar essa 

ferramenta. No entanto, ele tem suas limitações, como o fato de que o benchmarking 

provavelmente não será feito com uma entidade referência na área, mas sim apenas com a que 

está disponível. 

Ainda nessa linha, os autores dividem o benchmarking externo em competitivo e não-

competitivo. No benchmarking competitivo, as empresas competem entre si, sendo 

provavelmente da mesma área ou com público-alvo similar. No não-competitivo, os 

participantes não estão em competição direta. Podem ser empresas de ramos bem diferentes, 

como uma companhia aérea e uma empresa de cadeados, ou apenas não focarem no mesmo 

nicho de mercado. Assuntos não diretamente relacionados ao core business são, em geral, 

mais facilmente divulgados. Contudo, esses assuntos mais genéricos são normalmente 

ignorados quando a empresa deseja fazer um benchmarking por acreditar que não vai extrair 

tantos benefícios deles. A maior vantagem do não-competitivo é que as empresas se sentem 

mais à vontade para compartilhar informação abertamente, sem medo de oferecer uma 

informação que pode influenciar na sua competitividade. Dessa forma, o processo se torna 

mais eficiente, visto que existem mais dados para serem analisados. 
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Bhutta e Huq (1999) dizem que podem existir tantas etapas para o processo quanto 

uma empresa quiser, mas explicitam 5 componentes essenciais e ligados entre si presentes no 

método. O primeiro passo é planejar o estudo, decidindo o que será comparado. Isso envolve 

identificar consumidores, fornecedores, o início e o fim de cada etapa do processo e as 

medidas críticas de performance. Além disso, é importante já deixar claro quais key 

performance indicators (KPI), isto é, indicadores, serão usados para avaliar o comportamento 

da empresa. Depois, forma-se uma equipe para realizar a comparação, de maneira que cada 

integrante saiba bem o seu papel no time. O terceiro componente é identificar parceiros, isto 

é, as empresas – ou áreas, no caso do benchmarking interno – que serão usadas para a 

comparação. Como nem todas as companhias irão querer participar do processo, é importante 

destacar os benefícios mútuos que o método implicará para convencer as potenciais parceiras 

a colaborar. O quarto passo é a coleta e a análise de dados. Não basta apenas saber quem é a 

melhor, deve-se entender a razão disso. Por isso é tão importante uma coleta de dados rica e 

uma análise detalhada. O último estágio, então, é a implantação de melhorias no processo, 

inspiradas no da empresa com melhores dados. É necessário adaptar as práticas da melhor 

companhia para a cultura das outras companhias. O planejamento de ações e o 

estabelecimento de metas ocorre nessa fase. Precisa-se, também, de um método para avaliar a 

eficácia das mudanças que a empresa implementar. Os autores recomendam reutilizar os KPIs 

escolhidos no primeiro passo, antes de realizar a comparação. Dessa forma, é possível avaliar 

se de fato houve uma melhoria com base apenas na diferença dos valores marcados por esses 

indicadores. 

2.2.2.3 OUTRAS FERRAMENTAS 

O princípio de Pareto é uma filosofia para priorizar a causa dos problemas (JURAN e 

GRYNA, 1970). Juran e DeFeo (2010) afirmam que ao estudar um problema, uma minoria 

das possíveis causas é a que mais exerce influência na grandeza da situação. O restante das 

causas tem uma parcela de culpa muito menor em relação à situação. Em geral, usa-se que 

20% das causas ocasionam 80% dos problemas, podendo esse número oscilar um pouco, 

como 30%-70%. 

Para Juran e DeFeo (2010), o diagrama de Ishikawa, também chamado de diagrama 

espinha de peixe ou diagrama de causa-e-efeito, é uma ferramenta para organizar e 

correlacionar as várias teorias para a causa-raiz de um problema. O diagrama obriga as 

pessoas trabalhando no problema a pensar nas mais variadas causas de uma maneira 

estruturada e sistemática. Dessa forma, fica mais fácil seguir uma linha de raciocínio e chegar 
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à solução do problema. Sobre uma linha que termina no efeito, nascem ramos, cada um 

tratando do assunto de uma possível causa. Assim, em cada ramo são escritas as causas 

conforme convém: por exemplo, para um problema "tinta da impressão sai fraca", um ramo 

poderia ser "máquina", referindo-se à impressora, e suas possíveis causas poderiam ser 

"configuração errada", "problemas eletromecânicos", "incompatibilidade com o cartucho de 

tinta". Outro ramo poderia ser "pessoal", onde se poderia escrever "falta de conhecimento 

sobre como operar", ou ainda "cansaço e não se lembram do procedimento direito".   

A matriz GUT serve para analisar problemas. A cada problema, arbitra-se uma nota 

em relação à sua gravidade (G), à sua urgência (U) e à sua tendência (T), sendo que a nota 

representa a importância desse atributo no problema.  Multiplicam-se essas notas e se chega a 

uma nota final para cada problema (Meireles, 2001). Para Marshall Junior et al (2006), um 

dos benefícios da matriz é o auxílio na priorização de problemas. Isso decorre pois ela 

naturalmente gera um ranking dos mesmos, com base nos critérios adotados. De acordo com 

Molinari et al (2013), é possível adotar concomitantemente outros dois critérios para se dar 

nota, agora atreladas a possíveis resoluções em vez de somente ao problema: a facilidade de 

resolução dele (F) e o investimento necessário (I). Dessa forma, a matriz GUT, que olha 

apenas problemas, torna-se GUTFI, olhando problemas e soluções simultaneamente. Segundo 

Molinari et al (2013), a escala de notas possíveis tem de ser a menor possível, mas de maneira 

que englobe as variações sutis dos níveis de hierarquia. Uma maneira matemática de frisar 

bem a diferença de importância na escala é variá-la de duas em duas unidades, em vez uma, 

conforme exemplificado no artigo em questão. 

No entendimento de Marshal Junior et al (2006), 5W2H é uma metodologia para 

planificar ações. Ela especifica bem prazos, responsabilidades, métodos e objetivos. Seu nome 

se origina das iniciais das seguintes palavras em inglês: o que (what), por quê (why), onde 

(where), quando (where), quem (who), como (how) e quanto custa (how much). Tais 

perguntas devem sempre ser respondidas com essa ferramenta. 

 

2.3 INDICADORES 

2.3.1 Introdução  

Segundo Juran e DeFeo (2010), os KPIs, chamados de indicadores em português, são 

medidas visíveis pela organização para avaliar o quanto a empresa está cumprindo o que foi 

planejado. Podem ser usados para monitorar os processos de melhoria contínua. Essa 
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afirmação é corroborada por Bethlem (2004), que registra a necessidade de uma memória para 

efeito comparativo e afirma que tal fato pode ser alcançado justamente por meio dos 

indicadores. 

Rodriguez (2002) menciona os cuidados que uma empresa deve ter ao estabelecer 

indicadores. Deles, é válido ressaltar que os KPIs devem ser baseados em objetivos criados 

pela gerência e devem ser pensados como uma forma de mudar, transformar a organização, 

em vez de simplesmente medi-la. 

Para Kurcgant et al (2009), deve-se construir um indicador para cada componente do 

processo e do resultado, e essa construção começa pelo seu conceito. Deve-se considerar 

claramente o seu objetivo, sua equação, a amostra, o tipo, a fonte de informação, o meio de 

coleta de dados e a frequência com que ela ocorre. A representação de um indicador é 

geralmente feita com números, podendo ser um número absoluto ou uma razão entre dois 

eventos. 

2.3.2 Evolução da medição de desempenho  

A utilização de indicadores tem mudado nas últimas décadas. Antes, se mediam, 

principalmente, aspectos financeiros ou de produtividade física. Esse método traz 

consequências como custos altos e difícil quantificação de itens como satisfação dos clientes. 

Depois, passou-se a adotar também medidas de aspectos mais subjetivos, como a satisfação 

do cliente, o que garantiu maior competitividade. (GHALAYINI et al, 1997). 

Para Costa (2003), a medição de indicadores de desempenho é dinâmica, e não há uma 

fórmula única e correta a ser usada, mas sim a mais adequada para cada situação, dados os 

limites, como tecnológico, temporal e financeiro. 

2.3.3 Classificação dos indicadores  

Segundo Alarcón et al (2001), os indicadores podem ser classificados de 3 formas: 

• de resultados: indicadores que tenta medir o nível de sucesso alcançado por um 

projeto à sua finalização. 

• de processo: indicadores cujo objetivo é medir o desempenho dos processos mais 

importantes que ocorrem uma organização 

• de variáveis: indicadores de decisões e estratégias que não são um processo, mas 

afetam a execução do mesmo. 
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Segundo Anthony (1965), quanto ao nível de medição, existem indicadores do tipo 

operacional, tático e estratégico. Este está vinculado a abordagens focadas em aspectos com 

relação ao futuro da organização, seus planos de como chegar lá. Esse, ao monitoramento das 

variações na performance operacional, medição de grupos de indivíduos ou processos. 

Aquele, às ações vindas de respostas imediatas, ligados ao feedback imediato e à rotina. 

 

2.3.4 Implantação dos indicadores  

Segundo Juran e DeFeo (2010), uma vez que metas sejam estabelecidas e divididas em 

metas menores, KPIs devem ser definidos. Um bom sistema de monitoramento de indicadores 

deve ter as seguintes propriedades: 

• indicadores claramente ligados às metas estratégicas e à visão e à missão da 

organização; 

• indicadores que incluam os anseios dos clientes, isto é, que foquem nas 

necessidades de clientes internos e externos; 

• uma pequena quantidade de KPI de processos-chave que possam ser facilmente 

calculados para decisões corriqueiras; 

• identificação do custo da má qualidade. 

Existem dificuldades para a implantação de indicadores. Uma estratégia mal definida 

não pode ser bem medida, então ela se torna um empecilho à implantação de KPIs. Além 

disso, se não há comunicação dentro de uma organização, os indicadores não serão bem 

cruzados nem dialogarão entre si. Também é válido mencionar a dificuldade da coleta de 

alguns dados e a falta de padronização no cálculo desses indicadores (Rodriguez, 2002). 

Neely (1999) pensa que não devem ser usados indicadores somente de caráter 

financeiro ou contábil, que só mostram o passado. Tais KPIs não medem outros aspectos 

importantes da empresa e tão necessários quanto para o seu crescimento.  

Foram apresentados, nesta revisão teórica, vários conceitos que fundamentam o 

entendimento do leitor para o prosseguimento da presente pesquisa. Passa-se, então, para o 

próximo capítulo que explica a metodologia aplicada. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Para o presente trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica mais de 400 artigos, 

anais e teses utilizando as plataformas Google Acadêmico e Periódicos Capes (incluindo 

Scopus e Scielo). A pesquisa aconteceu entre março e maio de 2018, e depois em março de 

2021. Entre as palavras-chave procuradas, destacam-se "qualidade", "ferramentas da 

qualidade", "educação", "melhoria contínua". Procuraram-se trabalhos feitos de 2011 até 

2020. 

Esses 400 artigos foram filtrados com base em seus resumos, escolhendo-se os com 

temática mais pertinente para essa pesquisa, e resultaram em 35 artigos, os quais foram lidos 

ao longo do tempo. Durante a leitura dos artigos, percebeu-se a recorrência de importantes 

escritores sobre o tema, como Paulo Freire, Deming e Juran. Então, foi decidido ler os livros e 

artigos desses escritores, mesmo que não tivessem sido publicados recentemente, tamanha a 

importância deles para as suas áreas. 

Além disso, consultando o referencial teórico e a bibliografia desses artigos, foi 

possível encontrar artigos que pareciam relevantes e interessantes para essa pesquisa. Então, 

através do Google, foi possível ter acesso a esses artigos. O Google também foi importante 

para achar dados estatísticos sobre educação, bem como o texto integral da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional. 

Ademais, foram elaboradas, ao fim do ano letivo de 2019, três pesquisas de opinião 

com os alunos a fim de entender sua percepção sobre o curso. Foi a primeira e única vez que 

foi feita uma consulta formal com os alunos. Os questionários foram enviados por WhatsApp 

para todas as pessoas que foram alunas do curso em algum momento do ano e não saíram do 

grupo do aplicativo por onde ocorriam as mensagens. Assim, as pesquisas atingiram mais os 

alunos que se mantiveram no curso ao longo do ano inteiro do que os que abandonaram e 

saíram do grupo, ou ignoravam as mensagens ali enviadas, consistindo em uma limitação. A 

primeira pesquisa consistiu em um questionário sobre o curso de maneira geral; e a segunda, 

sobre cada disciplina; e a terceira, sobre os professores. 

As pesquisas permitiram identificar os pontos de melhoria mais urgentes na 

necessidade do cliente. Cada pergunta obteve mais de 30 respostas, que é o limiar para 
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considerar uma amostra normal suficientemente grande segundo Ribeiro e Caten (2012). 

Portanto, podemos considerar as respostas como uma amostra desse tipo do universo total de 

alunos. 

Por fim, também é necessário discorrer sobre a importância das bibliotecas. Foram 

consultados muitos livros em bibliotecas, principalmente a Biblioteca da Escola de 

Engenharia, da UFF. 

Esse projeto foi desenvolvido ao longo de 2018 a 2021. No entanto, devido a o autor 

ter colocado seus estudos na UFF em pausa, o seu desenvolvimento por vezes foi parado, mas 

foi retomado e concluído em 2021. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Gil (2002) define uma pesquisa como o "procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos." Segundo o autor, ela é 

necessária quando não existem informações suficientes para responder a um problema, e seu 

desenvolvimento é feito ao longo de várias fases, começando com a formulação do problema 

e terminando com uma demonstração e explicação satisfatória dos resultados. 

De acordo com Vergara (2007), o tipo de pesquisa pode ser classificado quanto aos 

fins assim como quanto aos meios. Sobre o primeiro, existem os seguintes tipos: aplicada, 

descritiva, explicativa, exploratória, exploratória, intervencionista e metodológica. Já quanto 

aos meios de investigação, as pesquisas podem ser separadas em: estudo de caso, 

experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação, pesquisa de campo, pesquisa de 

laboratório, documental, bibliográfica, telematizada ou pesquisa de campo. 

Quanto aos fins, este trabalho é uma pesquisa aplicada, uma vez que tem finalidade 

prática. Como um projeto, a ideia é justamente implementar as propostas de melhoria aqui 

sugeridas no curso de pré-vestibular em questão. Dessa forma, é indubitável sua aplicação. 

Além disso, quanto aos meios, pode ser considerada um estudo de caso, pois parte de 

uma situação específica, isto é, um determinado curso de pré-vestibular social em uma 

determinada localidade (Niterói-RJ) em um determinado intervalo de tempo (2020-2021) Só é 
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válida sob essas condições, as quais já existem. Por esse motivo se configura um estudo de 

caso. 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

Primeiramente, foi observada uma situação-problema no curso pré-vestibular, já que 

essa situação acarretava prejuízos à produção do curso. Uma vez que o pesquisador trabalhava 

ali, seu objetivo estava praticamente traçado: minimizar o problema para aumentar a 

produtividade do curso.  

Em seguida, traçou-se o escopo da pesquisa, qual deveria ser o caminho tomado, bem 

como com qual profundidade se deveria adentrar no assunto. Com isso, foi possível 

providenciar o referencial teórico para entender melhor o problema e embasar as ferramentas 

que serão usadas para controlar o problema. 

Feito isso, foi feita uma coleta de dados na empresa através de reuniões com os 

coordenadores do projeto e os professores, bem como foram traçados os planos do que 

deveria ser feito para estudar o caso. Sendo o pesquisador um professor no CPVS escolhido, 

ele também já sentia as dificuldades enfrentadas pelo curso, de maneira que seu conhecimento 

adquirido com a experiência no curso também auxiliou. 

Essas etapas permitiram avançar para o planejamento das melhorias. Isso só pode ser 

feito cruzando as informações levantadas no Referencial Teórico com a realidade encontrada 

na empresa, mostrando a importância de um referencial teórico bem construído: sem ele, não 

é possível realizar esse cruzamento de teoria com aplicação. 

Por fim, foram escritos os resultados encontrados pelo projeto, assim como sugestões 

de futuros estudos. Infelizmente, dado o cronograma e a ausência de indicadores antes da 

implementação das mudanças, não foi possível avaliar o quanto as mudanças de fato 

influenciaram a organização. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA 

O RE é um curso de pré-vestibular social. Por causa disso, não cobra nenhum valor de 

mensalidade dos alunos, da inscrição até o último dia de aula. Dessa forma, a principal renda 

é a verba que a UFF injeta nele. Segundo a coordenação administrativa, em 2019, o valor 

investido no curso pela UFF foi de R$57.600, o que dá uma média de R$26,67 por aluno por 

mês. Para efeito de comparação, um pré-vestibular privado anônimo na mesma região, 

voltado para estudantes de classe média baixa, teve uma receita de cerca de R$1,7 milhão no 

ano, com uma média de R$650 por aluno, segundo informações dadas pelo seu diretor numa 

reunião privada com a coordenação do RE. A discrepância de valores ilumina o baixo fluxo 

de caixa do curso estudado. A fim de compensar o pouco investimento, muitas vezes os 

próprios professores compram insumos para a instituição, como marcadores de quadro, papel 

higiênico e até mesmo passagem para alguns estudantes, como uma espécie de bolsa 

estudantil. 

As aulas do curso acontecem aos sábados, no turno da manhã e da tarde. Em 2019, o 

curso possuía duas turmas de 90 alunos cada, totalizando 180 vagas. Para 2020 e 2021, as 

vagas aumentaram para 210, distribuídas em 4 turmas. Além disso, existe uma lista de espera 

de 40 pessoas, as quais ingressarão no curso à medida que surgirem vagas oriundas da 

desistência de alunos já inscritos. As pessoas na lista de espera têm acesso ao material digital, 

bem como ao contato dos professores para tirar dúvidas e à monitoria, caso desejem ir. Elas 

não podem, todavia, ir às aulas aos sábados.  

As aulas para as turmas são ministradas simultaneamente. Enquanto uma turma tem 

aula de uma disciplina, a outra turma tem de outra matéria, de maneira que, ao mesmo tempo, 

são dadas 4 matérias diferentes. No primeiro mês de aula, os alunos só têm aula de Português 

e Matemática devido à defasagem que costumam apresentar nessas matérias, essenciais para 

entender outras, como História e Física. A partir do segundo mês em diante, os alunos 

assistem a aulas de todas as matérias: a cada disciplina é dado um tempo de aula, de maneira 

que a carga horária para todas é igual. A realização de aulas do curso depende somente da 

disponibilidade de a universidade abrir: dessa forma, o calendário de aulas está atrelado ao da 

UFF. Além disso, toda semana, os alunos recebem, digitalmente, um bloco, com 35 questões, 

todas de múltipla escolha, e uma proposta de redação, sempre relativo às aulas de semana. Tal 

caderno de exercício deve ser entregue resolvido até a semana seguinte. Além disso, por 
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vezes, os professores passam exercícios extras pelo meio que acharem melhor (ex: questão no 

quadro), ficando completamente a cargo de cada professor e aula. 

As aulas são ministradas em um bloco no Campus do Valonguinho da Universidade 

Federal Fluminense – UFF. Como estrutura, os professores dispõem de quadro em branco, 

marcadores de quadro coloridos e apagador, folhas para impressão e computador. Em 

algumas salas, é possível projetar a tela do computador em uma tela específica para isso; em 

outras, o computador só pode ser projetado no quadro, de maneira que ou o professor escreve 

matéria no quadro, ou projeta seu computador nele. Algumas cadeiras e mesas para os alunos 

são mais novas e confortáveis, enquanto outras são mais velhas. Vale apontar algumas 

dificuldades de infraestrutura aqui: o retroprojetor de uma sala não tem um foco tão bom 

quanto poderia ter, o ar-condicionado não dá vazão em algumas salas – o que desconcentra 

muito em dias de calor, nem sempre todos os marcadores de quadro estão funcionando, e o 

curso não dispõe de microfone para professor, o que é um problema para as salas grandes ou 

com muitos alunos. A presença nas aulas é obrigatória na teoria, no entanto não se realiza 

sempre a chamada por mero esquecimento, nem se registra esse número. 

Em virtude da pandemia da COVID-19, extraordinariamente as aulas em 2020 e 2021 

são todas completamente à distância, por meio de vídeos. A maioria é pré-gravada, mas 

ocorrem algumas ao vivo. Nesse sentido, ocorre, principalmente, um outro grande empecilho 

de infraestrutura: falta de aparelho digital para o aluno ver o vídeo ou para o professor gravá-

lo. 

Existe também a oferta de monitoria. A monitoria consiste em uma aula presencial 

durante dias úteis, dessa forma elas não coincidem com as aulas do curso. A sua realização – 

quando ocorrerá, quanto tempo durará e o que será abordado – fica de acordo com a vontade 

do professor que a ministrará. Em geral, são realizados exercícios, e dúvidas são sanadas, 

porém certas disciplinas decidiram usar o tempo de monitoria para lecionar matérias que os 

professores julgaram não ser tão importantes quanto outras. A presença não é obrigatória e 

não há uma constância na oferta de monitoria de algumas matérias. 

O material – apostila com explicação da matéria, lista de exercícios, vídeos utilizados 

em sala de aula – é elaborado pelos professores e sempre é distribuído digitalmente, por meio 

do Google Drive. Além disso, é possível criar cópias físicas do mesmo e distribuí-las entre os 

alunos, basta o professor querer pois esse recurso em específico pode ser considerado 
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ilimitado, embora isso não seja uma prática recorrente. Ademais, em 2018 e 2019, os alunos 

tiveram acesso à plataforma de estudo online denominada Descomplica sem custo algum, 

graças a uma parceria entre o RE e o site. Este oferecia videoaulas, apostilas, exercícios e 

cronogramas de estudo. No entanto, ela era apenas complementar: os professores não 

recomendavam exercícios nessa plataforma, nem usavam seu material didático, de maneira 

que seu uso ficou à escolha do aluno. Em 2020 e 2021, em virtude da grande procura por 

plataformas de ensino à distância, o curso não conseguiu parcerias com elas. 

A comunicação oficial do curso com os alunos se dá, principalmente, por meio de um 

grupo no aplicativo WhatsApp no celular. Geralmente, somente os professores podem 

escrever no grupo, enquanto os alunos só podem ler; mas, uma vez por semana, os alunos 

podem escrever ali para sanar suas dúvidas. Já a comunicação entre o professor e o aluno fica 

a critério do professor, em geral também ocorrendo por WhatsApp. Para comunicação entre 

os próprios professores, o canal também é um grupo de WhatsApp. Além disso, há um blog 

onde os professores disponibilizam o material para os alunos e podem lhes dar avisos 

também.  

No tocante a organograma, a imagem a seguir ilustra bem como isso é feito no RE. 
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Figura 1- Organograma 

 

Fonte: elaboração própria (2021) 

O cargo máximo é do diretor, o qual é um professor concursado da UFF. Na prática, 

porém, o diretor não se envolve com o curso. Ele serve como um elo formal e burocrático 

entre o projeto de extensão e a universidade. 

Embaixo, há uma coordenação administrativa, composta por 3 pessoas, um dos quais 

também professor. Cabe a essa coordenação operar de fato a conexão entre o curso e a 

universidade, através do controle financeiro, fornecimento de material, comunicação formal 

com a UFF, fiscalização do curso e divulgação do mesmo em mídias sociais. 

Abaixo dela, está a coordenação pedagógica, formada por 3 professores. Compete a 

essa coordenação a gestão de tudo relativo à educação na instituição: a seleção de alunos, a 

escolha de professores, a definição do cronograma, controle de faltas dos alunos, 

comunicação com os alunos, desenvolvimento dos professores e quaisquer outras políticas 

educacionais. 

Embaixo da mesma, está o corpo docente. Cada matéria é composta por dois 

professores, sendo um deles considerado o coordenador da disciplina. O coordenador é o 

responsável pela matéria para a coordenação pedagógica, então é a ele que a mesma recorre 

quando demanda apostilas, questões, reports, etc. Cabe ao coordenador também definir a 

ementa da matéria e elaborar o material didático, bem como decidir a divisão de aulas com o 
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outro professor. As matérias do curso são: Português, Redação, Matemática, Química, Física, 

Biologia, História e Geografia. Os professores elaboram o material didático, ministram as 

aulas, corrigem os exercícios e as redações, tiram dúvidas dos alunos durante a semana e 

oferecem monitorias quando podem e há necessidade. 

Além disso, há tarefas que não têm um responsável bem definido e são divididas entre 

todos ou acabam ficando com alguém específico, independente da sua função: por exemplo, a 

comunicação com os alunos por e-mail pode ser feita por todos os professores, com base na 

disponibilidade em ajudar. Já a gestão das mídias sociais é feita por uma professora em 

específica porque, segundo o grupo, “ela é boa com isso”. Dessa forma, observa-se que os 

cargos e as tarefas não têm uma divisão tão sólida assim às vezes. Não há dados concretos 

sobre rotatividade, mas os coordenadores administrativos estimam que, em média, troquem 

cerca de 35% do corpo docente anualmente. 

Ainda nessa linha, ressalta-se que um colaborador pode ter múltiplas funções nessa 

estrutura: por exemplo, o coordenador da disciplina Física faz parte da Coordenação 

Administrativa, enquanto o coordenador da disciplina Redação faz parte da Coordenação 

Pedagógica. 

Apesar dessa estrutura bem definida para as tomadas de decisão, as alçadas podem se 

tornar mais flexíveis durante as operações. Por exemplo, no processo seletivo de alunos, que 

compete à coordenação pedagógica, os professores tomam parte realizando entrevistas com os 

candidatos, respondendo a e-mails, alimentando dados em planilhas, etc. A palavra final vem, 

naturalmente, do responsável pelo processo ou área, mas todos se ajudam de uma maneira 

geral nas operações.  

Todos os envolvidos nesse organograma são voluntários. A coordenação 

administrativa às vezes consegue bolsas para alguns professores, mas não há garantia de 

bolsa. Por isso, os coordenadores prezam os professores com pior condição socioeconômica 

na distribuição da bolsa. Os professores não têm carteira assinada, não recebem salário, nem 

recebem treinamento formal. A maioria são jovens em cursos de licenciatura, com pouca ou 

nenhuma experiência de magistério. Assim, um proveito que eles tiram de lecionar no pré-

vestibular é justamente adquirir experiência, desde o planejamento da aula até à prática. 

A comunicação entre os professores se dá entre aplicativo de mensagem no celular. 

Além disso, são conduzidas mensalmente reuniões físicas entre todos os professores a fim de 
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discutir os aspectos do curso, como o progresso dos estudantes, a evolução da disciplina, 

cronograma. É importante frisar que, apesar dessa hierarquia, na prática o projeto possui uma 

organização um tanto horizontal, em que todos os professores têm voz: por exemplo, diversos 

professores auxiliaram nas entrevistas de seleção de alunos, bem como na decisão de quem de 

fato foi selecionado. 

Por fim, sobressai a rudimentariedade da gestão da empresa. Não há uma formalização 

de missão, valores, processos etc, muito menos os coordenadores administrativos se 

preocupam em coletar muitos dados para explorar o significado por trás ou acompanham 

indicadores. A tomada de decisões ocorre muito em virtude de uma análise empírica da 

situação, em vez de com dados e números redondos. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DO CLIENTE 

Segundo Juran e DeFeo (2010), a trilha da qualidade começa pelo planejamento de 

qualidade. Para tanto, é necessário identificar os consumidores e suas necessidades. O serviço 

em questão é um pré-vestibular social. Dessa forma, os consumidores são os alunos do curso. 

É necessário então, entendê-los. 

4.2.1 Necessidades do cliente 

Segundo a coordenação pedagógica, no ano de 2019, ingressaram no curso 180 alunos; 

em 2020, 210 alunos. Para o ano de 2021, ainda não se decidiu efetivamente quem será aluno: 

na internet, os candidatos puderam se inscrever no curso. Desde março, eles têm tido as aulas 

por vídeos e recebem 10 exercícios de cada matéria. Ao fim de abril, será aprovado quem 

tiver feito pelo menos 80% dos exercícios. Os coordenadores estimam que mais de 95% dos 

ingressantes de 2018 a 2020 sejam oriundos de escola pública. Segundo relatos dos próprios 

estudantes, poucos ou nenhum de seus colegas conseguem passar para universidades, o que 

mostra a pouca bagagem educacional com que entram no curso. Embora não haja dados 

concretos, o processo seletivo preferiu alunos de baixa renda, o que prova uma fragilidade 

econômica dos escolhidos. Além disso, nas entrevistas, os mesmos relataram fragilidade 

social, como falta de incentivo familiar, e ausência de prospecção de estudar em universidade. 

Esses dados são cruciais para se entender a necessidade do cliente. Primordialmente, a 

necessidade é estudar para o vestibular. Foram feitas entrevistas com todos os professores do 
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curso e eles apontaram os seguintes fatores como necessidades secundárias atreladas à 

principal:  

a) Material didático: livros e apostilas para os alunos lerem em casa 

b) Explicação detalhada: devido à falta de bagagem do Ensino Médio, os professores 

precisam explicar bem os pormenores até mesmo das matérias mais básicas, o que 

consome mais tempo. 

c) Apoio psicológico: a pressão em cima de qualquer vestibulando já é muita; mas 

para muitos alunos ela é ainda maior, pois a família não os incentiva a estudar, mas 

sim a trabalhar. Dessa forma, precisam mais ainda de suporte psicológico para se 

manterem motivados 

d) Verba: os alunos precisam de capital tanto para comprar material didático, a 

exemplo de caderno e livros, quanto para realizar a locomoção para a instituição, 

geralmente por meio de transporte público. Esse é um fator o qual o RE não consegue 

alterar por meio de bolsas devido à sua pouca renda. 

e) Comunicação: precisa-se de uma comunicação aluno-instituição bem forte tanto 

para motivar o aluno quanto para dar-lhe suporte em dúvidas que surgirem durante a 

semana  

f) Responsabilidade: os alunos precisam entender que o trabalho dos professores é 

feito com seriedade e que o curso tem uma expectativa de troca: o RE fornece 

educação, e o aluno fornece comprometimento com a instituição através de estudo em 

casa, presença às aulas, bom comportamento e respeito.  

g) Disponibilidade de professor: é necessário haver instrutores disponíveis a sanar as 

dúvidas dos alunos. Já que o cronograma não permite muito tempo nas aulas aos 

sábados para isso, em geral as dúvidas são sanadas durante a semana, a distância, por 

meio de WhatsApp. 

 

4.2.2 Fidelização do cliente 

Pela experiência vivida nos anos passados, é sabido pela administração que a evasão 

de alunos num projeto desse tipo é alta, principalmente nos primeiros meses. Não foi possível 

medir estatísticas dessa fuga pois não havia lista de presença, no entanto era visualmente 

perceptível para os professores a evasão: no início das aulas, em fevereiro de 2018, eram duas 

turmas de 70 alunos; por outubro, era necessário juntar ambas as turmas em uma única sala 

com 70 cadeiras para que ela atingisse metade da sua capacidade, ou seja, com 35 alunos. Em 
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2019, fenômeno parecido ocorreu: ingressaram cerca de 180 alunos, mas, ao fim do ano, 

havia cerca de 50 alunos, segundo informações dos coordenadores administrativos. 

É necessário perceber que os alunos, além de clientes, são matéria-prima do RE. 

Entram alunos pouco preparados para o vestibular, e saem as mesmas pessoas, mas melhor 

preparadas. Assim, a evasão desses é ruim para o curso pois neles foi investido um grande 

montante: verba destinadas a recursos como impressão de material, transporte para atividades 

fora da universidade, água, energia elétrica, o tempo dos professores, o próprio uso da sala da 

UFF, o tempo dos funcionários de limpeza. Mais importante, porém, e difícil de medir, é o 

fato de que outra pessoa poderia ter tido aula no curso, mas não pôde pois não havia vaga: 

2.154 pessoas se inscreveram no RE em 2020, mas apenas 200 foram aceitas, segundo a 

coordenação administrativa. Em média, é como se, para cada uma pessoa que entrasse, nove 

ficassem de fora. Dessa forma, se um aluno desiste, é um indicativo de que o curso talvez 

pudesse ter feito um melhor investimento caso tivesse selecionado uma das nove pessoas não-

escolhidas para que esse aluno entrasse: afinal, esse já desistiu mesmo, então é como se a 

matéria-prima acabasse e não se fabricasse produto (no caso, um aluno bem preparado para o 

vestibular).  Por esses motivos, então, é necessário fidelizar o cliente, evitando a sua evasão 

do curso. 

 

4.3 PESQUISAS E ENTREVISTAS 

4.3.1 Pesquisa de opinião sobre o curso em geral 

A primeira pesquisa foi sobre o curso de uma maneira geral: perguntou-se sobre a 

gestão administrativa dos cursos e das matérias. Eram feitas afirmativas e o aluno deveria 

concordar ou não com elas. Adotou-se uma escala de 5 níveis para as respostas. O nível mais 

baixo era “discordo totalmente”, seguido por “discordo parcialmente”. O nível intermediário 

era “Não concordo nem discordo”. Já para os níveis de concordância, eles eram, 

crescentemente, “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. Houve uma única 

pergunta de fato, que dissertava sobre a frequência de uso da plataforma Descomplica. As 

frases foram baseadas em problemas discutidos entre os professores nas reuniões e em 

entrevistas com os alunos.  
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É importante notar que só se questionou acerca de possíveis problemas sobre os quais 

a gestão do curso tinha controle. Outros, como a infraestrutura da sala de aula, estão além do 

poder da administração imediata do curso, logo não há como solucioná-los, então não faz 

sentido indagar sobre eles.  

As afirmativas, bem como a proporção de suas respostas, podem ser encontradas a 

seguir: 

1) “Me senti amparado pelo curso”: essa pergunta objetiva saber se o curso tem feito 

um bom trabalho em receber os alunos, tratá-los bem, ouvi-los, suprir suas 

necessidades. 

 

Figura 2 - Pergunta 1 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

2) “Me senti motivado a estudar em casa”: como o curso não pode obrigar o aluno a 

estudar, só lhe resta motivá-lo. Essa pergunta, então, planeja medir o grau de sucesso 

nesse objetivo. 

 



47 
 

Figura 3 - Pergunta 2 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

3) “Me senti motivado a ir às aulas”: a maior variável de fato sob controle do RE. no 

tocante às faltas e à evasão é a motivação dos alunos. Essa pergunta objetiva saber o 

quanto o curso está no caminho correto em relação a isso. 

 

Figura 4 - Pergunta 3 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

 

4) “A comunicação entre o curso e os alunos fluía bem”: essa pergunta objetivava 

avaliar a comunicação, que pode ser um grande empecilho, ainda mais por o curso 

ocorrer apenas uma vez na semana, o que significava que grande parte da 
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comunicação -feita durante os dias de semana e no pós-aula- era realizada por celular, 

que os alunos poderiam ignorar. 

 

Figura 5 - Pergunta 4 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

5) “Com que frequência você utilizou o Descomplica?”: única pergunta de fato, a 

fim de saber a frequência real de uso da plataforma de ensino a distância parceira do 

RE. 

Figura 6 - Pergunta 5 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

6) “O curso foi uma experiência positiva em meus estudos”: essa pergunta planeja 

saber a opinião do aluno acerca da eficácia do curso. 
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Figura 7 - Pergunta 6 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

Além disso, foi deixado um espaço aberto para críticas e sugestões. Algumas foram 

consideradas impertinentes pelos coordenadores (por exemplo, sugerir que as matérias de 

exatas fossem dadas do início em vez de assumir que o aluno já sabe algo; no entanto, isso já 

ocorre). Na maioria das respostas, não houve sugestões ou críticas; estas foram muito 

pontuais, a saber: 

• Evitar aula de Humanas no fim do dia pois as mesmas induzem o sono, o que é 

impraticável, pois outros alunos preferem essa matéria e não sentem sono nessas aulas, 

mas sim em aulas de Exatas; 

• Dar espaço no fim do ano para Filosofia e Sociologia em detrimento a Português e 

Matemática, mas essa escolha é estratégica: aquelas caem em menor quantidade no 

Enem, enquanto estas caem bem mais frequentemente, e os alunos já viram a matéria 

ao longo do ano, então os exercícios de fixação surtem mais efeito; 

• Aplicar simulado todo mês, o que não é possível devido ao cronograma apertado: 

ou se dá aula, ou se dá simulado;  

• Possuir postura mais rígida com alunos que conversam em sala, solicitado em 2 

formulários; 

• Entregar mais material físico, solicitado em 3 formulários.  

 

4.3.2 Pesquisa de opinião sobre as disciplinas 
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Concomitante à primeira pesquisa, foi feita uma segunda, mas com foco nas matérias. 

Para cada uma das 8 matérias, de maneira similar à pesquisa anterior, eram dadas afirmativas 

aos alunos, com as quais eles teriam de concordar ou discordar, utilizando a mesma escala da 

pesquisa anterior (do “discordo totalmente” ao “concordo totalmente”). Além disso, havia 

uma caixa para críticas e sugestões. 

Os resultados dessa pesquisa não foram utilizados para nenhuma decisão nesse 

trabalho, mas foram entregues aos coordenadores de cada disciplina. Assim, cada professor 

pôde tomar as ações que julgou mais sensatas. 

As afirmativas eram: 

a) O material didático (livros, caderno, slides, vídeos) foi bem explicativo. 

b) Foi passada uma quantidade boa de exercícios. 

c) O ritmo (quantidade de aulas no total, quantidade de aulas dedicada a cada assunto, 

divisão de tempo entre teoria/exercício) em que o conteúdo foi passado foi adequado. 

d) O conteúdo passado caiu no ENEM da maneira que foi ensinado. 

e) Conseguia sanar minhas dúvidas da matéria à medida que apareciam. 

f) Sinto que desenvolvi meus conhecimentos da matéria ao longo do ano. 

g) Fui bem preparado/a para fazer a prova do ENEM dessa matéria. 

 

4.3.3 Pesquisa de opinião sobre os professores 

Por fim, solicitou-se aos alunos o preenchimento de uma terceira pesquisa, em 

referência aos professores. Por ser claramente mais extensa que as outras, notou-se uma 

menor adesão, mas ainda assim foi o suficiente para atingir uma distribuição normal. 

De cada professor, eram feitas várias afirmativas, das quais o aluno deveria discordar 

ou concordar, de novo na escala do “Discordo totalmente” ao “Concordo totalmente”. Além 

disso, ao fim, havia uma caixa de sugestões e críticas. As afirmativas eram: 

a) O professor tinha domínio do assunto lecionado 

b) O professor era pontual (entrar em sala e sair de sala) 

c) A didática do professor era boa 

d) O professor conseguia prender a atenção da turma (não era entediante, os alunos 

não conversavam/dormiam) 

e) O professor era solícito para tirar dúvidas 
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f) Eu me sentia confortável e bem tratado/a com o professor 

Os resultados dessa pesquisa não foram utilizados para nenhuma decisão nesse 

trabalho, mas foram entregues aos coordenadores de cada disciplina e a cada professor. 

Assim, cada professor pôde tomar as ações que julgou mais sensatas em relação à sua postura, 

pois se entendeu que isso é um problema pontual de cada professor, em vez de um problema 

administrativo. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

4.4.1 Identificação 

Pela pesquisa de opinião com os alunos, ficou claro que o maior problema, para eles, é 

em relação ao uso do Descomplica, devido ao baixíssimo percentual de alunos semanalmente. 

Esse problema, então, deve ser atacado no futuro. 

Foi realizada uma entrevista com os 6 coordenadores, tanto os administrativos quanto 

os pedagógicos, para saber quais eram, em suas opiniões, os problemas enfrentados pelos 

cursos. Preferiu-se fazer uma entrevista com eles em vez de com todos os professores pois 

aqueles têm uma visão mais ampliada da gestão do curso, com mais contato com os alunos, 

com a universidade e com os outros professores. Abaixo está o compilado de suas respostas, 

bem como a frequência em que foram enunciados: 

a) alta evasão de alunos 

b) alunos não interessados nas aulas 

c) alunos ausentes das aulas 

d) alunos não estudam em casa 

e) infraestrutura precária 

f) superlotação das salas no início do ano 

g) desmotivação dos professores 

h) alta rotatividade de professores 

i) acúmulo de função  

4.4.2 Priorização – Matriz GUTFI 

Dadas as múltiplas respostas dos coordenadores sobre os múltiplos problemas, é 

necessária uma ordem de prioridade para mitigá-los. Com esse intuito será aplicada a matriz 
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GUTFI. Para cada critério, foi adotada uma escala, que vai do 1 ao 9 e sempre variando duas 

unidades – tal variação foi adotada para conseguir uma diferença maior nos valores dos 

produtórios, o que ajuda a priorizar melhor os problemas. 

No critério de gravidade, analisa-se o quanto o problema pode impactar no objetivo do 

curso. O critério de urgência analisa o quão rapidamente o problema deve ser resolvido. A 

tendência indica como o problema deve se comportar ao longo do tempo. Já para a facilidade 

são contemplados o conhecimento necessário, quantas pessoas são envolvidas nas ações de 

resolução e o tempo necessário para pô-la em prática. Já para investimento, como o curso 

possui pouco capital, resolveu-se adotar apenas três notas: altíssimo investimento, o que 

demandaria dinheiro extra da UFF; algum investimento, que pode ser conseguido através de 

economia nas finanças do curso; e nenhum investimento.  Abaixo encontra-se a explicação 

para cada grau adotado nos critérios: 
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Tabela 2 - Explicação da GUTFI 

Nota Gravidade Urgência Tendência Facilidade Investimento 

1 Sem gravidade 
Pode esperar o 

ano 
Não irá piorar 

Alta 

dificuldade de 

resolução 

Altíssimo 

investimento 

3 Pouco grave 
Pode esperar 

meio ano 

Irá piorar ao 

longo do ano 

Dificuldade de 

resolução 
- 

5 Grave 
Pode esperar 

um bimestre 

Irá piorar ao 

longo do 

semestre e se 

estabiliza 

Alguma 

dificuldade de 

resolução 

 

Algum 

investimento 

7 Muito grave 
Pode esperar 

um mês 

Irá piorar ao 

longo do 

bimestre e se 

estabiliza 

 

Facilidade de 

resolução 

- 

9 
Extremamente 

grave 

Necessita de 

ação imediata 

Irá piorar muito 

rapidamente 

Muita 

facilidade na 

resolução 

Nenhum gasto 

para ser 

resolvido 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

A partir disso, podem ser dadas as notas para os problemas: 

a) Alta evasão de alunos: considerado extremamente grave, pois, se o aluno sai, perde-

se todo o investimento feito nele, fora o fato de que a vaga dele poderia ter sido cedida 

a outra pessoa (G=9). É um problema que não pode esperar, pois quanto mais tempo 

passa, maior o investimento feito (U=9). Sua tendência é, historicamente, uma alta 

evasão no primeiro semestre e depois uma estabilidade (T=5). Porém, é muito difícil 

resolver esse problema pois envolve todos os alunos, com as mais diversas variáveis, 

como alto custo de locomoção, ou falta de tempo (F=1). É possível diminuir esse 

problema sem gasto, apenas com esforço dos voluntários (I=9). 

 

b) Alunos não interessados nas aulas: a gravidade disso é muito alta, pois não só 

prejudica o desempenho do aluno, como pode acarretar evasão, mas pelo menos o 

aluno está presente no curso, tendo contato com outros colegas e professores, que 
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podem motivá-lo (G=7). A sua urgência é máxima, pois atrapalha desde a primeira 

aula (U=9). A sua tendência é piorar ao longo do bimestre e se estabilizar, devido à 

sua velocidade (T=7). A facilidade de resolver isso é análoga à da evasão, porém um 

pouco mais fácil pois as causas são mais controladas pelo curso (F=3). O investimento 

é nulo, pois pode ser resolvido com treinamento feito com parceiros (I=9). 

 

c) Alunos ausentes das aulas: a gravidade disso é a mais alta, pois não só prejudica o 

desempenho do aluno, como pode acarretar evasão (G=9). A sua urgência é máxima, 

pois atrapalha desde a primeira aula (U=9). A sua tendência é piorar ao longo do 

bimestre e se estabilizar, de acordo com a experiência dos professores (T=7). A 

dificuldade de resolver isso é análoga à da evasão, devido ao número de variáveis 

(F=1). Já para possíveis saídas, como tornar a presença obrigatória, o investimento é 

nulo (I=9). 

 

d) Alunos não estudam em casa: a gravidade disso é alta, pois o conhecimento só é 

retido quanto exercitado (G=7). A urgência é esperar um mês, pois em geral no 

primeiro mês os alunos estão motivados a estudar (U=7). Já a tendência é piorar ao 

longo do bimestre, pois o aluno que não entende a matéria se sente menos motivado 

ainda a estudar – porém podemos imaginar, conforme dito, que no primeiro mês pelo 

menos, o aluno está motivado a estudar (T=7). Pode ser considerado um problema de 

resolução de alguma dificuldade, pois, embora o professor saiba como colocar o aluno 

para estudar, a linha entre isso e piorar a saúde mental do pupilo ou desestimulá-lo 

com muito dever é tênue (F=5). Para o investimento, podemos considerá-lo nulo (I=9), 

pois basta apenas papel com impressão, o que é considerado um recurso infinito para o 

curso devido ao fácil acesso, e a disponibilidade do professor. 

 

e) Infraestrutura precária: existe alguma gravidade nisso, pois a falta de ar-

condicionado e um retroprojetor com falhas podem sim dispersar a atenção do aluno, 

além de a falta de papel impresso comprometer o estudo de quem não se adapta bem a 

estudar por computador (G=5). A urgência disso é mínima, pois o curso tem 

conseguido sobreviver bem mesmo com esses empecilhos (U=1). A tendência é piorar 

bem lentamente, ao longo do ano (T=3). A facilidade para resolver é máxima, pois 

todos sabem o que tem de ser feito e como fazê-lo: trocar o material (F=9). Por outro 
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lado, o investimento é mediano (I=5), pois problemas como marcador de quadro sem 

carga ou falta de equipamento de som são corrigidos com um certo volume de capital. 

 

f) Superlotação das salas no início do ano: é um problema de baixíssima gravidade, 

que causa mais desconforto no sentido de as pessoas se sentirem intimidadas no início 

do ano por estarem em uma sala completa de estranhos ou terem de pegar cadeira em 

alguma outra sala (G=1). A urgência dela é máxima, pois ocorre nas aulas iniciais 

somente, enquanto a evasão for mínima (U=9). A tendência é só esse problema 

diminuir (T=1). A dificuldade é a mais alta possível, pois, sem diminuir o número de 

vagas, o único jeito seria abrir novas turmas, o que só é possível com o aval da UFF, 

cuja obtenção é bem complicada (F=1). Podemos considerar investimento nulo, então 

(I=9). 

 

g) Desmotivação dos professores: é um problema considerado muito grave, pois o 

professor é quem motiva o aluno e prepara o seu material, amenizado pelo fato de 

haver sempre outro professor de back-up numa disciplina ou na coordenação (G=7). A 

sua urgência pode ser considerada de esperar um bimestre, pois entendemos que o 

professor pode estar motivado por estar sobrecarregado com a vida pessoal, e esses 

fatores externos podem passar depois de um tempo, além de haver sempre outro 

professor para poder ajudar (U=7). Assumindo que não passa, a tendência é o 

professor ficar mais desmotivado cada vez mais, mas numa velocidade devagar, que 

percorre o ano (T=3). A resolução é de dificuldade, pois algumas vezes são fatores 

externos que desmotivam o professor e nem sempre é possível usar elementos 

motivadores, como deixar o professor passar mais tempo com a turma, mas o 

acompanhamento individual torna as soluções mais viáveis. (F=5). Já o investimento 

pode ser nulo, como mostrado na solução de deixar o professor mais tempo com a 

turma (I=9)  

 

h) Alta rotatividade de professores: considerado um problema grave, pois a 

experiência é fundamental e, em geral, recrutam-se professores sem experiência, 

portanto a gestão do conhecimento tem de ser bem-feita (G=5). A urgência, porém, é 

mínima, pois os professores só costumam sair no fim do ano (U=1). Sua tendência é se 

manter (T=1) pois a gestão do curso nunca fez nada para mudar isso, então podemos 

considerá-la estável já em virtude dos outros anos. É fácil mitigar esse problema, pois 
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são poucos os professores e já se tem conhecimento de estratégias para mantê-los, 

embora alguns motivos estejam além do poder do curso (F=7). Já o investimento é 

máximo, pois a melhor resolução para isso seria oferecer bolsa para todos os 

professores, ainda mais com um valor maior (I=1). 

 

i) Acúmulo de função: muito grave, pois acaba atrapalhando na qualidade do 

desempenho das funções, além de desmotivar o profissional (G=7). A urgência é 

máxima, pois esse é um problema que existe há muito tempo (U=9). A tendência é 

piorar durante o semestre, pois é quando surgem novos afazeres (T=5). É muito fácil 

resolver isso, pois exige apenas a contratação de mais pessoal e uma redistribuição das 

tarefas (F=9). O investimento pode ser considerado nulo pois, apesar de envolver a 

contratação de mais gente, esse pessoal não seria diretamente relacionado a lecionar, o 

que permite mais espaço para trabalho voluntário do que bolsa de iniciação científica 

em pedagogia (I=9). 

 

Tabela 3 - Matriz GUTFI 

Problema G U T F I Produtório 

Alta evasão de alunos 9 9 5 1 9 3.645 

Alunos não interessados 7 9 7 3 9 11.907* 

Alunos ausentes 9 9 7 1 9 5.103 

Alunos não estudam em casa 7 7 7 5 9 15.435* 

Infraestrutura precária 5 1 3 9 5 675 

Superlotação das salas 1 9 1 1 9 81 

Desmotivação dos professores 7 7 3 5 9 6.615 

Alta rotatividade de professor 5 1 1 7 1 35 

Acúmulo de função 7 9 5 9 9 25.515* 

Fonte: elaboração própria (2021) 

A partir desses resultados, resolve-se priorizar a resolução dos problemas com maior 

pontuação, destacadas com um asterisco na tabela acima: acúmulo de função, alunos não 

estudam em casa e alunos não estão interessados na aula. Focar-se-á em soluções que possam 

também mitigar os outros problemas simultaneamente. 
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4.5 FERRAMENTAS DA QUALIDADE E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

No item 4.4, foram selecionados quatro problemas: uso do Descomplica (maior problemática 

apontada pelos alunos), acúmulo de função, alunos não estudam em casa e alunos não estão 

interessados na aula (problemática apontada pelos professores). Agora, buscam-se soluções 

para eles através de ferramentas da qualidade. A ideia é elaborar a etapa de planejamento do 

PDSA, de maneira que as outras etapas possam ser implementadas no futuro. 

4.5.1 Benchmarking 

A primeira ferramenta a ser utilizada é o benchmarking. O objetivo foi entender como 

outros cursos enfrentam esses problemas, caso eles também os tenham. Dessa forma, será 

possível entender melhor as causas deles e possíveis soluções por meio de comparações. 

Foram selecionados três cursos pré-vestibulares para o benchmarking: curso Barros 

Terra, outro CPVS da UFF, escolhido devido à proximidade física e a similaridades no 

aspecto financeiro (curso gerido pela mesma universidade) e nos corpos docente (alunos de 

graduação, em geral da UFF) e discente (alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica); o curso  Start, um pré-vestibular privado e bem conceituado na cidade de 

São Gonçalo (RJ) que atende pessoas de baixa renda, escolhido pela sua excelência e por ter 

um público relativamente parecido; e curso pH, um pré-vestibular voltado para a elite 

econômica da população, o que diverge do público do RE, porém com altíssimas taxas de 

aprovação. Nos dois primeiros casos, foi feita uma conversa com um coordenador pedagógico 

do curso e no terceiro, com um professor. Foram discutidas boas práticas relativas aos 

problemas selecionados. 

4.5.1.1 BENCHMARKING COM O CURSO BARROS TERRA 

O curso Barros Terra não faz uso de nenhuma plataforma de ensino a distância, então 

não há nada a ser comparado nessa parte. Por outro lado, quanto ao acúmulo de funções, ela é 

notoriamente menor no curso. Apesar de ter um corpo discente significantemente menor – 50 

alunos, contra 200 do Rede –, o quadro de funcionários é composto também por cargos 

administrativos que não existem no Rede Educativa. Essa metodologia permite aliviar bem o 

professor de tarefas de quaisquer outras naturezas além de lecionar, permitindo-lhe focar na 

sua tarefa principal.  Sobressaíram-se os seguintes cargos: 
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a) Coordenador de professor: focado em atender os professores, entender como está o 

andamento das matérias, se estão cumprindo o cronograma, quais dificuldades estão 

enfrentando 

b) Coordenador de monitores: focado em atender os monitores, estipular horário, sala 

e material para as monitorias, certificar-se de que estão acompanhando as aulas 

c) Coordenador financeiro: lida exclusivamente com a parte financeira 

d) Coordenador de mídias: gerencia as mídias sociais do curso 

e) Coordenador de Relações Externas: focado no relacionamento com outras 

entidades, seja da UFF ou fora dela 

f) Monitores: focado em atender dúvidas de aluno presencialmente ou à distância 

g) Apoio estudantil: focado em realizar um acompanhamento ao aluno, tanto na parte 

psicológica, quanto com estudos, como plano de estudo 

Não há nenhuma política geral do curso como um todo voltada para prender a atenção 

do aluno ou para incentivá-lo a estudar em casa, isso fica a cargo de cada professor. 

Dessa forma, o benchmarking foi bem frutífero na parte de acúmulo de funções. 

4.5.1.2 BENCHMARKING COM O CURSO START 

O curso Start não faz uso de nenhuma plataforma de ensino à distância externa porque 

entende que é exclusivamente presencial, então prefere não divergir o seu foco. Além disso, 

os estudantes podem encontrar divergências entre o planejamento de aulas do Start e de outras 

plataformas, o que pode confundi-los. 

Em relação à divisão de trabalho, o curso, por ser uma empresa que contrata 

funcionários com a Carteira de Trabalho assinada em vez de depender de bolsistas e 

voluntários, tem um corpo de funcionários maior e mais organizado. Há uma divisão bem 

clara entre cada cargo, como professor, monitor, coordenador financeiro e coordenador 

pedagógico.  

Quanto a os alunos não estudarem, a prática é selecionar exercícios para serem 

recomendados para os alunos. Dessa forma, o ensino deles é mais focado. Caso sobre tempo, 

eles são convidados a fazer o maior número possível de questões. No entanto, como entendem 

a realidade dos alunos de pouco tempo disponível, preferem passar um número menor, mas de 
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questões de qualidade, pois assim o aluno consegue fazê-las, o que o obriga a estudar em casa 

lendo o material, praticando exercícios e, ainda por cima, o aluno sente-se produtivo. 

Por fim, para incentivar os alunos a prestarem atenção à aula, o curso faz um rígido 

treinamento com cada professor, durante o qual aprendem técnicas para prender a atenção do 

aluno. Destacam-se técnicas vocais, para o professor ter uma voz viva e chamativa, e técnicas 

de quadro, por meio da qual os quadros ficam relativamente uniformes, independentemente de 

qual professor dê a aula, e fiquem organizados, o que facilita o entendimento do aluno, 

impedindo que sua mente vá para outros assuntos, bem como facilita o aluno de copiar o 

material, o que o prende na aula. 

4.5.1.3 BENCHMARKING COM O CURSO PH 

O curso pH tem um sistema de ensino a distância complementar ao ensino presencial, 

no qual são postados vídeos sobre a matéria dada em sala de aula. Isso ocorre porque os 

coordenadores entendem que a aula online não substitui a presencial, mas sim a complementa, 

servindo como um apoio quando o aluno preferir ver e ouvir um professor do que ler uma 

apostila. Ao utilizarem esse tipo de plataforma, eles garantem que o conteúdo passado ali 

reflita exatamente o conteúdo dado em sala de aula. 

A estrutura administrativa é bem parecida com a do curso Start, já que ele é também 

uma empresa com fins lucrativos e funcionários contratados com a Carteira de Trabalho 

assinada. 

Sobre os alunos estudarem em casa, o colégio adota uma tática igual à do Start em 

relação à quantidade de exercícios passadas. Além disso, sobressai-se o fato de que, para as 

séries do Ensino Fundamental e Médio, é dado um bloco de questões aos alunos 

semanalmente, contendo 5 exercícios de cada matéria a serem feitos e entregue na próxima 

aula. Esses exercícios valem nota, o que obriga os alunos a os fazerem. Por fim, nos 

simulados que o curso faz, ele ranqueia os alunos de acordo com a sua nota. Isso cria uma 

competição interna, o que é visto como estimulador de estudo. 

Já em relação a prender a atenção dos alunos, não há uma política específica para isso. 

No entanto, foi ressaltada a rigorosa triagem para professores do curso de pré-vestibular, a 

qual se certifica de que os aprovados tenham uma aula prazerosa para o aluno. Dessa forma, o 
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curso entende que o profissional consegue prender a atenção do aluno através de técnicas que 

desenvolveu ao longo da sua carreira. 

4.5.2 Diagrama de Ishikawa 

A utilização do Diagrama de Ishikawa permitiu descobrir possíveis causas do 

problema, possibilitando que fossem feitos planos de ação para eliminação das causas. Essas 

causas foram apontadas com base em conversas com os professores e coordenadores. 

4.5.2.1 USO DO DESCOMPLICA 

Figura 8 - Ishikawa sobre o Descomplica 

 

Fonte: elaboração própria (2021) 

4.5.2.1 ACÚMULO DE FUNÇÃO 
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Figura 9 - Ishikawa sobre o acúmulo de função 

 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

4.5.2.3 ALUNOS NÃO ESTUDAM EM CASA 

Figura 10 - Ishikawa sobre falta de estudo domiciliar 

 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 4.5.2.4 ALUNOS NÃO SE INTERESSAM NA AULA  
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Figura 11 - Ishikawa sobre falta de interesse 

 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

 

4.5.3 Plano de ação 

Através da utilização da metodologia 5W2H foram elaborados planos de ação para as 

causas apontadas anteriormente. Além disso, também foram selecionados indicadores para 

uma verificação da efetividade das ações sugeridas. 

4.5.3.1 USO DO DESCOMPLICA 

Dado o fato de que os próprios professores não incentivam o uso do Descomplica e os 

alunos não tinham o costume de usá-lo, sugere-se extinção do uso dessa plataforma.  Tal 

medida visa a tornar os canais de estudo mais simples, tornando mais fácil para o aluno criar 

um cronograma de estudos focado exclusivamente no material didático fornecido pelo curso. 

Tabela 4 - Ação I 

O que Extinção do uso da plataforma Descomplica 

Por quê Enfoque no material didático próprio do curso 

Responsável Coordenação Administrativa 

Onde Estrutura do pré-vestibular 

Quando Primeiro mês do ano 

Como Não pedir ao Descomplica códigos para os alunos 
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How much R$0,00 

Fonte: elaboração própria (2021) 

4.5.3.2 ACÚMULO DE FUNÇÃO 

Para resolver o problema do acúmulo de função, sugere-se que sejam criados cargos, 

atacando a causa da falta de política de cargos. É interessante notar que essa medida também 

atenua o problema de falta de motivação dos professores, uma vez que sua carga de trabalho 

fica mais leve. 

Tabela 5 - Ação II 

O que Criação de novos cargos  

Por quê 
Dividir melhor as tarefas entre os cargos da empresa e permitir aos 

profissionais focarem no que agrega valor ao seu cargo. 

Responsável Coordenação Administrativa 

Onde Estrutura do pré-vestibular 

Quando Primeiro mês do ano 

Como 

1. Criação de um cargo de Analista de Comunicação, o qual será 

responsável por operacionalizar as redes sociais, a 

comunicação com o grupo de alunos e com outras instituições 

2. Criação de cargo de Monitor, ao qual competirá a correção de 

exercícios para casa, eliminação de dúvidas durante a semana e 

oferecimento de monitorias. Cada matéria deverá ter um 

monitor, pelo menos. 

3. Criação de um cargo de Analista de Gestão, que deverá criar e 

acompanhar indicadores, definir metas, fazer análises 

estatísticas de desempenho e definir planos de ação para os 

problemas do curso. Esse cargo está intimamente ligado à 

coordenação administrativa. 

4. Criação de cargo de Pedagogo, que acompanhará o calendário 

e os planos de aulas, dialogará com os alunos para entender 

suas dificuldades, reportá-las-á aos professores e ajudará os 

alunos a criar cronogramas de estudo. Recomenda-se pelo 

menos haver 4 pessoas no cargo, dada a grande quantidade de 
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alunos. 

5. Criação do cargo de Supervisor de Pedagogia, que, além de 

exercer as funções de pedagogo, será responsável pelos 

cronogramas personalizados de estudo (a serem vistos no plano 

de ação 4), irá ser responsável pela entrega e devolução do 

bloco de exercícios para casa e liderará os outros pedagogos 

nessa tarefa. 

6. Recrutamento de funcionários para os cargos acima. Devem ser 

voluntários. Recomenda-se procurar, respectivamente para 

cada cargo, formandos em Comunicação Social ou 

Institucional, Licenciandos na matéria, Administração ou 

Engenharia de Produção e Pedagogia. 

7. Redesenho dos cargos de professor, coordenador pedagógico e 

coordenador administrativo, frisando à equipe o 

desaparecimento de tarefas antigas. 

8. Apresentação à equipe de professores os novos funcionários, 

frisando que somente eles devem realizar suas respectivas 

tarefas. 

How much R$0,00 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 6 – Indicador da ação II 

Nome Desvio de cargo 

Tipo Resultado 

Responsável Analista de Gestão 

Frequência de 

coleta de dados 
Semanal 

Periodicidade de 

apuração 
Mensal 

Fórmula 
∑ pontos na pesquisa descrita abaixo 

Quantidade de professores x 6 

Como Os professores devem responder a uma pesquisa afirmando se 
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realizaram ou não alguma das seguintes tarefas fora de sala de 

aula durante a semana: 

• E-mail para os alunos 

• Posts nas redes sociais 

• Eliminação de dúvida 

• Oferecimento de monitoria 

• Correção de exercícios para casa 

• Orientação de estudo ao aluno 

A cada item acima realizado, conta-se um (1) ponto. 

Meta < 30% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

4.5.3.3 ALUNOS NÃO ESTUDAM EM CASA 

Para esse problema, propõem-se duas ações: palestras de ex-alunos que passaram na 

universidade e cronogramas personalizados de estudo, montados com a ajuda dos pedagogos. 

Essas ações atacam a causa da falta de motivação e a causa da falta de know-how. 

Tabela 7 - Ação III 

O que Palestras de ex-alunos do RE que agora são universitários 

Por quê 
Os alunos atuais irão se ver na figura do novo universitário, o que lhes 

irá motivar para estudar. 

Responsável Coordenação pedagógica 

Onde No curso 

Quando Durante a última tempo de aula de cada mês 

Como 

1. Entrar em contato com algum ex-aluno do RE que tenha sido 

aprovado em uma universidade federal 

2. Pedir para ele contar para os alunos a sua história de vida, 

focando nos problemas que lhe tiravam a vontade de estudar, 

como foi seu ano de vestibular, como ele estudou e como sua 

vida mudou desde que entrou na universidade. 

3. Execução da palestra durante algum tempo de aula, a fim de 

garantir uma boa atendência dos alunos. 

How much R$0,00 
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Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 8 - Indicador da ação III 

Nome Quantidade de palestras 

Tipo Resultado 

Responsável Analista de Gestão 

Frequência de 

coleta de dados 
Mensal 

Periodicidade de 

apuração 
Anual 

Fórmula Quantidade acumulada de palestras 

Meta 9 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 9 - Ação IV 

O que Cronogramas personalizados de estudos 

Por quê Maior organização e foco no que o aluno deve estudar em casa 

Responsável Supervisor de Pedagogia 

Onde No curso 

Quando A partir de um mês antes de as aulas começarem 

Como 

1. Os pedagogos e os professores de cada disciplina irão se reunir 

e desenvolver uma estratégia de estudo própria para cada 

disciplina, generalista. 

2. A Comunicação irá divulgar esse plano de estudo para os 

alunos. 

3. Cada pedagogo e supervisor pedagógico ficará responsável por 

uma classe. 

4. No primeiro dia de aula, os pedagogos irão nas salas se 

apresentar e deixar seus contatos para que os alunos os 

procurem e possam personalizar seus planos de estudo. 

5. Semanalmente, os pedagogos estarão presentes para conversar 

com os alunos durante o intervalo sobre seus planos de estudo. 
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6. Durante a semana, os alunos poderão consultar seus pedagogos 

sobre os planos de estudo. 

How much R$0,00 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 10 - Indicador da ação IV 

Nome Planos de estudo personalizados 

Tipo Resultado 

Responsável 

Supervisor de Pedagogia irá coletar os dados e enviá-los-á para o 

Analista de Gestão. 

Analista de Gestão irá calcular o indicador 

Frequência de 

coleta de dados 
Mensal 

Periodicidade de 

apuração 
Mensal 

Fórmula 
Quantidade de alunos que procuraram pedagogo 

Total de alunos 

Como 
O supervisor de pedagogia deverá passar os nomes de quais 

alunos o procuraram durante o mês. 

Meta 40% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

4.5.3.4 ALUNOS NÃO SE INTERESSAM NA AULA 

Para mitigar esse problema, aconselha-se um treinamento dos professores em uma 

metodologia própria para pré-vestibular, de maneira a atacar a falta de qualificação da mão de 

obra. Isso também ajuda a motivar os professores pois eles se sentem valorizados. 

Tabela 11 - Ação V 

O que Treinamento de professores 

Por quê A fim de tornar a aula mais dinâmica 

Responsável Coordenação administrativa 
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Onde No curso 

Quando 
Uma semana antes de aulas começarem, tanto no início do ano letivo, 

quanto no recesso de meio de ano. 

Como 

1. Solicitar a algum coordenador de pré-vestibular notoriamente 

bom, escolhido pelos próprios professores, que ministre o 

treinamento. 

2. Ele deve explicar sua metodologia de aula, focando em como 

prender a atenção dos alunos. Um trecho de aula pode ser 

ministrado como exemplo. 

3. Após isso, cada professor irá ministrar um trecho de aula sua a 

fim de que o palestrante convidado possa criticá-la 

How much R$0,00 – R$ 80,00 (preço do transporte do palestrante) 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 12 - Indicador da ação V 

Nome Treinamento dos professores 

Tipo Resultado 

Responsável Coordenação administrativa 

Periodicidade Semestral 

Fórmula 
Quantidade de professores que viram a palestra 

Total de professores 

Meta 80% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

4.5.4 Desenvolvimento de indicadores 

O RE não utiliza nenhum indicador. Por conta disso, torna-se difícil estudar o impacto 

das ações sugeridas e de qualquer outra proposta de melhoria. Para solucionar essa questão, 

são propostos os seguintes indicadores: 

Tabela 13 - KPI I 

Nome Taxa de aprovação total 

Tipo Resultado 
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Responsável Analista de gestão 

Periodicidade Semestral 

Por quê Avaliar a eficiência do processo produtivo 

Como 

Um mês após cada edição do SISU, o analista de comunicação irá 

perguntar a todos os alunos do ano anterior se passaram em 

alguma universidade. Ele deverá reportar esse número ao analista 

de gestão, que calculará o indicador. 

Fórmula 
Quantidade de aprovados no ensino superior no ano X 

Total de alunos no início do ano X 

Meta 20% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 14 - KPI II 

Nome Taxa de aprovação dos alunos fiéis 

Tipo Resultado 

Responsável Analista de gestão 

Periodicidade Semestral 

Por quê 

Medir a performance dos alunos que não saíram do RE, dando 

uma ideia de o quanto o conhecimento adquirido ali ajudou o 

aluno a ser aprovado. Essa taxa estuda apenas os alunos que 

cursaram uma grande parte do ano letivo do curso; dessa maneira, 

estipula-se como data de corte alunos que estiveram presentes em 

pelo menos uma aula do no penúltimo mês, entendendo-se que 

eles foram a aulas suficientes para absorver o conteúdo do curso. 

Como 

Calculado junto com a taxa de aprovação total. A quantidade de 

alunos no penúltimo mês de aula deve ser calculada usando uma 

média das listas de presença semanais. O analista de gestão saberá 

quem são os alunos que continuaram no curso 

Fórmula 

Quantidade de alunos que estiveram presentes no penúltimo mês 

de aula e foram aprovados em alguma universidade 

Quantidade de alunos no penúltimo mês de aula 

Meta 40% 
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Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 15 - KPI III 

Nome Rotatividade mensal dos alunos 

Tipo Resultado 

Responsável Analista de gestão 

Periodicidade Mensal 

Por quê/Para quê 
Medir a fidelização do cliente, entendendo-se como ele se 

comporto a curto prazo e a sua sazonalidade. 

Como 
A quantidade de alunos deve ser calculada usando uma média das 

listas de presença semanais. 

Fórmula 

Quantidade de alunos no mês (X – 1) - Quantidade de alunos no 

mês X 

Quantidade de alunos no mês (X – 1) 

Meta 10% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 16 - KPI IV 

Nome Rotatividade anual dos alunos 

Tipo Resultado  

Responsável Analista de gestão 

Periodicidade Anual 

Por quê/Para quê Medir a fidelização do cliente de uma maneira mais geral. 

Como A quantidade mensal de alunos deve ser calculada usando uma 

média das listas de presença semanais. 

Fórmula Quantidade de alunos no primeiro mês - Quantidade de alunos no 

último mês 

Quantidade de alunos no primeiro mês 

Meta  40% 

Fonte: elaboração própria (2021) 
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Tabela 17 - KPI V 

Nome Rotatividade de professores 

Tipo Resultado 

Responsável Analista de gestão 

Periodicidade Anual 

Por quê/Para quê Medir a capacidade de reter a mão de obra 

Como A quantidade de professores deve ser registrada mensalmente. 

Fórmula 
Total de professores desligados 

Quantidade de professores no início do ano 

Meta 20% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 18 - KPI VI 

Nome Taxa de exercícios feitos 

Tipo Resultado 

Responsável Supervisor de pedagogia 

Periodicidade Semanal e mensal 

Por quê/Para quê Avaliar se os alunos estão estudando em casa 

Como 

O supervisor irá contabilizar quantos alunos estão devolvendo o 

bloco de questões resolvido em uma determinada janela de tempo. 

O bloco pode ser facilmente distribuído e recebido via Formulário 

do Google, o qual transforma as respostas em planilha de Excel, 

automatizando o processo de contagem de bloco de questões 

recebidos. Semanalmente, a quantidade de blocos enviados é igual 

à quantidade de alunos naquela semana; e, mensalmente, igual ao 

somatório da quantidade semanal. 

Fórmula 
Quantidade de bloco de questões recebidos 

Quantidade de blocos de enviados 

Meta 50% 

Fonte: elaboração própria (2021) 
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Tabela 19 - KPI VII 

Nome Taxa de acerto das questões 

Tipo Resultado 

Responsável Supervisor de pedagogia 

Periodicidade Semanal e mensal 

Por quê/Para quê Avaliar a capacidade de acertar questão do aluno. 

Como 

O supervisor irá contar os acertos por meio da planilha de Excel 

gerado no Formulário do Google, automatizando esse processo. 

Caberá ao coordenador de cada disciplina lhe repassar o gabarito 

das questões. 

Fórmula 
Quantidade de acertos 

Quantidade de questões nos blocos 

Meta 70% 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 20 - KPI VIII 

Nome Média do desempenho no ENEM  

Tipo Resultado 

Responsável Gestão 

Periodicidade Anual 

Por quê/Para quê 
Saber as notas efetivas dos alunos na prova, o que permitirá saber 

em quais matérias eles estão com mais dificuldade. 

Como 

Quando sair o resultado do ENEM, o analista de comunicações irá 

criar um formulário do Google em que o preenchedor poderá 

colocar a sua nota em cada uma das 5 provas e disparar para todos 

os alunos do ano passado. Ele deverá compilar as respostas e 

enviar para a gestão. Deverá ser feito um indicador para cada uma 

das matérias do ENEM e um para o resultado final, considerando 

este como a média aritmética das notas das provas. 

Fórmula 
Soma da pontuação na disciplina 

Quantidade de alunos que fizeram a prova 

Meta 600 para as matérias de Matemática e Redação, 500 para a 
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restante, 540 para o resultado final. 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

Tabela 21 - KPI IX 

Nome Média do desempenho no ENEM dos alunos fiéis 

Tipo Resultado 

Responsável Gestão 

Periodicidade Anual 

Por quê/Para quê 

Saber as notas efetivas na prova dos alunos que atenderam o curso 

pela maior parte do ano, o que permitirá saber em quais matérias 

eles estão com mais dificuldade e o quanto o RE ajudou a 

influenciar sua nota. 

Como 

Quando sair o resultado do ENEM, o analista de comunicações irá 

criar um formulário do Google em que o preenchedor poderá 

colocar a sua nota em cada uma das 5 provas e dispará-lo apenas 

para os alunos que atenderam a pelo menos alguma aula no 

penúltimo mês letivo do ano anterior. Ele deverá compilar as 

respostas e enviar para a gestão. Deverá ser feito um indicador 

para cada uma das matérias do ENEM e um para o resultado final, 

considerando este como a média das provas. 

Fórmula 
∑ pontuação na disciplina 

Quantidade de alunos fiéis que fizeram a prova 

Meta 
700 para a matéria de Matemática, 800 para Redação, 600 para a 

restante, 660 para o resultado final. 

Fonte: elaboração própria (2021) 

Ao acompanhar os indicadores sugeridos acima, a gestão do curso poderá ter uma 

visão melhor do seu processo e identificar possíveis gargalos, devendo procurar resolvê-los 

buscando assim a melhoria contínua.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 ALCANCE DOS OBJETIVOS 

O principal objetivo, a proposta de melhorias, foi alcançado. Isto foi alcançado através 

do atingimento dos objetivos secundários: identificaram-se os principais problemas do curso, 

foram sugeridos indicadores para melhor gerir o curso e diversas ferramentas da área de 

qualidade foram usadas. Elas foram fundamentais porque permitiram propostas bem 

específicas para diversos problemas do curso. 

A pesquisa de opinião e a entrevistas serviram para elucidar os problemas. Pôde-se 

entender que características o cliente deseja que sejam melhores por ver valor nelas, assim 

como entender onde a própria empresa vê oportunidade e necessidade de melhoria. 

Em seguida, a GUTFI foi essencial para dar continuidade para a priorização dos 

problemas. Uma vez que surgiram diversas oportunidades de melhoria, precisava-se elencar 

uma ordem de prioridade, e nisso essa ferramenta obteve sucesso. 

Por sua vez, o benchmarking foi importante para entender como outras empresas do 

ramo se comportam. Foram analisadas empresas com clientela semelhante e diferente da do 

curso estudado, para se conhecer técnicas bem distintas do ramo. Assim, pode-se entender que 

práticas de mercado funcionavam ou não. 

Adiante, o diagrama de Ishikawa explicitou algumas causas dos problemas 

priorizados. Conhecendo-as, pôde-se definir estratégias para atacá-los. 

Essas estratégias são os planos de ação da empresa. A ferramenta 5W2H teve como 

efeito ações bem específicas, em vez de vagas: sabe-se exatamente o que cada ação é, quem é 

o responsável, como deve ser feita, quanto e o seu custo. Desse jeito, o plano foi estruturado 

de maneira bem específica, o que aumenta suas chances de sucesso. 

Por fim, foram sugeridos indicadores para acompanhar a eficiência dessas ações. Eles 

são importantes para a etapa de monitoramento do PDSA, a qual permite julgar se as medidas 

estão sendo eficazes ou não. 

Portanto, mais do que somente o efeito individual de cada ferramenta, vê-se um nexo 

entre cada etapa do projeto, mostrando o elo entre elas. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões de trabalhos futuros nessa linha, sugere-se: 

• Implementação e acompanhamento do planejamento proposto; 

• Estudos em pré-vestibulares que não tenham grandes limitações financeiras, o que 

permite ações diferentes e mais robustas; 

• Estudo em escolas em vez de somente pré-vestibulares, permitindo um foco maior 

em educação, em vez de em aprovação no SISU; 

• Estudo para otimizar e unificar as metodologias e os processos das unidades de 

Niterói e Nova Friburgo. 
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