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RESUMO
As condições precárias na prestação de serviços básicos na Rocinha, há muito tempo
presentes na realidade da comunidade, expuseram os moradores a uma maior vulnerabilidade
frente a crise sanitária do COVID-19. Sendo assim, o aprimoramento de serviços como – coleta
regular de lixo, distribuição de luz, abastecimento de água, entre outros - e o entendimento das
circunstâncias que limitam a prestação dos mesmos no bairro, tornaram-se ainda mais urgentes.
Dito isso, esta pesquisa é um estudo de caso sobre os serviços básicos prestados à comunidade
da Rocinha durante a pandemia de COVID-19. Com o intuito de medir a qualidade desses
serviços e elaborar propostas de melhoria para os priorizados, foram feitas entrevistas com 4
coordenadores de Organizações Não Governamentais – ONGs da comunidade, para entender o
perfil da população e o contexto pandêmico na Rocinha. Em seguida, foi aplicado um
questionário para estabelecer o perfil socioeconômico dos 45 moradores da comunidade
participantes e também, suas avaliações dos 9 principais serviços selecionados pelos líderes
comunitários. Levando em consideração o resultado desta etapa, através de uma segunda rodada
de debates com os coordenadores supracitados, os serviços foram avaliados com o uso de
algumas ferramentas de qualidade. Eles foram graduados conforme a matriz GUTFI e com o
auxílio do diagrama de Ishikawa, foram elencadas as principais causas para os 4 serviços
considerados mais críticos. Após a seleção das causas cujos efeitos de mitigação seriam mais
relevantes para a população estudada, foram confeccionadas 3 propostas de melhoria para
aprimorar os serviços de divulgação de informações sobre a doença e a vacinação, tratamento
de água e esgoto e atendimento nas unidades básicas de saúde. E as propostas de melhoria
elaboradas foram: a criação de um plano de comunicação, a retomada do Plano Comunidade
Cidade e a criação de procedimento de atendimento padrão nas unidades de saúde.
Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade, Serviços, Comunidades, Covid-19.

ABSTRACT
The precarious conditions of basic services provision in Rocinha, which have long been
present in the reality of the community, have exposed its residents to a greater vulnerability in
the face of the COVID-19 health crisis. Therefore, the improvement of services such as –
regular garbage collection, distribution of light, water supply, among others - and the
understanding of the circumstances that limit their provision in the neighborhood, have become
even more urgent. Having that said, this research is a case study focused on the basic services
provided to the Rocinha community during the COVID-19 pandemic. In order to measure the
quality of these services and to elaborate improvement proposals for the prioritized ones,
interviews were carried out with 4 coordinators of Non-Governmental Organizations - NGOs
in the community, to understand the profile of the population and the pandemic context in
Rocinha. Then, a questionnaire was applied to establish the socioeconomic profile of the 45
residents of the community that participated and also their evaluations of the 9 main services
selected by the community leaders. Taking into account the result of this stage, through a second
round of debates with the aforementioned coordinators, the services were evaluated using some
quality tools. They were graded according to the GUTFI matrix and with the help of the
Ishikawa diagram, the main causes for the 4 services considered most critical were listed. After
selecting the causes whose mitigating effects would be more relevant for the population studied,
3 improvement proposals were made to upgrade the following services: disseminating
information about the disease and vaccination, water and sewage treatment and care in basic
health units. And the improvement proposals made were: the creation of a communication plan,
the resumption of the City Community Plan and the creation of a standard care procedure in the
health units.
Keywords: Quality Tools, Services, Communities, Covid-19
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1.1

INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou que a

humanidade estava enfrentando mais uma pandemia, a pandemia do COVID-19. Ainda de
acordo com a OMS, uma doença pandêmica é caracterizada pela sua distribuição territorial e
não pela sua seriedade (OPAS, 2020).

De acordo com os dados retirados do painel de monitoramento da doença
disponibilizado pela OMS (2021), até o dia 20 de setembro de 2021, o número total de casos
no mundo chegava a aproximadamente 228,4 milhões e o número de mortos a quase 4,7 milhões
de pessoas. Devido a fatores como: à alta transmissibilidade da doença, seu longo tempo de
incubação, difícil detecção, necessidade de adoção de políticas de distanciamento social e
comunicação extensiva, o enfrentamento a crise sanitária se tornou um desafio para todas as
nações.

Fleury e Menezes (2020) apontam que todas as classes sociais, desde as classes médias
altas até as mais periféricas, foram impactadas pela pandemia, mas é evidente que a falta de
políticas públicas e as discrepâncias das condições socioeconômicas e sanitárias mais uma vez
colocaram os moradores das favelas à margem da sociedade e em posição de extrema
vulnerabilidade.

No cenário mundial, estima-se que a parcela da população habitando favelas e
assentamentos informais é equivalente a 1,6 bilhões de pessoas. Atualmente, isso equivale a
aproximadamente um quarto da população urbana do mundo e este número está em constante
crescimento (UNITED NATIONS, 2010).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019), os domicílios
em aglomerados subnormais estão presentes em 13,2% dos municípios do Brasil e
correspondem a pouco mais de 5,1 milhões de residências ou 7,8% do total nacional. O estado
do Rio de Janeiro apresenta o segundo maior número em termos absolutos desse tipo de
território e é onde localiza-se a Rocinha, a maior comunidade do país.
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Nas favelas, ficou mais notória a limitação das condições pessoais e individuais de
enfrentamento a doença. O que traz à tona, uma maior necessidade da atuação do estado nestes
sítios para garantir determinados direitos básicos que possibilitem a manutenção da vida como:
acesso ao saneamento básico, estruturas apropriadas de urbanização e moradia, alimentação
adequada, fornecimento regular de energia elétrica e água, coleta de lixo regular, etc. (FLEURY
E MENEZES, 2020).

Diante dessa combinação entre o cenário de crise sanitária e as condições de vida
impróprias presentes nas comunidades, a necessidade de identificar os pontos de melhoria na
prestação de serviços a estas populações mais vulneráveis, exalta a importância do correto
planejamento de ações que minorem as más condições de vida destas populações. E uma
possiblidade de ações de aprimoramento para garantir o devido enfrentamento desta situação e
auxiliar as instituições nesta gestão de crise, consiste na utilização das ferramentas de qualidade.

Nesse contexto, as ferramentas de qualidade são exemplos de instrumentos que ajudam
o planejamento e norteiam as corretas tomadas de decisão através do gerenciamento dos
processos de avaliação de qualidade. Segundo Malik (1998), essas ferramentas têm como
finalidade propor soluções por meio da definição, mensuração e análise dos problemas que
interferem na boa execução dos processos de trabalho.

1.2

PROBLEMA

A Rocinha é atualmente a favela mais populosa do país e do Rio de Janeiro. A
comunidade, que possui o título de bairro, está localizada na Zona Sul do município do Rio de
Janeiro, e possuía em 2019 aproximadamente 25,7 mil domicílios, no entanto, não há certeza
em relação ao número de moradores da comunidade que é estimado entre 69,0 mil e 220,0 mil
habitantes (IBGE, 2020).

Diante da crise do coronavírus, o vertiginoso crescimento dos casos de COVID-19 na
comunidade em abril de 2020, passando de 9 para 35 entre o dia 10 e o dia 15 desse mês,
culminou em uma preocupação ainda mais profunda acerca da relação entre as condições de
vida da comunidade e as consequências advindas da doença (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
– FIOCRUZ, 2020).
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De acordo com Nelson (2020), falta de políticas públicas, as informações inconsistentes
recebidas pelos moradores de órgãos oficiais, a falta de empatia da sociedade civil, atrelados
aos desafios inerentes à estrutura disponível para a comunidade apontaram que a pandemia teria
grandes impactos na Rocinha e esse fato se confirmou com o decorrer da crise sanitária.

Características como a falta de saneamento básico adequado, disposição urbanísticas
irregular e sem planejamento, falta ou acesso inconstante à água, pouca ou nenhuma
disponibilidade de unidades de atenção primária de saúde devidamente equipadas, e tantos
outros fatores, demonstraram a importância da melhoria na prestação de serviços a essa
comunidade para garantir a manutenção adequada a vida (NELSON, 2020).

Levando em consideração tal cenário, a situação-problema em discussão nesta pesquisa
consiste na verificação, sob a perspectiva da qualidade, de quais são os serviços considerados
de maior relevância para o enfretamento da pandemia na Rocinha, bem como, na identificação
das condições de prestação dos mesmos a população e o aprofundamento sobre as causas que
influenciam as mesmas.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo primário

Com base na situação descrita, o presente estudo tem como objetivo geral:
Identificar quais são os serviços prioritários e os fatores associados a suas prestações
que precisam ser aperfeiçoados, baseados na visão dos moradores da Rocinha e através da
utilização de ferramentas de qualidade para sua identificação, priorização e propostas de
solução.

1.3.2 Objetivos secundários

De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007), é fundamental esmiuçar o objetivo
geral em objetivos específicos para garantir o aprofundamento detalhado do intuito do autor na
elaboração da pesquisa. Portanto, os objetivos específicos desse estudo são:
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Entender quais são os principais problemas observados pela população residente na
Rocinha.



Aplicar ferramentas de qualidade para priorizá-los



Aplicar ferramentas de qualidade para propor soluções para os problemas
identificados.

1.4

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

Este estudo tem relevância para a Engenharia de Produção, por abordar uma área pouco
explorada e de difícil coleta de informações, o contexto das favelas e mais especificamente da
maior favela da atualidade em solo brasileiro. E por oferecer ao meio acadêmico a oportunidade
de conhecer a favela da Rocinha. Além disso, a peculiaridade da análise do enfrentamento de
uma pandemia no contexto da Rocinha, pode trazer diferentes ideias e percepções que podem
contribuir para futuros estudos de combate a outros surtos nesta localidade, como por exemplo
o surto de tuberculose.

Quanto aos conceitos e as ferramentas de qualidade, sua aplicação raramente tem uma
abordagem com foco na perspectiva da solução dos problemas vivenciados pelas populações
marginalizadas em relação aos serviços públicos. Seus principais temas de análise tendem a ser
a otimização de processos e proposta de melhorias nas organizações (públicas ou privadas) para
grupos específicos, que usualmente não englobam as populações marginalizadas das
comunidades.

Além disso, a população da favela da Rocinha, em geral, tem pouco contato com o meio
acadêmico (especialmente a área da engenharia) e por isso, o presente estudo pode fomentar
um melhor entendimento da contribuição e cuidado que podem vir da academia ao priorizar as
necessidades dos moradores. Nesse sentido, o projeto tem relevância pela tentativa de
aproximar o meio acadêmico e o social.

Segundo Ribeiro e Lago (2001), cada vez mais é necessário agir para garantir a
desmistificação das favelas como um outro mundo social à parte da cidade, diferente, marcado
pela carência e desorganização. Os autores expressam a necessidade, por parte de governos e
organizações ligadas à gestão pública da pobreza de estabelecer novos discursos que permitam
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políticas de integração da favela a cidade. Este estudo pretende fornecer resultados relevantes
para instituições que estejam em contato com interlocutores do governo, o que pode contribuir
para um olhar mais fidedigno da realidade e aprimorar os serviços futuramente ofertados
naquele local.

Este estudo também pode ser considerado relevante por fornecer a autora desse projeto,
a oportunidade de impactar sua própria realidade e daqueles que a cercam, tendo em vista que
a mesma é também moradora da comunidade da Rocinha. A análise junto à comunidade
proporciona a expansão da perspectiva de mundo, permeia o desenvolvimento de ideais
coletivos e é uma oportunidade de retribuir todos os ensinamentos de vida recebidos naquele
local. Portanto, este estudo tem grande relevância para o desenvolvimento de uma engenheira
de produção com um olhar crítico e cuidadoso, em outras palavras, proporciona o cumprimento
do papel social da formação universitária pública.

1.5

LIMITAÇÕES DA PESQUISA

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a definição de um problema a ser investigado
em uma pesquisa deve conter uma especificação detalhada e objetiva, elencando as variáveis
que influenciam na investigação.

Segundo o IBGE (2020), estima-se a existência de 13.151 aglomerados subnormais (ou
favelas) distribuídos por 734 municípios no país. É de amplo conhecimento que as favelas, em
geral, compartilham dos mesmos desafios de condição de vida, como por exemplo: o descaso
do governo, falta de infraestrutura, degradação do meio ambiente, crescimento desordenado,
falta de água, luz e saneamento básico, e acesso precário à saúde e à educação, exposição a
violência e etc... Porém, cada comunidade é um microuniverso que detém suas particularidades.

Dito isso, o local específico de estudo deste projeto é tão somente a favela da Rocinha,
localizada na Zona Sul (região de maior poder aquisitivo) da cidade do Rio de Janeiro. A
Rocinha é atualmente a maior favela em território nacional e por isso, fica entendido que a
abordagem para a análise dos serviços prioritários, ao enfrentamento a pandemia de COVID19, na comunidade demanda ações extremamente específicas e de maior extensão. Portanto, os
resultados desse estudo não podem ser aplicados a outras comunidades com perfis
socioeconômicos, geográficos e culturais diferentes.
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Segundo Motta (2019), outro ponto que dificulta o desenvolvimento de estudos acerca
das favelas é a dificuldade para encontrar informações consistentes sobre sua realidade, isto é,
os arranjos de elementos e relações que as pessoas vivenciam. Portanto, neste estudo, os
resultados são limitados aos dados coletados através de entrevistas com as principais lideranças
comunitárias e à aplicação de pesquisas junto a 45 moradores da Rocinha.

1.6

ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Afim de alcançar os objetivos supramencionados, o projeto tem sua estrutura dividida
em cinco capítulos, conforme a descrição a seguir:

Capítulo 1: Compreende a contextualização da pandemia de COVID-19 na Rocinha, da
situação a ser explorada e a formulação da situação-problema, com definição e limitação dos
objetivos pretendidos e por fim, a própria organização do estudo para alcançar propósitos
almejados.

Capítulo 2: Fornece o embasamento teórico a respeito do problema sob análise e os
fatores determinantes para sua correta compreensão, além disso, a base literária e as produções
científicas previamente publicadas proporcionam a construção de uma base conceitual sobre
procedimentos metodológicos, facilitando assim o desenvolvimento e a análise dos resultados
da pesquisa.

Capítulo 3: Descreve a metodologia adotada de pesquisa para alcançar os objetivos
supracitados. Esta seção traz a definição do método de pesquisa, os dispositivos de medida, a
metodologia para a coleta e tratamento de dados, e por fim, os mecanismos de análise usados
posteriormente.

Capítulo 4: Contém a aplicação da pesquisa, os resultados alcançados, bem como, as
análises e suas etapas pautadas nos instrumentos citados no capítulo anterior.

Capítulo 5: Detém as conclusões do estudo em questão, bem como, a crítica as principais
limitações da análise elaborada e a identificação de pontos de aperfeiçoamento para a possível
continuidade da exploração do tópico em trabalhos futuros.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Apresenta-se a seguir a base teórica que se pretende servir de base para o
desenvolvimento da pesquisa.

2.1

SERVIÇOS

2.1.1 Definição

Segundo Lovelock e Wirtz (2011), definir corretamente o que são serviços é uma tarefa
difícil porque os serviços abrangem uma vasta gama de atividades diferentes e com frequência,
de alta complexidade.

Historicamente, há uma confusão entre a diferença entre os conceitos de serviços e bens
físicos. Enquanto os serviços são descritos como “atos, feitos, performances ou esforços”, os
bens físicos são caracterizados como “artigos, dispositivos, materiais, objetos ou coisas”
(LOVELOCK e WIRTZ, 2011)). Para Grönroos (2015), essa comparação não é suficiente e é
necessário que sejam definidos conceitos específicos para serviços e sua gestão.

É válido mencionar que na literatura são encontradas diversas definições para serviços,
mas os conceitos de instantaneidade do consumo e intangibilidade, que serão abordados mais à
frente, são uma conformidade entre elas.

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011) definem um serviço, de forma simplificada, como
uma experiência, com características de intangibilidade e perecibilidade, elaborada para um
consumidor que possui participação ativa como coprodutor. ZEITHAML E BITNER (1996),
concordam com o conceito de coprodução e resumem os serviços em atos, processos e
desempenho de ações.

Outros autores trazem definições mais extensas sobre o conceito acerca de serviços:
Definimos serviço como qualquer ato ou desempenho, essencialmente
intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de
nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um bem concreto.
(KOTLER e KELLER, 2010, p. 382)
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Os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte à outra em
que se considera o desempenho baseado no tempo com a intenção de obter os
resultados desejados nos próprios usuários, em objetos ou em outros bens pelos quais
os compradores são responsáveis. Em troca de seu dinheiro, tempo e esforço, os
clientes de serviços esperam obter valor com o acesso a bens, mão de obra,
capacidades profissionais, instalações, redes e sistemas; mas normalmente eles não se
apropriam dos elementos físicos envolvidos. (LOVELOCK e WRIGHT, 2007, p. 6)
Um serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou
menos intangível que, normalmente, mas não necessariamente, ocorre nas interações
entre consumidores e empregados e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do
fornecedor do serviço, que são oferecidos como soluções para os problemas do
consumidor. (GRÖNROOS, 1990, p. 27)

Para Johnston, Clark e Shulver (2012), é fundamental também o entendimento de que
os serviços podem ser abordados de acordo com duas perspectivas: o serviço oferecido do ponto
de vista da operação e o serviço recebido do ponto de vista do cliente. Segundo o autor, a
perspectiva da operação nada mais é do que o processo de prestação de serviço ao cliente e as
saídas. Para isso, o processo deve ser projetado de acordo com as entradas, recursos disponíveis,
pessoas envolvidas e os próprios clientes que têm participação ativa no mesmo. Já o serviço
recebido pelo cliente está associado em grande parte as suas experiências e interações com o
mesmo. Em outras palavras, cada cliente experimentará o processo de forma singular, de acordo
com suas vivências e sua interação com o processo resultará em “produtos”, benefícios,
emoções, julgamentos e intenções (JOHNSTON, CLARK E SHULVER, 2012).
Figura 1 – A experiência do processo de prestação de serviços

Fonte: Adaptado de Johnston, Clark e Shulver (2012)
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2.1.2 Características dos serviços

A principal característica dos serviços é a sua natureza de processo, ou seja, o fato de
serem compostos por uma série de atividades. E para garantir a execução destas atividades, o
processo de serviço deve considerar recursos como: colaboradores, clientes, bens físicos,
informações, sistemas, infraestrutura, e etc... Além disso, a obtenção de uma solução e o
surgimento do valor atribuído a um serviço ocorrem nas interações, diretas ou indiretas, dos
clientes com esses recursos. E, portanto, pode-se dizer que a natureza de processo norteia as
demais características dos serviços (GRÖNROOS, 2015).

Dito isso, existem outras características que são usadas para contornar melhor os
conceitos de serviços, mas é importante frisar que algumas delas como intangibilidade,
inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade sempre são mencionadas pelos teóricos. Há
também, outras abordagens que usam os conceitos de coprodução e do resultado de não
propriedade dos serviços para complementar essas 4 características mencionadas
anteriormente. Esses 6 conceitos serão brevemente elucidados logo abaixo.

2.1.2.1 Intangibilidade

Enquanto produtos são objetos, os serviços são ideias e conceitos. Por isso, os serviços
possuem uma natureza intangível e distintivamente dos produtos, eles não podem ser vistos,
sentidos, testados e avaliados anteriormente a sua aquisição (FITZSIMMONS E
FITZSIMMONS, 2011). Esse aspecto faz com que os consumidores tenham que apoiar suas
tomadas de decisão em opiniões de clientes que já experimentaram aquele serviço, mas é
relevante salientar que muitas vezes essas avaliações serão divergentes quanto ao valor da
experiência pois cada indivíduo detém um conjunto de expectativas e percepções singular
(BATESON e HOFFMAN, 2010).

Muitos autores defendem que a intangibilidade dos serviços é sua característica mais
importante, mas Grönroos (2015) faz uma crítica a esse ponto pois de acordo com o autor, um
serviço pode ser caracterizado por vários graus de intangibilidade, mas ele concorda que
ordinariamente, os serviços de fato não podem ser testados previamente.
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2.1.2.2 Inseparabilidade ou Simultaneidade

De modo geral, ao contrário dos bens materiais, os serviços não podem ser fabricados,
estocados, distribuídos e mais tarde consumidos, eles geralmente são produzidos e consumidos
simultaneamente, o que faz com que as pessoas encarregadas de os prestar também façam parte
dos mesmos (KOTLER E KELLER, 2012).

A inseparabilidade analisa as relações entre os consumidores recebendo um serviço, os
outros usuários que estão compartilhando daquela mesma vivência e os provedores desses
serviços. Na operação de serviços, o cliente pode, dependendo do serviço, ter um papel ativo
no processo e por isso, a operação deve ser cautelosamente planejada considerando a presença
física dos consumidores (BATESON e HOFFMAN, 2010).

Para Lovelock e Wirtz (2011), os clientes estão vivendo em um mundo muito mais
dinâmico e o efeito desse cenário é que eles se encontram mais sensíveis, menos dispostos a
dispender tempo e entendem as perdas de tempo como custos de oportunidade que devem ser
evitados. Assim sendo, a inseparabilidade torna crítico o momento de interação com o cliente
no processo de fornecimento do serviço, para ganhos ou perdas em relação a sua experiência
(BATESON e HOFFMAN, 2010).

2.1.2.3 Perecibilidade

A característica de perecibilidade está intrinsecamente ligada a característica da
inseparabilidade. Como mencionado previamente, fica claro o contraste entre o planejamento
de produtos e serviços, diante da ideia de que serviços não podem ser armazenados, revendidos
ou devolvidos (ZEITHAML, BITNER E GREMLER, 2017).

Para Bateson e Hoffman (2010), é clara a divisão entre a produção e o consumo no
espaço-tempo para bens tangíveis, mas os serviços não contam com o suporte de estoques para
lidar com as mais variadas flutuações de demanda.

Lovelock e Wirtz (2011) argumentam que uma empresa pode ter a sua disposição
instalações, equipamentos e mão de obra prontos para serem usados quando for necessária a
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criação do serviço. No entanto, esses recursos expressam a capacidade produtiva da organização
e caso não haja demanda por aquele serviço, essa capacidade será desperdiçada pois não é
possível a criação de valor a partir desses ativos.

2.1.2.4 Variabilidade ou Heterogeneidade

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011), a combinação da natureza intangível dos
serviços ao conceito de coprodução (que será debatido na próxima secção) resulta na variação
do serviço de consumidor para consumidor. Essa variabilidade nada mais é do que uma
consequência de por quem, onde e quando os serviços estão sendo prestados (KOTLER E
KELLER, 2012).

Manter a consistência na produção de serviços e em seus processos de entrega se torna
um desafio devido a participação ativa dos colaboradores e clientes ou ambos nessas atividades.
Isto é, o atendimento de um cliente e a entrega de um serviço não serão exatamente iguais para
o próximo cliente (GRÖNROOS, 2015).

2.1.2.5 Coprodução

Com o avanço das tecnologias, a disponibilização de novas ferramentas e métodos que
oferecem mais autonomia aos clientes em relação aos serviços, tornou-se cada vez mais comum
o uso de termos como “criador de valor” e cocriador. Esse movimento reconhece a importância
do papel ativo que os clientes assumem nas interações com os prestadores de serviço e nos
próprios processos de serviço.

Grönroos (2015) e Kotler e Keller (2012) concordam que os clientes não são apenas
receptores de um serviço e na verdade, devem ser considerados como um recurso dentro do
planejamento e processo de um serviço. Além de assumir um papel de coprodutor naquele
serviço, ao interagir com os demais recursos da empresa, o cliente detém o poder de cocriar
valor com a mesma (GRÖNROOS, 2015).

Alguns especialistas vão além dessa abordagem e argumentam que para tonar a entrega
de serviços mais eficiente, os clientes devem ser vistos como funcionários temporários e a partir
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desse olhar mais cauteloso, suas contribuições como coprodutores no processo devem ser
maximizadas (ZEITHAML, BITNER E GREMLER, 2017).

2.1.2.6 Característica de não propriedade dos serviços

Uma importante característica que diferencia, de forma simples, os bens materiais dos
serviços é a não transferência de propriedade. Um exemplo trivial que pode ser citado é o fato
de um cliente não se tornar dono de uma cama ou de uma toalha, ao alugar e utilizar as
acomodações de um hotel.

Lovelock e Wirtz (2011) argumentam que os serviços são uma forma de aluguel que os
clientes utilizam para obter benefícios e desfrutar de sistemas que não poderiam experimentar
devido a suas limitações individuais. O termo aluguel é utilizado pois ele denota o acesso a um
recurso por um determinado tempo, podendo ser esse recurso: um bem material, tecnologia ou
até mesmo a força de trabalho humana (FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2011).

2.1.3 Classificação dos serviços

A classificação de serviços é um tema de imenso debate entre diversos teóricos, já que
sua abrangência é ampla, múltipla e indefinida. Na descrição clássica, os serviços são
enquadrados no terceiro setor e estão ligados a atividades como: educação, saúde, comércio,
profissionais autônomos, etc. A falta de consenso entre os autores é resultado de suas tendências
em utilizar classificações pautadas em suas áreas de atuação ou até mesmo sobre o tema sobre
o qual estão se aprofundando (NÓBREGA, 1997).

Silvestro et al (1992) sugerem que os serviços, de forma geral, podem ser classificados
como: serviços profissionais, loja de serviços e serviços de massa. Essa avaliação é baseada em
seis principais dimensões: grau de utilização de equipamentos, nível de interação com o cliente,
customização do serviço, autonomia do provedor de serviço, ênfase nas atividades de linha de
frente (front-office) ou retaguarda (back-room) e orientação para o produto ou processo (ver
figura 2).

25

Figura 2 – Tipos de processos de acordo com as operações de serviços

Fonte: Adapto de Silvestro et al (1992)

Las Casas (2012) classifica os serviços de maneira mais simplista, entre serviços de
consumo e serviços industriais. A primeira classificação está relacionada aos serviços prestados
diretamente ao consumidor, sendo divididos em conveniência, escolha e especialidade. Já a
segunda, abrange os serviços prestados a indústria, comércios ou instituições e as classificações
adotadas são: de equipamentos, de facilidade e consultoria/orientação.
2.2

PANDEMIA

2.2.1 Definição

Para que o termo pandemia possa ser corretamente aplicado, é necessário que seja feita
a distinção entre tal conceito e os demais que caracterizam as diferentes expressões relacionadas
a propagação de doenças, como endemia e epidemia.

De acordo com Instituto Butantan (2020), o termo endemia é utilizado quando há a
presença continuada de uma determinada doença ou agente infeccioso em uma determinada
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área específica. E epidemia é aplicada a situações em que uma doença atinge uma quantidade
grande de pessoas numa extensa área geográfica.
Segundo Rezende (1998), “o conceito moderno de pandemia é o de uma epidemia de
grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais de um continente”. A Organização
Mundial da Saúde (2021) concorda com o autor e estabelece que uma pandemia é caracterizada
pela distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. O termo deve ser empregado
quando uma doença tem disseminação mundial e sua transmissão é sustentada entre pessoas.

2.2.2 A Pandemia de Coronavírus no Mundo

No mês de dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, localizada na província chinesa de
Hubei, tornou-se palco de um surto de pneumonia, até então, desconhecida e que fora mais
tarde nomeada de COVID-19. Durante o primeiro mês do surto, a China registrou ao todo
11.821 casos e 259 óbitos. E também, ao longo do mês de janeiro de 2021, a doença foi
registrada em outros continentes como a Ásia, Europa e América do Norte (WERNECK e
CARVALHO, 2020).

De acordo com Marques, Silveira e Pimenta (2020), a doença tornou-se alarmante
devido à sua surpreendente transmissibilidade, ao volume de recursos necessários para o seu
combate e contenção, mas principalmente, pelo conhecimento escarço em torno de seu
comportamento. Perante a esses elementos, a doença foi caracterizada como uma Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, pela Organização Mundial da Saúde
– OMS, em janeiro de 2020. No mês de março de 2021, diante de um cenário de mais 110 mil
casos em 114 países, a OMS decretou oficialmente a pandemia (OPAS, 2020).

Até o momento, já foram descobertas diversas características do novo coronavírus que
tornam o seu combate desafiador. Primeiramente, sua transmissão ocorre pelo ar ou no contato
com superfícies infectadas. Outra particularidade do vírus é a variedade de sintomas que os
acometidos apresentam. Algumas pessoas são afetadas de forma mais grave, precisando
recorrer até mesmo ao atendimento médico, enquanto outros nem apresentam sintomas. Essa
dificuldade de identificação dos casos faz com que seja necessária a adesão ao isolamento
social, trazendo para o debate o planejamento de aspectos econômicos, sociais e políticos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).
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Devido a essas características mencionadas anteriormente, várias medidas de prevenção
e segurança passaram a integrar o cotidiano das populações que convivem com esse cenário há
praticamente um ano e meio. De acordo com Braga (2020), a adoção de medidas como o uso
de máscaras, fechamento de locais públicos e particulares onde ocorriam aglomerações,
suspensão de trabalhos e aulas na modalidade presencial, e o incentivo ao distanciamento social
são alguns exemplos de ações que passaram a compor a “nova normalidade”.

Mas para entender a gravidade e extensão da pandemia, é preciso dar atenção aos seus
números. De acordo com o painel de acompanhamento de COVID disponibilizado pela OMS,
até março de 2020 forma registrados aproximadamente 1,18 milhões de casos e 66,33 mil
mortes devido a doença. O número de infectados cresceu em 7074% e o de óbitos em 2777%
entre os meses de março e dezembro de 2020, saltando para um total assustador de 84,58
milhões de indivíduos acometidos pela doença e 1,91 milhões de mortos (ver figura 3).
Figura 3 – Evolução do coronavírus no contexto
]mundial

Fonte: Adaptado de Organização Mundial de Saúde (2021)

Infelizmente, os números continuaram a piorar e em agosto de 2021, o COVID-19 já
havia atingido mais de 220, 25 milhões de pessoas ou 2,8% da população mundial e o número
de pessoas que perderam suas vidas para a doença chegou a 4,56 milhões, demonstrando sua
alta letalidade de 2 indivíduos a cada 100 infectados. As regiões mais afetadas até o momento
são os países das Américas com 38,5% dos casos, da Europa com 30,0%, do Sudeste da Ásia
com 18,7%, do Mediterrâneo Oriental com 6,8%, do Pacífico Ocidental com 3,4% e da África
com 2,6%, nesta ordem (ver figura 4).
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Figura 4 – Distribuição dos casos de coronavírus de acordo com as regiões da ONU

Fonte: Adaptado de Organização Mundial de Saúde (2021)

Ao longo dos meses, a população mundial aprendeu a lidar com medidas necessárias
para o controle do surto e com isso, sentiu as repercussões e os impactos políticos, econômicos,
sociais e culturais sem precedentes na história recente das pandemias. Ficou evidente que o
destino de cada nação dependeria de fatores muito complexos como políticas de prevenção e
comunicação, distribuição geográfica da população, renda per capita, estruturas de saneamento
básico e de saúde, desenvolvimento econômico, nível de escolaridade populacional, condições
climáticas, cenário político e etc (GREER, KING E FONSECA, 2021).

A crise econômica que diversos países atravessam é um dos aspectos mais debatidos e
estudados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2021), a crise
sanitária pode afetar diversos aspectos da economia de formas diferentes e os fatores ligados a
perspectiva de oferta das indústrias podem ser abalados pela redução da força de trabalho, queda
da produtividade no trabalho e por fim, as limitações das cadeias produtivas. Do ponto de vista
da demanda, os impactos negativos decorrentes da pandemia são: o menor poder de consumo
das famílias, menor interesse em investimentos privados e desaceleração do comércio exterior.

De acordo com o International Monetary Fund, conhecido em português como Fundo
Monetário Internacional – FMI (2021), a economia mundial passou por uma contração estimada
de -3,3% em 2020 e é esperado que atinja uma alta de crescimento de 6,0% em 2021 e 4,4%
em 2022. Além desse efeito, ao comparar o PIB per capita (indicador geralmente associado a
qualidade de vida) projetado para um cenário não pandêmico e a realidade, as perdas equivalem
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a 20% para mercados emergentes e economias em desenvolvimento (com exceção da China) e
11% para as economias avançadas, em comparação aos resultados observados em 2019.

O braço da OMS, International Labour Organization - ILO (2021), conhecida em
português como a Organização Internacional do Trabalho, aponta a redução expressiva na força
de trabalho mundial e enfatiza que os grupos mais impactados foram aqueles que já eram mais
vulneráveis antes mesmo da pandemia (em especial, as mulheres e os jovens). Ainda de acordo
com o instituto, a melhor forma de analisar as taxas de desemprego seria através da comparação
das médias de horas de trabalho anteriores e durante a recessão.

A abordagem através das perdas de horas de trabalho traz uma comparação mais fiel ao
cenário pandêmico pois reflete tanto as perdas de emprego (as pessoas migraram para o
desemprego e também, as que se tornaram inativas – deixaram de tentar reinserção no mercado)
quanto a redução das horas trabalhadas daqueles que continuaram empregados (em decorrência
das políticas de conservação de cargos implementadas por diversos países). Outro fator
contribuinte para a redução das horas de trabalho observadas é a menor demanda por mão de
obra devido à redução geral do consumo (ILO, 2021).

De acordos com dados levantados pelo ILO (2021), estima-se uma redução de
aproximadamente 8,8% nas horas trabalhadas mundialmente ou o equivalente a 255 milhões de
posições de trabalho integrais, sendo estas perdas calculadas comparando um cenário sem
pandemia projetado para 2020 versus o atual cenário pandêmico. Essas vagas podem ser
divididas em: perdas devido a estagnação do mercado, as demissões e a redução das horas
trabalhadas (ver figura 5)
Figura 5 – Representação das horas de trabalho perdidas mundialmente

Fonte: Adaptado de ILO (2021)
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Toda essa instabilidade econômica reverteu, pela primeira vez nas duas últimas décadas,
o progresso em relação a redução da pobreza, além de acentuar as dificuldades ao combate da
insegurança alimentar e garantia ao direito à moradia. Estima-se que mais de 100 milhões de
trabalhadores passaram a viver abaixo da linha de extrema ou moderada pobreza no último ano.
Isto é, eles e seus familiares passaram a contar com até 3,2 dólares por dia, em termos de poder
de compra, nos países de média baixa renda e 5,5 dólares nos países de alta renda. (WORLD
BANK, 2021).

Diante de todo esse contexto econômico devido à crise sanitária, a fragilidade dos
sistemas de alimentação dos países ficou ainda mais evidente. De acordo com dados divulgados
pela THE UNITED NATIONS, conhecida em português como a ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS - ONU (2021), estima-se que entre 720 e 811 milhões de pessoas lutaram
contra a fome em 2020, o que representa 161 milhões de pessoas a mais do que no anterior. A
quantidade de pessoas que não tiveram acesso a alimentação adequada cresceu em 320 milhões
de indivíduos em apenas um ano, atingindo um total de 2,37 bilhões ou o correspondente a
30,0% da população mundial.

Outro fator em debate por conta da crise econômica são as condições de moradia e as
diferentes circunstâncias de enfrentamento a pandemia que elas proporcionam. De acordo com
Fahr (2020), estima-se que a população em situação de rua e habitando locais inadequados
chega a 1,8 bilhões de pessoas e esse número tende a crescer com a crise do COVID-19,
vulnerabilizando ainda mais as populações marginalizadas.

Outro dado relevante que deve ser mencionado está relacionado a evolução das
vacinações ao redor do mundo, tendo em vista que as vacinas contribuem diretamente para o
controle da disseminação da pandemia globalmente e a gestão da crise sanitária. De acordo com
o painel de acompanhamento de vacinação da Universidade de Oxford (2021), até meados de
outubro de 2021, 48,6% da população mundial já havia recebido pelo menos uma dose de
imunizante, sendo que 37,2% recebeu somente a primeira dose e 11,4% já estava
completamente imunizado. Em termos de valores absolutos, isso significa que um total de 6,87
bilhões de doses foram administradas globalmente, no entanto, apenas 3,1% da população de
países subdesenvolvidos recebeu uma parte destes imunizantes.
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Diante de todos esses fatores, fica claro que o cenário de recuperação é incerto e que
serão necessárias medidas conjuntas de diversos setores da sociedade para propor e
implementar um plano sustentável de recuperação a longo prazo. A lição deve ser aprendida e
a compreensão da conexão entre a sociedade, mercado, meio ambiente, cultura e mundo precisa
ser extensa.

2.2.3 A Pandemia de Coronavírus no Brasil
De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde – OPAS (2021), no dia 26 de
fevereiro de 2020, o Brasil foi o segundo país a registrar um caso de infecção por coronavírus
no continente das américas. Tratava-se de um homem idoso a retorno de uma viagem à Itália,
que foi então atendido e observado até a sua recuperação. Além desse caso de origem italiana,
outros 20 casos estavam sendo observados até aquela data. Como foi visto no mundo todo, a
situação da pandemia se agravou de forma grotesca, mas os impactos sofridos pela população
brasileira foram acentuados devido a extrema instabilidade e vulnerabilidade dos campos
sociais, econômicos e políticos do país.

Para garantir a melhor compreensão do cenário que aflige a população brasileira durante
a crise sanitária é fundamental, primeiramente, a compreensão dos dados de sua composição e
distribuição geográfica. As projeções calculadas pelo IBGE (2021) indicam que o número de
habitantes no Brasil chegou a 213,3 milhões, sendo 48,9% e 51,1% do sexo masculino e
feminino, respectivamente. Além disso, a população brasileira se distribui entre as faixas etárias
de 0 a 14 anos, 15 a 65 anos e acima de 65 anos da seguinte forma: 20,5%, 69,1% e 10,5%.

Os brasileiros se distribuem por 29 estados, divididos em 5.568 municípios, que ocupam
uma extensão territorial de 8,5 bilhões de quilômetros quadrados. Os estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro detém as maiores parcelas da população total com 21,9%, 10,4%
e 8, 2%, respectivamente (ver figura 6).
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Figura 6 – Estimativas da população - 2021

Fonte: IBGE (2021)

A análise do ponto de vista da municipalidade indica que a população se concentra nas
grandes cidades. Em outras palavras, 0,3% dos 5.568 municípios brasileiros possuem mais de
1 milhão de habitantes e detém 21,9% da população nacional (ver figura 6). É de conhecimento
popular que as cidades com o maior número de pessoas no Brasil são, São Paulo com 12,4
milhões de pessoas (ou 5,8% do total da população) e o Rio de Janeiro com 6,8 milhões (ou
3,2% da população total (IBGE, 2021) (ver figura 7).
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Figura 7 – Distribuição populacional e municipal baseadas no tamanho da população

Fonte: IBGE (2021)

Outras características da população brasileira que devem ser elucidadas para entender o
contexto de enfrentamento a pandemia são suas condições de moradia. O Brasil é um país
marcado pela desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de pobreza (BARROS et
al., 2020), bem como, pelas consideráveis desigualdades entre regiões e raças. Todos esses
fatores, refletem obviamente na desigualdade das condições de habitação no país.

De acordo com dados do IBGE (2020), 21,6% da população brasileira, até o ano de
2019, habitava espaços com ao menos uma inadequação, que podiam ser divididas em: a
ausência de banheiro exclusivo, o uso de materiais não duráveis para a construção de paredes
externas, o adensamento excessivo, o ônus excessivo com aluguel e a ausência de documento
que comprove a propriedade. Esse cenário é ainda pior quando se tem em foco as populações
de menor renda e fica claro que este grupo é mais impactado por estas características, a figura
8 traz um panorama geral dos resultados levantados pelo instituto.
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Figura 8 – Proporção da população residindo em domicílios com inadequações
domiciliares, total e com rendimento domiciliar per capita inferior a U$ 5,50 PPC
diários, segundo o tipo de inadequação – Brasil – 2019

Fonte: IBGE (2020)

Outro fator resultado da desigualdade brasileira é o acesso aos serviços de saneamento
básico (abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora e coleta
domiciliar direta ou indireta de lixo). Novamente, os números do IBGE (2020) reforçam este
cenário pois apenas 41,4% da população de menor renda tem acesso simultâneo aos três
serviços, frente a 63,1% do total geral da população, conforme a Figura 9.
Figura 9 – Proporção da população residindo em domicílios com acesso a serviços
de saneamento, total e com rendimento domiciliar per capita inferior a U$ 5,50 PPC
diários, segundo o tipo de acesso – Brasil - 2019

Fonte: IBGE (2020)

Outro dado muito importante que contextualiza os desafios econômicos enfrentados por
uma parcela significativa da população brasileira durante a pandemia é inerente ao índice de
desocupação, popularmente conhecido como taxa de desemprego. Até o final de junho de 2021,
o Brasil possuía ao todo 14,1 milhões de pessoas desocupadas, um contingente de 5,6 milhões
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de desalentados (indivíduos que abriram mão de tentativas de reinserção no mercado de
trabalho) e por fim, 32,2 milhões de cidadãos subutilizados (desocupados, subocupados por
insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação a Força de
trabalho ampliada) (IBGE, 2020).

Todas essas características tornaram o enfrentamento a pandemia extremamente difícil
para os brasileiros e de acordo com o painel da OMS (2021), até o dia 23 de setembro de 2021,
21,2 milhões de casos de COVID-19 já haviam sido registrados no Brasil, o que significa que
9 a cada 100 brasileiros foram acometidos pelo vírus. Outra conclusão importante que
demonstra que a população brasileira tem sofrido com a pandemia, de forma mais grave que
outras nações, pode ser estabelecida a partir da compreensão da representatividade da mesma
em relação ao total de casos mundiais, i.e., 9,2% do total de casos registrados no mundo foram
em solo brasileiro, no entanto, sua população representa uma parcela de apenas 3,0% da
população mundial.

Ademais, o número de mortos no Brasil é muito expressivo e até a terceira semana de
setembro de 2021, alcançou o número de 591,4 mil falecidos. Este valor denota que o índice de
letalidade observado no país é de praticamente 2,8%, ficando bem acima do índice de 2,1%, do
resultado da população mundial, o que mais uma vez enfatiza que os brasileiros não dispuseram,
e ainda não dispõem, do mesmo amparo e das condições necessárias para preservar suas vidas
como visto em outras nações (OMS, 2021).

Durante a pandemia, muitas empresas se viram obrigadas a lidar com diversos reflexos
da mesma como: menores demandas, instabilidade e cortes de orçamento e etc. Muitas delas
adotaram o plano de reduzir seus quadros de colaboradores, o que empurrou uma grande parte
da população para o desemprego ou até mesmo para o desalento (COSTA, 2020).

É fácil constatar que todas as nações foram impactadas pela crise sanitária do
coronavírus e o Brasil não foi uma exceção, especialmente quando são analisados os dados de
pessoas desempregadas em todo o país. Ao fazer a comparação entre o número de ocupados no
primeiro trimestre de 2020, quando o cenário pandêmico ainda não havia se instalado
complemente, com o mesmo período do ano de 2021, constata-se um incremento de 20,5% no
grupo ou o equivalente a 2,5 milhões de pessoas. Esses dados demonstram que uma parcela
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ativa da população perdeu suas ocupações, o que obviamente reflete em suas rendas per capitas,
conjunturas de vida e também, em suas condições de enfrentamento a pandemia (IBGE, 2021).

Outros números que denotam que uma parcela relevante dos brasileiros sofreu os abalos
da pandemia, dentro do ambiente de trabalho, são os dados referentes aos brasileiros ocupados.
De acordo com informações do IBGE (2021), o número de brasileiros desocupados diminuiu
em 9,5% ou 5,1 milhões de brasileiros no primeiro trimestre de 2021, em relação ao mesmo
período do ano anterior, passando de 53,5 milhões para 48,4 milhões de pessoas. Chama
também a atenção que os últimos 5 trimestres a partir de abril de 2020 apresentaram as menores
quantidades de ocupados na história do Brasil, nos últimos 9 anos.

Uma outra grande consequência desse movimento de menor oferta de trabalho e maior
número de desempregados, em decorrência da crise do coronavírus atravessada no Brasil é a
redução do rendimento médio habitualmente recebido em todos os trabalhos pelas pessoas
ocupadas. De acordo com o IBGE (2021), este indicador foi estimado em R$ 2.515 no primeiro
trimestre de abril a junho, o que representa uma queda de 2,3% em comparação com o trimestre
que antecedia a pandemia, de janeiro a março de 2020.

Segundo o IPEA (2021), a forte redução observada na população ocupada teve imenso
reflexo na massa salarial habitual e nos primeiros três meses de 2021, essa massa salarial sofreu
queda de 6,7% (somando R$ 212,5 bilhões) e a massa efetiva uma queda de 9,5% (totalizando
225,8 bilhões) em comparação com o ano anterior. Outro dado de extrema relevância foi o
aumento na proporção de domicílios sem renda do trabalho, que partiu de 25,0% no primeiro
trimestre de 2020 para 31,5% no segundo. Até o primeiro trimestre de 2021, essa proporção
ainda estava no patamar de 29,3%, demonstrando um avanço muito lento em direção aos
resultados anteriores à pandemia no nível de ocupação dos núcleos familiares de renda mais
baixa. O aumento na proporção de domicílios na menor faixa de renda e a diminuição da
proporção nas demais faixas expressas de forma simplificada um dos grandes efeitos da
pandemia no Brasil (IPEA, 2021).

Este dado reflete diretamente na manutenção das condições que muitas famílias
brasileiras detiveram para garantir sua segurança e vida durante a pandemia. Por mais óbvio
que pareça, para aderir ao isolamento social e a higienização de forma correta para a proteção
pessoal, garantir a segurança alimentar, estabelecer estruturas básicas de moradia, num contexto
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de inflação e alta dos preços dos produtos e serviços, é imprescindível ter um rendimento
mínimo.

Barbosa e Prates (2020) endossam o debate acerca da política de Renda Básica
Emergencial – RBE que surgiu com a intenção de mitigar os efeitos socioeconômicos ligados
a pandemia e a necessidade de distanciamento social. A RBE consiste na transferência de
algumas parcelas de R$ 600,00 para os cidadãos aptos, de acordo com as regras do programa.
Até junho de 2020, essa política adotada já alcançava cerca de 61,0 milhões de pessoas,
superando a quantidade de pessoas amparadas pelo Programa Bolsa Família – PBF, que totaliza
43,7 milhões de pessoas, e também o valor médio provido por esse outro programa (R$ 175,00).

De acordo com o IPEA (2021), a análise dos microdados da Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílio Covid-19 - PNAD Covid-19, mostra que aproximadamente 3,5 milhões
de brasileiros ou 5,2% dos domicílios se mantiveram apenas com os rendimentos recebidos do
auxílio emergencial (AE). Os dados dessa pesquisa permitem a conclusão de que o AE foi
suficiente para compensar 67% da perda de massa salarial entre os que mantiveram suas
ocupações. E se forem levados em consideração a perda da massa salarial associada a queda
nos níveis de ocupação, o AE teve capacidade de compensar cerca de 45% do impacto total da
crise sanitária na massa salarial.

Considerando todos esses efeitos da pandemia supramencionados sob a população, para
Freitas e Pena (2020) é fácil concluir que o cenário de pobreza se agravou de forma acelerada
no país e consequentemente, milhares de famílias brasileiras estão sofrendo com a insegurança
alimentar, mais popularmente conhecida como fome. O estudo “Efeitos da pandemia na
alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil” feito pela Freie Univesitât Berlin
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e a Universidade de Brasília
– UnB fornece uma boa perspectiva do impacto sofrido pela população, por conta da pandemia,
em termos de alimentação digna.

Os autores da investigação mencionada anteriormente, Galindo et al (2021), afirmam
que a segurança alimentar está subdividida em três níveis: leve, moderada e grave. O estudo
elaborado por eles, apontou que ao menos 59,4% dos brasileiros entrevistados sofriam com
algum nível de insegurança alimentar, estando 31,7% dos entrevistados em situação de
insegurança leve, 12,7% moderada e 15,0% grave. Esses dados fornecem uma amostra e
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endossam a que grande parcela da população total está sofrendo para garantir uma alimentação
no mínimo justa.
O relatório “Segurança Alimentar e Nutricional Mundial” (2021) (elaborado por
diversas instituições de renome mundial como a OMS, a ONU, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância – UNICEF, o WFP Centro de Excelência contra a Fome – WFP e outros,
mostrou que ao menos 49,0% dos entrevistados na pesquisa no Brasil tiveram seus hábitos
alimentares alterados durante a pandemia. O estudo também revela que a qualidade da dieta das
crianças foi muito afetada pela pandemia. Praticamente um terço das famílias com crianças
aumentou o seu consumo de alimentos muito processados, em comparação com apenas 18,0%
das famílias sem filhos.

Diante de todos esses dados, é impossível negar que há muitas evidências que
corroboram que os efeitos do desemprego inerentes a má gestão e à crise sanitária são sentidos
de forma muito mais grave pelas populações de baixa renda, pois estas já se encontravam em
estado de extrema vulnerabilidade antes mesmo do atual contexto pandêmico. Por isso, o debate
acerca da realidade das comunidades no enfrentamento da pandemia necessita de um olhar
específico e cuidadoso sobre a sua realidade, isto porque são nesses locais, com múltiplas
particularidades, onde essas populações mais fragilizadas majoritariamente habitam.

2.2.3.1 A Pandemia de Coronavírus nas Favelas

O IBGE divulgou um relatório em maio de 2020 chamado de Aglomerados Subnormais
2019, cujo objetivo é disponibilizar para a sociedade um panorama preliminar sobre a realidade
das favelas e potencializar os planos de ação de combate à COVID-19 nesses locais, antes da
divulgação oficial dos dados através do CENSO, adiado para 2022 (IBGE, 2020). A FIOCRUZ
(2021) propõe a reflexão de que os números da epidemia em escala global, nacional e estadual
são importantes mas podem ter um lado obscuro de invisibilizar as razões que vulnerabilizam
as populações que sofrem mais sofrem com as desigualdades sociais e por isso, é necessário
dedicar um olhar específico para as favelas.

O IBGE (2020) considera como aglomerados subnormais as ocupações irregulares de
terrenos de propriedade alheia (públicos ou privados) para a habitação em territórios urbanos,
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e associa a esses locais algumas características gerais como: urbanização descontrolada,
carência de serviços públicos essenciais e localizações em áreas com restrições.

Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo instituto, aglomerados subnormais são
nomeados de formas diversas por todo o país e são mais popularmente conhecidos como:
favelas, comunidades, loteamentos, invasões, grotas, palafitas, etc. Nestes locais residem, em
geral, os cidadãos com condições socioeconômicas, de saneamento e moradia mais precárias.
Ademais, a concentração elevada de edificações e o adensamento excessivos nos domicílios ali
presentes tornam o correto isolamento social difícil, se não impossível, o que pode facilitar a
disseminação da doença do COVID-19 (IBGE, 2020).

O foco deste estudo é a favela da Rocinha, localizada no estado e no município do Rio
de Janeiro e devido ao entendimento da peculiaridade das realidades em diferentes estados e
até mesmo diferentes contextos dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, é preciso estruturar
e diferenciar as condições acerca da comunidade e do estado em análise. Dito isso, a fim de
fornecer uma visão geral que sirva de base para as análises posteriores, serão abordados os
temas na seguinte ordem: perspectiva geral da distribuição das favelas no país, um breve
descritivo das características gerais das favelas cariocas e dados sobre as especificidades da
comunidade sob análise.

Dados levantados, até dezembro de 2019, identificaram 13.151 aglomerados
subnormais em todo o território brasileiro. Estes locais estão presentes em todos os estados e
distribuídos em 734 municípios ou 13,2% do total de municípios brasileiros e é onde estão
concentradas aproximadamente 7,8% do total de residências do território nacional, ou o
equivalente a 5,13 milhões de domicílios. São Paulo e o Rio de Janeiro são os municípios que
detém os maiores números absolutos em domicílios em aglomerados subnormais com 12,9%
ou 529,9 mil residências e 19,3% ou 453,6 mil residências, respectivamente (IBGE, 2020).

O IBGE afirma que cerca de 17,5 milhões de pessoas vivem em aglomerados
subnormais no Brasil e que vários destes territórios são formados por favelas. Olhando apenas
os números referentes ao estado do Rio de Janeiro, é possível afirmar que 12,6% desses
indivíduos, ou o correspondente a 2,2 milhões de pessoas, estão concentrados em seu território.
(IBGE, 2020). A Central Única das Favelas – CUFA em conjunto com a Locomotiva Instituto
de Pesquisa - LOCOMOTIVA e o Data Favela (2020) fizeram um estudo sobre alguns fatores
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sobre a pandemia com foco na realidade das favelas. Estes institutos trazem uma comparação
muito boa para que seja entendida a preocupação que deve haver em relação ao tamanho das
populações faveladas, i.e., se formasse um estado, elas ocupariam o 5º lugar do país.

No estado, esses espaços periféricos urbanos são marcados pela alta densidade de
habitações e arruamentos, autoconstrução, autonomia frente às normas urbanísticas, falta de
serviços básicos e regularidade fundiária. Como consequência desses traços sociais e
ambientais, a ocorrência da COVID-19, a gravidade dos casos e a letalidade da doença tem
tendência de possuir maior extensão nestes locais (Linder, 2020).

Lima et al (2021) declaram que as medidas de isolamento social, restrição de mobilidade
e impedimento de atividades de serviços, comércio e indústria possuem efeitos econômicos e
sociais graves nas comunidades. Isto porque grandes partes da população desses territórios
perderam suas fontes de renda e uma outra parte relevante está impossibilitada de fazer o
isolamento social, aumentando ainda mais o rápido contágio que já assolava essas comunidades.
Outro dado que propicia a disseminação mais rápida nesses ambientes é o fato das populações
concentradas nesses territórios já apresentarem estados de saúde comprometidos, como quadros
de hipertensão, cardiopatias e diabetes (SAWAYA et al., 2003) e o prevalecimento da
tuberculose (PEREIRA et al., 2015).

Ao longo da pandemia, ficou muito claro que no estado do Rio de Janeiro a desigualdade
estaria presente também nas habilidades e esforços de detecção dos casos nas favelas. A postura
adotada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em relação a testagem para a confirmação
de casos, somente em situações que resultassem em internações, associada ao fato de que a
maior parte das testagens estão sendo feitas na rede privada, induz a dedução que as populações
mais pobres, que dependem do Sistema Único de Saúde – SUS, serão as mais abaladas pela
incorreta identificação e projeção de recursos necessários para a contenção da doença
(FIOCRUZ, 2020).

Para medir a evolução e a gravidade da crise do coronavírus nas favelas, a FIOCRUZ
(2020) faz uso de três indicadores gerais: taxa de incidência, taxa de mortalidade e taxa de
letalidade. É importante esclarecer que a taxa de letalidade é calculada com base na comparação
entre os números de mortos pelo COVID-19 e a quantidade total de casos reportados. Já a taxa
de mortalidade se dá pela comparação do número de falecidos sobre o a população total. A
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baixa testagem, mencionada no parágrafo acima, está diretamente ligada a esses indicadores
pois quanto menor forem os casos detectados, maior será o índice de letalidade da doença e
além disso, o dimensionamento da situação real para a adoção das medidas fundamentais para
o controle do vírus se torna impossível.

Um ponto interessante de se observar já mencionado nesse estudo, através desses
indicadores é o quanto cada favela difere das outras em termos de estruturas urbanísticas,
assistência médica e governamental para o combate da doença em seus territórios. Os dados
apontados pela FIOCRUZ (2020) reforçam este argumento pois trazem taxas de incidência,
mortalidade e letalidade muito distintas entre diferentes comunidades, localizadas em diferentes
zonas, do estado do Rio de Janeiro. Ao todo 7 bairros foram caracterizados pela concentração
altíssima de favelas (i.e., 50% ou mais de seu território é constituído de favelas) e nestes locais,
a incidência da doença é de 23,94 pessoas a cada 10 mil habitantes. Porém, quando são
observados os índices para cada bairro individualmente, eles variam de 1,50 a 75,96 pessoas a
cada 10 mil habitantes, conforme na figura 10.
Figura 10 – Taxa de incidência por COVID-19 por 10.000 habitantes nos bairros
com altíssima concentração de favelas (>50% do território com favelas) – Rio de
Janeiro/RJ

Fonte: FIOCRUZ (2020)

Novamente, outro indicador que reforça as diferentes condições de enfrentamento a
pandemia entre as comunidades são as enormes diferenças no índice de mortalidade vistos entre
elas, como pode ser visto na figura 11. Agentes de saúde e comunitários alegam que essas
enormes diferenças são inerentes aos diferentes esforços implementados na área de saúde e
associam o resultado também ao fato de que no início da pandemia, em muitas favelas, as
pessoas se mantiveram em casa e não procuraram atendimento mesmo em quando acometidas
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gravemente, gerando a subnotificação da doença e possivelmente evidenciando que estes
índices não correspondem à realidade (FIOCRUZ, 2020).
Figura 11 – Taxa de mortalidade por COVID-19 por 10 mil habitantes de acordo
com os bairros classificados como concentração altíssima de favelas no município
do Rio de Janeiro

Fonte: FIOCRUZ (2020)

Talvez o dado que melhor evidencia essa disparidade nas ferramentas de controle e
combate à doença nas comunidades em relação a outros sítios do município do Rio de Janeiro
levantado pela FIOCRUZ (2020) seja o índice de letalidade. Uma comparação rápida mostra
que, mesmo diante do contexto de baixo acesso à confirmação laboratorial da enfermidade nos
locais de menor renda, há uma relação direta entre a concentração de favelas em um bairro e o
índice de letalidade que o acomete. Como pode ser visto na figura 12, quanto maior é a
concentração de favelas em um bairro, maior é o índice de letalidade que o assolará. Também
pode ser observado que os bairros com concentração altíssima de favelas apresentaram índices
duas vezes piores que os observados em bairros sem favelas. Outras vez, nota-se que os índices
de letalidade são muito distintos entre as comunidades que formam o subgrupo de bairros com
altíssima concentração de favelas (ver figura 13).
Figura 12 – Taxa de letalidade por COVID-19 segundo a tipologia urbana

Fonte: FIOCRUZ (2020)
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Figura 13 – Taxa de letalidade (%) por COVID-19 nos bairros classificados como
concentração altíssima das favelas

Fonte: FIOCRUZ (2020)

Como uma alternativa para manter os dados faz favelas mais atualizados e condizentes
com a realidade, foi construído o “Painel Unificador COVID-19 nas Favelas do Rio de Janeiro”,
que fornece informações sobre os números de casos confirmados e de óbitos nas comunidades
cariocas. Até o dia 28 de setembro de 2021, o painel (2021) mostrava que o número de casos
de favelados com confirmação da doença chegava a 99,4 mil e dentre esses, 6,9 mil perderam
suas vidas para a doença. Estes dados mostram a altíssima taxa de letalidade de 7 óbitos pessoas
a cada infectados 100 infectados nas comunidades, especialmente se compararmos essa taxa a
da população total do estado do Rio de Janeiro, que é de 5 pessoas falecendo pela doença a cada
100. Tem relevância e deve ser comentado também que 7,8% do total de casos detectados e
10,5% dos obtidos no estado foram em territórios favelados (GOVERNO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, 2021).

A CUFA, a LOCOMOTIVA e o Data Favela (2020) fizeram um estudo que mostra um
pouco da vivência das favelas no meio de uma crise sanitária. Duas características iniciais
importantes levantadas pela pesquisa elaborada pelos institutos são a dependência exclusiva do
SUS e o adensamento excessivo nas residenciais. Os dados revelam que 96% da população
favelada não tem plano de saúde e que 50% dos domicílios são habitados por 4 ou mais pessoas,
sendo que 60% desses possuem no máximo 2 quartos.

O estudo aponta também que o impacto na situação de trabalho dos moradores das
comunidades também é alarmante e a preocupação com a renda familiar cresceu muito em dois
meses, passando de 75% de pessoas extremamente preocupadas entre março de 2020 para 89%
em junho de 2020. Esse sentimento é decorrente das absurdas diferenças observadas na taxa de
empregabilidade formal entre os favelados e a população do asfalto (apelido comum utilizado
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pelos favelados para áreas sem comunidades). Como podemos ver na figura 14, o desemprego
é o dobro entre os moradores de favelas quando comparado a taxa da população brasileira em
geral (CUFA, LOCOMOTIVA E DATA FAVELA, 2020).
Figura 14 – Distribuição (%) da população de acordo com a situação de trabalho
atual

Fonte: CUFA, Locomotiva e Data Favela (2020)

Um impacto decorrente da queda das taxas ocupação, seja em posições de trabalho
formais ou informais, foi a diminuição da renda das famílias das comunidades em comparação
a sua realidade antes da pandemia.

Dados da CUFA, da LOCOMOTIVA e do Data Favela

(2020) mostram que 80% das famílias estão sobrevivendo com menos da metade de sua renda
antes da pandemia, no entanto, esses dados são ainda mais alarmantes quando são analisados
todos os marcadores pois é visível que mais 11% das famílias sobrevivem com apenas metade
da renda a que estavam habituados antes da crise sanitária, como pode ser visto na figura 15.
Figura 15 – % do impacto do coronavírus na renda familiar

Fonte: CUFA, Locomotiva e Data Favela (2020)

Outro ponto que fala muito sobre a expansão da doença nas favelas é a adesão dos
moradores as orientações que são recebidas pelos órgãos de saúde e a mídia. O Coletivo Alma
Preta - CAP, uma agência de comunicadores pretos e periféricos, tem como missão informar a
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sociedade a partir da perspectiva racial negra e marginalizada, ou seja, traz maior
representatividade de fala para a maior parte da população favelada. Camargo (2021), repórter
do CAP, levanta o debate sobre o poder de desinformação nas periferias brasileiras, nas
diferentes orientações vindas de órgãos oficiais, a comunicação indireta com estas comunidades
e aponta através de entrevistas que para os moradores das comunidades, este tipo de postura
adotada pelas autoridades é prejudicial ao combate da doença nestes locais pois gera confusão
e desinformação.

Novamente a CUFA, a Locomotiva e o Data Favela (2020) trazem informações sobre
as maiores preocupações dos moradores das comunidades em relação a pandemia e também
sobre a adesão as medidas de proteção e de isolamento durante a pandemia. De acordo com o
estudo feito pelos institutos, os maiores medos dos moradores são a saúde dos parentes idosos
e o risco de perder suas rendas. Outro ponto importante, é que 80% dos favelados entrevistados
no estudo afirmam tentar seguir as medidas de prevenção de contágio, divididos em 41% segue
as medias e 39% tenta, mas nem sempre consegue. Os outros 20% estão divididos entre 12%
que não consegue seguir e 8% que não estão tentando seguir.

O principal motivo dos que não conseguem cumprir as medidas é a necessidade
financeira, ou seja, o fato de precisarem sair de casa para trabalhar. Mas o estudo dos institutos
traz à tona algumas razões para a não adoção das medidas que estão diretamente associadas a
postura de desinformação e a política negacionista adotada pelo governo. Três motivos foram
muito comentados e chamam muita atenção pois denotam os impactos da falta de fornecimento
de informações consistentes. A pesquisa mostra que 45% dos entrevistados não achavam que
precisavam seguir todas as orientações, 39% achavam que a doença não era tão grave e 9% não
aderiam as medidas por convicções políticas (CUFA, LOCOMOTIVA E DATA FAVELA,
2020).

2.3

QUALIDADE

2.3.1 Definições

Segundo Avelino (2005), à medida que a sociedade e a dinâmica econômica mundial se
modificam, o conceito de qualidade também precisa ser transformado. A autora argumenta que
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a qualidade tem sido explorada com maior intensidade na última década e que foi a partir da
década de 50, que as empresas japonesas começaram a contribuir de forma relevante para
modificações sobre o tema. Diante da iminência das necessidades, numerosos pesquisadores
publicaram seus conceitos sobre qualidade e os mais populares, e consequentemente mais
influentes, ganharam o título de “gurus” da qualidade: W. E. Deming, Philip Crosby, Joseph
M. Juran, Kaoru Ishikawa, e Genichi Taguchi são alguns deles.

As ideias e conceitos sobre qualidade de cada um desses autores mencionados acima
diferem muito entre si. Deming por exemplo focava na qualidade de processos de produção e,
portanto, associava a qualidade ao controle e melhoria de processos, fazendo extenso uso de
técnicas estatísticas. Juran definia qualidade como a adequação ao uso, em outras palavras,
fazer o que o cliente quer e também que a qualidade era uma atividade que deveria ser tratada
administrativamente e não somente, operacionalmente. Crosby interpreta qualidade como a
ausência de defeitos em um produto, adotando o lema de “zero defeito”. O japonês Ishikawa
elucida qualidade como a capacidade de atender as necessidades dos clientes. E por fim,
Taguchi argumentava relacionava qualidade a mínima perda de produtos, através da redução
das variabilidades nos processos produtivos (AVELINO, 2005).

De forma resumida, Shiba, Graham e Walden (1997) verificaram que a qualidade foi
definida de formas distintas em diferentes momentos da história:


Adequação ao padrão (anos 50): garantia que o produto executasse as funções
previstas em projeto;



Adequação ao uso (anos 60): produtos capazes de suportar as mais variadas
formas de uso;



Adequação ao custo (anos 70): adição de ênfase na redução de custos, com
controle sobre a variabilidade dos processos de fabris e redução de desperdícios;



Adequação às necessidades dos clientes (anos 80): satisfazer, antecipadamente,
as necessidades dos clientes

Garvin (1984) argumenta que definir qualidade se torna uma tarefa extremamente difícil
devido à perspectiva tendenciosa que as áreas de filosofia, economia, marketing e operações
possuem acerca do conceito. A fim de detalhar sua visão, o autor expõe que podem existir cinco
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diferentes abordagens da qualidade: qualidade transcendental, baseada no produto, baseada no
usuário, baseada na produção e baseada no valor.

A Tabela 1, exposta logo abaixo, foi elaborada por Carvalho & Paladini (2012) com o
propósito de organizar e elucidar a ideia principal de cada um dos tipos de abordagens propostas
por Garvin (1984), através de suas definições e dizeres de outros autores.
Tabela 1 – Tipos de abordagens da qualidade
Abordagem

Definição

Frase

Qualidade é sinônimo de excelência inata. É “A qualidade nem é pensamento nem
absoluta e universalmente reconhecível.
matéria, mas uma terceira entidade
Transcendental Dificuldade: pouca orientação prática.
independente das duas. Ainda que a
qualidade não possa ser definida, sabe-se que
ela existe.” (PIRSIG,1974)

Baseada
no produto

Baseada
no usuário

Baseada
na produção

Baseada
no valor

Qualidade é uma variável precisa e
mensurável, oriunda dos atributos do
produto.
Corolários: melhor qualidade só com maior
custo.
Dificuldade: nem sempre existe uma
correspondência nítida entre os
atributos do produto e a qualidade.

“Diferenças na qualidade equivale a
diferenças na quantidade de alguns elementos
ou atributos desejados.” ABBOTT, 1955)

Qualidade é uma variável subjetiva. Produtos “A qualidade consiste na capacidade de
de melhor qualidade atendem melhor aos
satisfazer desejos...” (EDWARDS, 1968)
desejos do consumidor.
"Qualidade é a satisfação das necessidades do
Dificuldade: agregar preferências e distinguir consumidor... Qualidade é adequação ao
atributos que maximizam a satisfação.
uso." (JURAN, 1974)

Qualidade é uma variável precisa e
mensurável, oriunda do grau de
“Qualidade é a conformidade às
conformidade do planejado com o executado. especificações"
Esta abordagem dá ênfase a ferramentas
"... Prevenir não-conformidades é mais barato
estatísticas (Controle do processo).
que corrigir ou refazer o trabalho."
Ponto Fraco: foco na eficiência, não na
(CROSBY, 1979)
eficácia.
Abordagem de difícil aplicação, pois mistura
dois conceitos distintos: excelência e valor, “Qualidade é o grau de excelência a um
destacando os trade-off qualidade x preço. preço aceitável" (BROH, 1974)
Esta abordagem dá ênfase à
Engenharia/Análise de Valor- EAV.
Fonte: Carvalho & Paladini (2012)

Para Takeuchi e Quelch (1983), as organizações devem garantir que estão oferecendo
os benefícios esperados pelos clientes e, portanto, a qualidade deve ser orientada tendo-os como
principal foco e não orientada para tecnologia, orientada para a produção ou orientada para a
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concorrência. Devido ao fato de que o presente estudo visa analisar serviços prestados a uma
comunidade durante a pandemia e diante da particularidade das necessidades da situação
observada, o conceito de qualidade será abordado da perspectiva baseada no usuário, utilizandose do conceito de Juran (1974) que define qualidade como “adequação ao uso” e que defende
“a ênfase com foco no cliente”.

2.3.2 Qualidade em serviços

A distinção entre as abordagens aplicadas na avaliação da qualidade em produtos em
comparação aos serviços é fundamental. Garvin (1998) reforça a ideia de que os bens físicos
ou tangíveis podem ser ter sua qualidade medida através de indicadores específicos, como por
exemplo, o número de defeitos, já a qualidade em serviços é baseada na experiência vivenciada
pelo cliente e traz à tona o desafio: como é possível medir um sentimento?

Essa diferenciação entre abordagens está relacionada ao tópico Características dos
serviços mencionado anteriormente, i.e., os serviços são processos, compostos por uma série
de atividades onde o cliente tem participação ativa em diferentes níveis, que estão relacionados
a desempenhos intangíveis e não somente relacionado aos fatores de produção (BATESON;
HOFFMAN, 2010; LOVELOCK; WRIGHT, 2001; ZEITHAML; BITNER, 2003;
FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011) . Para Grönroos (2015), a avaliação de um serviço
é uma tarefa mais complicada para o cliente pois ele “percebe como o processo funciona ao
mesmo tempo que o processo se desenvolve”.

Portanto, a qualidade dos serviços é percebida de forma subjetiva, pois é avaliada pelos
clientes através do uso de palavras como experiência, confiança, sentimento e segurança. E para
garantir a qualidade dos serviços prestados é necessário que a orientação das organizações e
seu principal pilar sejam seus clientes (GRÖNROOS, 2015).

Para Lovelock e Wright (2001), a qualidade de um serviço é resultado da comparação
entre o serviço percebido e o serviço prestado. Os autores argumentam que se a percepção do
serviço não atender às expectativas do serviço esperado, os clientes ficarão decepcionados e
que organizações bem-sucedidas não só buscam atender a satisfação de seus clientes, mas
também se esforçam para encantá-los e surpreendê-los.
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Pensando nisso, os pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram
pesquisas para entender quais eram os requisitos mais importantes para a prestação de serviços
de alta qualidade e elaboraram a Figura 16 que salienta os 5 gaps (ou lacunas que levam a falha
na prestação de serviços:


Gap entre as expectativas do consumidor e as percepções da gerência — é um
feito da incompreensão por parte da gerência sobre o que o cliente quer



Gap entre as percepções da gerência e as especificações da qualidade de serviços
— advém do fato de que apesar de entender os anseios do cliente, a gerência não
é capaz de definir um padrão de desempenho



Gap entre as especificações da qualidade dos serviços e sua entrega — está
relacionado a variabilidade do processo relacionada aos funcionários, matériaprima, maquinário, métodos e outros fatores



Gap entre a entrega dos serviços e as comunicações externas — é resultado do
efeito que a comunicação e as propagandas adotadas pelas organizações têm
sobre as expectativas dos clientes



Gap entre o serviço percebido e o serviço esperado — ocorre quando o cliente
não é capaz de perceber a qualidade do serviço prestado
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Figura 16 – Os 5 gaps de percepção de qualidade

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985 apud Kotler; Keller; 2012; p. 400)

Diante desses desafios, para garantir que seus clientes percebam positivamente a
qualidade e fiquem no mínimo satisfeitos com os serviços prestados, faz-se necessário que a
alta gerência tenha conhecimento de quais são os critérios de maior importância para seus
clientes e determinem as corretas atuações sobre os mesmos. Estes critérios são mais
conhecidos como determinantes (PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY, 1988).

Muitos autores publicaram estudos sobre diferentes determinantes relacionadas a
qualidade de serviços, para Gianesi e Corrêa (1994), por exemplo, consideravam os seguintes
aspectos:

tangibilidade,

consistência,

competência,

presteza,

ambiente,

atmosfera,

flexibilidade, credibilidade, acesso e custo. Mas dentre tantos teóricos, os conceitos propostos
por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) são os citados nas pesquisas sobre o tema.
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Através de pesquisas quantitativas, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) propuseram
incialmente dez determinantes da qualidade em serviços: tangibilidade, garantia da qualidade
dos serviços, responsividade, comunicação, credibilidade, segurança, competência, cortesia,
conhecimento do cliente e acesso. E no ano de 1998, através de pesquisas qualitativas, os
pesquisadores reduziram esta lista para cinco determinantes, que são:


Confiabilidade: Corresponde a habilidade de executar o serviço de forma
confiável e precisa;



Responsividade: Expressa a capacidade de ser prestativo e ajudar o cliente em
suas necessidades com presteza;



Segurança: Refere-se ao conhecimento e afabilidade dos funcionários e também,
a postura para inspirar confiança e credibilidade



Empatia: Está relacionado ao cuidado e atenção individualizada fornecida aos
clientes;



Tangibilidade: Representada pelas instalações físicas, equipamentos, materiais
e aparência dos colaboradores.

Grönroos (2015) adiciona que do ponto de vista de negócios e de atividade, os serviços
são “processos contínuos que são inerentemente relacionais” e devido ao fato de incluírem
interações sociais e físicas, sua padronização e mensuração da qualidade se tornam mais
difíceis. O autor argumenta também que os processos devem ser sistematizados, mas não
padronizados pois a padronização pode levar ao enrijecimento das dinâmicas e interações
onerando as principais fontes de vantagem competitiva das empresas de serviço: a flexibilidade
e a adaptabilidade. A flexibilidade significa que um processo é projetado a fim de permitir
determinados desvios do padrão, já a adaptabilidade está relacionada a capacidade dos
colaboradores de percepção das situações e implementação de processos flexíveis.

2.3.3 Ferramentas da Qualidade

2.3.3.1 Diagrama de Ishikawa

O diagrama possui este nome em homenagem ao seu criador, o engenheiro japonês
Kaoru Ishikawa, mas também é amplamente conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou
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Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama 6M. Ele é resultado de uma série de estudos
realizados em um ambiente fabril que tinham como objetivos a melhoria contínua e o
aprimoramento da gestão total da qualidade.

Para Seleme e Stadler (2012), a representação gráfica tem como finalidade o
estabelecimento das relações diretas entre as causas e os efeitos observados nos processos. Em
outras palavras, as causas são problemas de menor significância que dão origem aos problemas
de maior relevância. (ver figura 17).
Figura 17 – Diagrama de Ishikawa

Fonte: Adaptado de Sant’Ana e Blauth (1999 apud SELEME; STADLER, 2012, p. 91).

As causas levantadas na etapa de análise são categorizadas em grupos de problemas do
mesmo feitio para que posteriormente, os esforços possam ser focados na correção do processo
onde há a ocorrência do problema (MARSHAL JUNIOR et al., 2010). Segundo Seleme e
Stadler (2012), as causas são categorizadas em 6 grupos que são conhecidos como 6M’s e que
estão detalhados a seguir:


Materiais – considera as características físicas dos materiais envolvidos no
processo



Máquinas – trata-se da operacionalização e manutenção dos equipamentos



Mão de Obra – caracteriza os graus de qualificação e perfis de profissionais
necessários para a execução das tarefas



Medida – analisa as formas como os valores são apresentados e os métodos de
aferição dos mesmos



Método – considera a execução das atividades envolvidas no processo
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Meio Ambiente – avalia as condições de infraestrutura, sejam elas temporárias
ou fixas

2.3.3.2 Matriz GUTFI

Segundo Lima (2013), a matriz GUTFI trata-se de uma técnica de priorização que
possibilita transformar dados qualitativos em quantitativos, oferecendo uma análise mais
simplificada e assertiva do resultado para a correta definição dos principais problemas. A
ferramenta busca examinar os problemas de acordo com 5 parâmetros para a obtenção dos
resultados, sendo eles: gravidade, urgência, tendência, facilidade e investimento.

Para que a matriz seja elaborada de forma correta, é essencial a correta compreensão
dos critérios que tangem cada um desses conceitos. A gravidade está avaliando a extensão das
consequências de um problema. A urgência está relacionada ao quão restrito é o prazo para a
tomada de ação. A tendência estima a dimensão do problema no futuro sem as devidas
correções. A facilidade mede o grau de esforço necessário para a resolução da situação. O
investimento determina os gastos associados a resolução do problema.

O entendimento de que a classificação dos critérios é feita de forma distinta entre eles é
de suma importância. Gravidade, tendência e urgência têm maiores pontuações de acordo com
quanto maior for a questão. E as pontuações dos critérios de facilidade e investimento seguem
a lógica inversa. Ou seja, quanto menor for a facilidade e o investimento, maior será sua
pontuação.
Tabela 2 – Pontuação da matriz GUTFI

MATRIZ GUTFI
Pontos

5

Gravidade

Urgência

Tendência

Facilidade

Investimento

Não é necessário
Os prejuízos,
Se nada for feitoa
O problema é nenhum investimento
dificuldades são É necessáriauma situação irá piorar
muito fácil deser
para resolver o
extremamente graves ação corretiva
rapidamente
resolvido
problema
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4

3

2

1

Os prejuízos,
dificuldades são
muito graves

Os prejuízos,
dificuldades são
graves

Os prejuízos,
dificuldades são
pouco graves

Com alguma
urgência

O mais cedo
possível

Vai piorar em
pouco tempo

Vai piorar em
médio prazo

O problema é
Algum investimentoé
fácil
necessário para
de ser resolvido
resolver o problema

Gastos de recursos
alem do orçamentoda
Existe alguma área, mas aprovável
dificuldade para em nívelimediatamente
resolver
superior

Gastos de recursos que
requerem
O problema é
remanejamento de
Pode esperarum Vai piorar emlongo
difícil
verba / recursos do
pouco
prazo
de ser resolvido orçamento da empresa,
em nível dediretoria

Os prejuízos,
O problema é
Não vai piorar e
dificuldades sãosem
muito difícil de
Não tem pressa pode até melhorar
gravidade
ser resolvido

Gastos de recursos ($,
homem-hora,
equipamentos etc)
muito significativos

Fonte: Farias Filho, 2003

2.3.3.3 Plano de Ação 5W2H

Segundo Oliveira (1996), o plano de ação servirá de orientação para as diversas ações a
serem executadas e para isso, sua estrutura deve estar organizada de forma que permita a rápida
identificação dos recursos fundamentais para sua implementação.

A metodologia de construção de planos de ação 5W2H viabiliza a execução de ações
corretivas planejadas de forma organizada, facilitando assim sua implementação e por isso, é
uma das ferramentas mais amplamente usadas para o planejamento de ações retificadoras em
processos com problemas (ERBAULT, 2003).

O método 5W2H é composto por sete palavras em inglês que correspondem a 7
perguntas, sendo elas: What (O que?), Where (Onde?), Who (Quem?), Why (Por que?), When
(Quando?), How (Como?) e How Much (Qual é o custo?).

Conforme Silva et al. (2013), as respostas destas perguntas estão interligadas e
permitem a elaboração de um plano de ação claro, detalhado e de fácil compreensão. Ainda de
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acordo com o autor, a grande vantagem é eliminação de dúvidas pois o plano define de forma
clara as atividades a serem executadas em um projeto, suas etapas, os principais motivos,
espaços necessários, prazos a serem cumpridos, agentes envolvidos e custos associados.
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3.1

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

A metodologia estuda o método, i.e., o conjunto de regras, diretrizes estabelecidas e
técnicas existentes para efetivar uma pesquisa. O método é o caminho a ser percorrido para
alcançar um objetivo. (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). Oliveira (2011) complementa o
conceito argumentando que se o método compreende o caminho, a técnica pode ser considerada
como a forma de caminhar.

Gil (2002, p. 17) define pesquisa como o:

(...) procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo
constituído de várias fases, desde a formulação do problema
até a apresentação e discussão dos resultados.

Ainda de acordo com Gil (2002), a descrição e a organização dos procedimentos a serem
utilizados para a realização da pesquisa variam de acordo com as peculiaridades de cada
pesquisa. Logo, a metodologia deste estudo de caso encontra-se descrita na Figura 18.
Figura 18 – Metodologia da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2021)
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Requer-se também que outras informações sejam esclarecidas acerca de aspectos
pertinentes a pesquisa como: tipologia, definição da população e da amostra, técnicas de coleta
e tratamento de dados (GIL, 2002) e estes conceito serão discutidos mais à frente neste capítulo.

3.2

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

As pesquisam podem ser classificadas de acordo com a sua abordagem, seus objetivos,
sua natureza e seus procedimentos (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). Logo abaixo, são
elucidadas as possíveis formas de classificação existentes e quais delas são aplicadas ao
presente trabalho.


Abordagem: quanto a abordagem uma pesquisa pode ser classificada como
quantitativa ou qualitativa. Richardson (1999) explica que a pesquisa
quantitativa é caracterizada pelo uso da quantificação, tanto na coleta de
informações quanto no tratamento dos dados através de técnicas estatísticas.
Triviños (1987) define a abordagem qualitativa trata os dados em busca de seu
significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto,
i.e., utilizando de métodos teórico-empíricos. Segundo Malhotra (2001, p.155),
“a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do
contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os
dados e aplica alguma forma da análise estatística”. Freitas e Jabbour (2011)
argumentam que o pesquisador não está impossibilitado de iniciar a investigação
com uma pesquisa qualitativa e, caso seja necessário, finalizá-la validando as
evidências obtidas por meio de uma pesquisa quantitativa. Portanto, devido a
peculiaridade da situação em análise, a presente pesquisa pode ser classificada
como qualitativa-quantitativa.



Objetivos: em relação a classificação de acordo com sua finalidade, a pesquisa
pode ser classificada como pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa
explicativa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Segundo Gil (2002), a pesquisa
exploratória visa proporcionar maior familiaridade ao pesquisador sobre o tema
de estudado, proporcionando o aprimoramento de conceitos, a formulação mais
precisa do problema e a construção de novas hipóteses. A pesquisa descritiva
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propõe-se a “descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada
realidade” (TRIVIÑOS, 1987). Já a pesquisa explicativa tem como propósito
elucidar um fenômeno, visando o esclarecimento de quais fatores contribuem,
de alguma forma, para a sua ocorrência (VERGARA, 2005; SANTOS, 2007).
Sendo assim, quanto aos objetivos, o presente estudo pode ser classificado como
pesquisa exploratória.


Natureza: quanto a natureza, segundo Silveira e Córdova (2009) a pesquisa pode
ser classificada como pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica tem
como objetivo gerar conhecimento novos e úteis para o avanço para a ciência. A
pesquisa aplicada, no entanto, busca a aplicação de conceitos dirigidos à
resolução de problemas específicos. Tendo em vista que esse estudo se apoia em
conceitos já existentes, o mesmo pode ser classificado como uma pesquisa
aplicada.



Procedimentos: em relação aos procedimentos do estudo uma pesquisa pode ser
caracterizada como bibliográfica, documental, experimental, a partir de fato
passado, por levantamento, por estudo de campo e por estudo de caso. De acordo
com Gil (2007), o modelo conceitual e operativo da pesquisa, pode ser dividido
em dois grupos principais: aqueles que se apoiam em pesquisas bibliográficas e
documentais (publicadas previamente por outros autores), e aqueles que se
baseiam em informações advindas de pessoas (pesquisas). Gil (2007) reforça
que esta classificação não deve ser rígida pois algumas pesquisas não se
enquadram tão facilmente em apenas um desses modelos. Diante desses
conceitos e essa ressalva, esta pesquisa pode ser classificada como bibliográfica,
documental, estudo de caso e por levantamento.

3.3

ETAPAS DA PESQUISA

A primeira etapa consistiu na reflexão acerca do tema a ser explorado pela pesquisa
proposta. Uma vez que a autora desse texto, como mencionado anteriormente, é moradora da
comunidade da Rocinha e vivenciou os desafios inerentes ao combate da COVID-19 naquele
âmbito, foi decidido que os temas acerca de serviços, pandemia, qualidade e ferramentas de
qualidade seriam explorados neste estudo, com o objetivo de contribuir diretamente para a
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melhoria da realidade dos moradores da comunidade e cumprir o papel social da formação
universitária.

Em seguida, foram definidos os propósitos da pesquisa, delimitada a população e área a
ser estudada, bem como, o caminho a ser seguido para atingir os objetivos do estudo. A partir
desta estrutura, foi levantado o referencial teórico muito específico sobre os conceitos sob
análise, a fim de possibilitar uma análise mais aprofundada sobre: o contexto estudado, a
aplicação das ferramentas usadas no estudo e a implementação das melhorias propostas.

Na etapa seguinte, foram selecionados líderes comunitários (sem relações com o
governo e com o poder paralelo presente na comunidade) para coleta de dados sobre quais
seriam os serviços básicos a serem analisados pelo estudo. Tal escolha teve como objetivo
principal permitir o diálogo mais aberto sobre a realidade da comunidade.

As entrevistas duraram em torno de 40 minutos com cada um dos escolhidos e as
dinâmicas de conversação foram livres, mas pautadas nos assuntos relacionados a pandemia,
Rocinha e o seu contexto. Em geral, foram discutidos os aspectos inerentes ao perfil da
população (grau de escolaridade, situação de trabalho, condições de moradia e alimentação,
etc.) e os fornecimentos dos principais serviços básicos como: acesso à agua, energia elétrica,
saneamento básico, entre outros. Novamente, por conta de a autora ser moradora da comunidade
em si, a mesma pode contribuir com sua vivência, bem como, expandir sua perspectiva acerca
da situação-problema durantes esta etapa de encontros.

A partir dos dados coletados, foi elaborado um questionário para medir as expectativas
e percepções dos moradores da Rocinha perante os serviços prestados pelo Governo do Estado
do Rio do Janeiro e as organizações não governamentais (ONGs) para combater o COVID-19.
A aplicação do questionário se de duas formas: a primeira através de um documento online (via
plataforma Google Forms) enviado em grupos da comunidade e a outra através de entrevistas
in loco com a população. O questionário foi dividido em duas partes, a primeira abordava
aspectos sobre o perfil dos entrevistados, sendo eles: idade, local de moradia na Rocinha, status
de moradia, número de cômodos e moradores no domicílio, situação de trabalho e renda
familiar. Já a segunda, avaliou os serviços levantados pelos líderes comunitários, atribuindo um
grau de satisfação de 1 a 10 para cada um deles, sendo 1 a pior nota possível e 10 a melhor.
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Na etapa de tratamento de dados, de acordo com o referencial teórico, foram avaliados
quais aspectos sobre o perfil dos entrevistados contribuiriam positivamente ou negativamente
para o enfrentamento da pandemia como um todo. Após, através das notas médias calculadas
através de médias aritméticas, observou-se, sob a perspectiva dos participantes, quais eram os
serviços mais bem avaliados e também, mais críticos.

Com a ajuda dos líderes e com base nos resultados da etapa anterior, todos os serviços
foram avaliados de acordo com os atributos da matriz GUTFI e foram determinados os 4
serviços a serem explorados com a ajuda das ferramentas de qualidade. Ainda com base em
uma segunda conversa com os representantes comunitários, foram levantadas as principais
causas para a má oferta de cada um dos serviços escolhidos, com o auxílio do Diagrama de
Ishikawa. E por fim, em conjunto, os líderes e a autora selecionaram as principais causas (cujos
efeitos seriam mais relevantes e factíveis) para a confecção de propostas de melhoria para cada
um deles individualmente.

Por fim, foram registrados os resultados encontrados pelo estudo, suas limitações, seus
desafios, os aprendizados e sugestões de melhoria para pesquisas futuras de escopo similar.

61
4

ESTUDO DE CASO

O presente capítulo será dividido em duas seções e tem como objetivo elucidar as
principais características da comunidade da Rocinha com base nos dados disponíveis e discutir
os resultados obtidos no estudo proposto. Inicialmente, se apresentam os atributos gerais da
Rocinha e em seguida, analisam-se as informações coletadas pela pesquisa, expostas as
abordagens de análise dos dados e apresentadas as propostas de melhoria pertinentes para a
situação sob análise. É importante mencionar que foram utilizados como base os dados oficiais
do IBGE (2010, 2019), do IPP (2014) e do SEBRAE (2011) para ilustrar os aspectos sobre a
população, educação, habitação, espaço geográfico e renda na comunidade. E em seguida,
discutem-se as peculiaridades da população participante na pesquisa e os resultados.

4.1

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA COMUNIDADE DA ROCINHA

Como mencionado anteriormente neste estudo, são muitos os desafios encontrados na
correta caracterização de uma favela. Quando a localidade em questão é a Rocinha, este trabalho
se torna ainda mais difícil devido a seu auto grau de complexidade e a sua extensa dimensão.
Também ficou evidente ao longo da pesquisa, a dificuldade para obter informações atualizadas
e consistentes sobre o local de estudo.

De acordo com o IBGE (2019), a Rocinha é a maior favela do país e o autor RAWET
(2014) reforça a grandiosa dimensão da comunidade afirmando que a mesma também ocupa a
posição de maior favela da América Latina.
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Figura 19 – Comunidade Rocinha

Fonte: Wikipedia (2021)

As informações acerca da população na localidade são extremamente incertas. Os dados
oficiais do Censo realizado pelo IBGE em 2010, afirmam que a população na comunidade era
de aproximadamente 69,2 mil pessoas, o que correspondia a praticamente 1,1% da população
carioca (SEBRAE, 2011). Esses valores, no entanto, são amplamente questionados pois a Light
S.A., por exemplo, estima uma população em torno de 120,0 mil pessoas, de acordo com seus
registros. Já Rawet (2014) declara que os moradores da comunidade alegam que este número
estaria entre 180,0 e 220,0 mil indivíduos e reforça que a grande diferença entre as estimativas
é consequência do difícil acesso a algumas localidades, impedindo o correto dimensionamento
da população.

Ainda de acordo com os dados do IBGE, a população da comunidade estava dividida
praticamente de forma igualitária conforme o sexo, i.e., é composta por 34.125 (49,35%)
homens e 35.036 (50,65%) mulheres. Adicionalmente, os dados trazidos pelo Instituto denotam
uma predominância de pessoas com idade entre 0 e 29 anos, que representava aproximadamente
57% da população da comunidade ou o equivalente a 39,0 mil pessoas (INSTITUTO PEREIRA
PASSOS - IPP, 2014). Já a população idosa correspondia a somente 3% ou 2,0 mil moradores
da comunidade. A pirâmide etária a seguir, elaborada pelo IBGE (2010) e pelo IPP (2014),
ilustra melhor a distribuição da população da Rocinha:
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Figura 20 – Pirâmide etária da Rocinha

Fonte: IPP (2014)

Quanto ao acesso à educação, apesar de ter uma população jovem, uma parcela
significativa dos moradores não está associada a instituições de ensino. De acordo com o IBGE
(2010), 22,8% das crianças entre 0 e 14 anos, ou o equivalente a 3,9 mil jovens, não frequenta
nem a escola nem a creche. E estes dados são ainda mais alarmantes quando é analisada a faixa
etária entre 15 e 29 anos, onde 49,0% ou o correspondente a 10,7 mil indivíduos não estão
matriculados em uma instituição de ensino. Outro fator que chama atenção é que cerca de 10%
da população ou 6,4 mil moradores nunca frequentaram a creche ou a escola. Além disso, a
representatividade dos residentes matriculados em cursos superiores ou de pós-graduação era
de somente 1,2%, o equivalente a 796 pessoas.

Quanto as habitações no local, de acordo com os dados oficiais do censo do IBGE
(2010), a comunidade detinha um total de 23.347 domicílios, o que fornece um indicador de
aproximadamente 3 pessoas por residência. Além disso, de acordo com o SEBRAE (2014), a
favela da Rocinha é o bairro de maior densidade demográfica da capital, do estado do Rio de
Janeiro, com uma taxa de cerca de 48,3 mil habitantes por quilômetro quadrado.

Rodrigues (2015) reforça a importância da compreensão de que a comunidade é
composta por “minibairros” e por isso, possui características muito heterogêneas de acesso aos
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serviços básicos de manutenção a vida e conjunturas habitacionais entre suas localidades. Na
figura 21, pode ser observado o atual esquema de divisão da comunidade:
Figura 21 – Mapa esquemático da Rocinha

Fonte: Ximenes (2011)

E para avaliar e comparar os aspectos ligados a longevidade, educação e renda entre os
bairros do Estado do Rio de Janeiro, o SEBRAE (2014) faz uso do indicador Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM e de acordo com a instituição, a comunidade da
Rocinha apresenta um IDHM de 0,732, sendo assim o menor das regiões do Centro e da Zonal
Sul. O IPP (2014) também fornece um panorama que compara os diferentes níveis de
escolaridade e de renda nas distintas localidades da comunidade. As figuras 22 e 23 fornecem
uma representação esquemática destes atributos na comunidade:

65
Figura 22 - Percentual de indivíduos com 15 ou mais anos de idade não-alfabetizados de acordo com os setores
adotados pelo CENSO 2010

Fonte: IPP (2014)
Figura 23 – Percentual de habitações articulares com renda mensal declarada de até 1⁄4 de salário mínimo de
acordo com os setores adotados pelo CENSO 2010

Fonte: IPP (2014)

Como pode ser facilmente notado nos mapas apresentados anteriormente, há uma forte
relação entre o nível de escolaridade e renda. Percebe-se que as regiões que apresentavam os
maiores índices de analfabetismo eram praticamente as mesmas cujos domicílios detinham uma
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renda per capital mensal declarada de até ¼ de salário mínimo (IPP, 2014).
Complementarmente, pode-se até dizer que os moradores da região podem ser divididos em
classes sociais distintas. Ou seja, há na comunidade desde famílias que compunham a classe E
com renda mensal de R$ 400,00 a até mesmo famílias pertencentes a classe A1 com renda
mensal de R$ 14.400,00 (SEBRAE,2011).

4.2

PESQUISAS E ENTREVISTAS

4.2.1 Entrevistas com líderes comunitários

A etapa inicial do estudo consistiu na entrevista de 4 líderes comunitários da favela da
Rocinha, responsáveis por 3 diferentes Organizações Não Governamentais – ONGs da
localidade, que estavam comprometidos com diferentes ações de minimização dos efeitos da
pandemia sob a população. As entrevistas realizadas foram feitas de forma individual com cada
um dos líderes e seguiram uma estrutura previamente estabelecida para garantir a obtenção de
informações pertinentes para a pesquisa. Deve ser ressaltado que houve flexibilidade quanto
aos tópicos discutidos, tornando os diálogos mais dinâmicos e acrescentando naturalidade a
troca de ideias.

As entrevistas consistiram basicamente em diálogos sobre as percepções desses líderes
em relação a qualidade dos serviços na localidade e os maiores desafios encontrados acerca do
combate da pandemia, as ações realizadas por suas instituições, as diversas formas de
organização das assistências ofertadas e o impacto das mesmas sob a população amparada.
O Denis, popularmente conhecido como “Denis da Rocinha”, foi o primeiro líder
entrevistado e é organizador do coletivo Tamo Junto Rocinha - TMJ. O coletivo surgiu a partir
das demandas das manifestações de 2013 e busca, desde então, promover ações sociais na
favela. A organização é fruto da inquietação de diversos moradores, que entenderam a
necessidade de aproximação da academia e da população da comunidade com a pretensão de
fomentar a compreensão do impacto dos aspectos políticos, como por exemplo o aumento das
tarifas de transporte e baixo investimento em serviços públicos (como saúde e educação), na
realidade dos moradores da Rocinha.
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O TMJ frisa que a complexidade e a imensa extensão dos problemas que permeiam o
cotidiano da Rocinha fazem com que os recursos da organização sejam muito limitados para
assegurar a resolução dos problemas em si. Desta forma, o grupo tem como principal objetivo
fornecer suporte para seus assistidos para que possam sustentar condições minimamente dignas
de vida. O grupo atuou em diversas esferas do combate a pandemia, abrangendo atividades
desde a divulgação de informações sobre o contágio, participação em debates agentes de saúde
e a FIOCRUZ, distribuição de cestas básicas e kits de higiene, comunicação de orientações para
a vacinação, etc.

No bate-papo com o líder do TMJ, foi elencado do ponto de vista do entrevistado uma
série de serviços na comunidade que, durante a crise sanitária, eram ofertados precariamente,
serviços estes que já eram conhecidos, antes mesmo do cenário pandêmico, por não
apresentarem um serviço de qualidade. O fornecimento de água e energia foram comentados
pois, como já mencionado anteriormente neste estudo. O líder confirmou que algumas áreas da
comunidade possuem pouco ou nenhum acesso a infraestrutura adequada para receber estes
serviços de forma regular. Denis afirmou que diante de um cenário onde a manutenção da
higiene e a necessidade de isolamento são fundamentais, a oferta de má qualidade destes
serviços pode ter contribuído para a dificuldade de contenção da doença na comunidade.

Outro ponto criticado pelo líder foram os esforços de pouca ou nenhuma relevância em
relação a disseminação das corretas orientações em relação a doença. Adicionalmente, Denis
comentou acreditar que a falta de dedicação a este aspecto, combinada ao fator cultural da vida
cotidiana dinâmica da comunidade, favoreceram o número de contágios e mortes na
comunidade.

E por fim, os serviços de coleta regular de lixo e tratamento de esgoto tiveram suas
qualidades avaliadas pelo líder. O mesmo apontou que, de acordo com sua percepção, a coleta
de lixo é um dos serviços de maior qualidade na comunidade, mas que o tratamento de esgoto
é de péssima qualidade, o que acarreta cenários caóticos de alagamentos em toda a comunidade
em dias de chuvas fortes.

Quando perguntado ao líder sobre as atividades realizadas pela organização para assistir
os moradores, três principais atividades foram mencionadas: distribuição de cestas básicas e
kits de higiene, fortalecimento da economia interna da própria comunidade e confecção de

68
cartilhas informativas sobre a doença para adultos e para crianças. Esta última consistiu na
elaboração de pequenos manuais com instruções através de ilustrações de forma prática para os
adultos e lúdica na versão infantil. A ideia surgiu da identificação da carência de uma
comunicação simples, direta e planejada levando em consideração os aspectos específicos da
população e da comunidade em si.

O líder afirmou que distribuição dos kits de higiene e de cesta básicas foram as
atividades que demandaram os maiores esforços dentro da organização. Portanto, para garantir
que conseguiriam atender o maior número de famílias necessitadas, a instituição contou com o
auxílio dos agentes de saúde da unidade básica de saúde – UBS Maria do Socorro para mapear
essas famílias em situação de vulnerabilidade. Este trabalho conjunto foi de extrema relevância,
tendo em vista que a comunidade tem locais de difícil acesso e por isso, o conhecimento
profundo que estes profissionais possuem da região, das famílias e de suas condições permite
o entendimento da melhor forma que os recursos disponíveis podem ser alocados.

Um ponto interessante mencionado durante a entrevista foi a adoção de recursos
tecnológicos para possibilitar que as organizações pudessem somar forças, sendo esta ação
inovadora e sua menção é de grande importância. O grupo TMJ em parceria com a Pontifícia
Universidade Católica – PUC carioca criou um sistema chamado DONARE, que permitia que
o número de cestas básicas e kits de higiene disponíveis para doação fosse compartilhado por
diferentes organizações e esta informação era confrontada com o cadastro das pessoas
auxiliadas por estas instituições. O objetivo maior do sistema era garantir que periodicamente
o maior número de famílias pudesse ser atendido, evitando a entrega de cestas ou kits de higiene
extras para algumas famílias e a faltas dos mesmos para outras.

Outro ponto mencionado pelo líder, foi o senso de economia circular adotado pela
instituição. Como consequência das restrições de circulação decorrentes da pandemia, o
comércio local sofreu com o menor consumo e pensando nisso, a organização optava por
comprar localmente as cestas básicas e kits de higiene, contribuindo assim para a manutenção
da mão de obra e serviços locais numa época tão difícil.

A segunda líder entrevistada foi a Simone do projeto Rocinha Sem Fronteiras, grupo
que já trabalha na comunidade há mais de 14 anos. A organização tem suas ações e valores
pautados na emancipação dos moradores da comunidade politicamente e na conscientização
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coletiva. Eles defendem a ideia de que as ações emergenciais efetuadas na comunidade durante
a crise sanitária são necessárias, mas que a mesma demanda por políticas estruturantes e
territorializadas que possibilitem a manutenção de melhores condições de vida a longo prazo
na localidade.

De acordo com a avaliação de Simone, a questão da moradia deveria ser o foco central
do debate político e percussora de mudanças elementares no ambiente da comunidade. Ela
afirma que em diversos pontos da Rocinha, podem ser observadas aglomerações de residência,
muitas vezes em localidades de acesso limitado a serviços extremamente básicos como: água e
esgoto encanado, energia elétrica, mobilidade urbana, etc. Em vista disso, a líder enfatizou que
áreas distintas da comunidade tem contextos muito diferentes para superar a crise sanitária
atual.

Tratando dos fornecimentos dos serviços de água e de energia elétrica, Simone concorda
com o líder do TMJ e afirma que a falta de abrangência e constância no suprimento dos mesmos
foram prejudiciais para alguns núcleos familiares, expondo-os a um maior risco de contágio
pela doença. Outra questão em relação a moradia, que segundo ela deveria ser revista pelas
políticas públicas, são as estruturas urbanas da localidade pois de acordo com a coordenadora,
seguir orientações de distanciamento e de ventilação correta em um ambiente com construções
irregulares, sem planejamento prévio e com alta densidade populacional se tornou uma missão
agudamente intangível.

Na tentativa de propor soluções para essa questão essencial que são as políticas urbanas
de habitação dedicadas a esta população, Simone afirma que em conjunto com outros líderes
comunitários de outras organizações da Rocinha que já buscavam, antes mesmo da crise
sanitária, exercer o trabalho de interlocutores com parlamentares, intensificaram os encontros
com os mesmos com o objetivo de fomentar leis criadoras de ações efetivas, incentivando o
trabalho intersetorial entre distintas secretarias do governo. Dois grandes exemplos
mencionados pela coordenadora do grupo foi o projeto Rocinha pelo Saneamento e a
contribuição para a definição de diretrizes específicas para o Plano Diretor Municipal que está
sendo revisto pelo governo do Rio de Janeiro.

O primeiro projeto tinha como principal objetivo dedicar um investimento significativo
para garantir a estrutura de saneamento básico na comunidade até o ano de 2025. As obras
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tiveram início em janeiro de 2020. Porém, um ano depois de seu lançamento, o projeto teve
suas atividades suspensas e até o momento de confecção deste estudo não havia sido retomado.
Esse ponto é avaliado por Simone como sendo extremamente crítico, tanto no contexto de
pandemia quando na vida cotidiana da comunidade, pois a exposição a insalubridade tende a
piorar com o aumento da população e a incidência de chuvas fortes.

Para compreender o segundo exemplo, é necessário explicar brevemente do que se trata
o Plano Diretor Municipal, que nada mais é do que o mecanismo legal que fornece as
orientações, respeitando os interesses da sociedade, para a ocupação do solo urbano. Dito isso,
entendendo que a comunidade da Rocinha é praticamente de uma cidade dentro da cidade do
Rio de Janeiro, formada por diversas áreas com distintos contextos, Simone afirma que a
definição de diretrizes e objetivos específicos para a localidade é fundamental para garantir o
desenvolvimento pleno da mesma.

E finalmente, as últimas entrevistadas foram as líderes comunitárias Dona Neila e a
Gabriela, ambas do projeto Comunitar. A organização tem como principal objetivo dar suporte
a mães solteiras da comunidade e com isso, garantir uma melhor qualidade de vida para seus
filhos. Portanto, as principais atividades do projeto são aulas de música e de instrumentos para
as crianças e reforço escolar, bem como, a distribuição de cestas básicas para suas famílias.
Outra ação realizada pela instituição durante a pandemia, foi a distribuição de kits de higiene e
máscaras em parceria com o projeto Rio Aquele Abraço, criado por um grupo de produtores do
cenário musical que visavam auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade durante a
pandemia.

Quando perguntadas sobre suas percepções em relação a qualidade dos serviços
disponíveis na comunidade, as duas enfatizaram o que já havia sido frisado nas duas entrevistas
anteriores por Denis e Simone. A Rocinha tem localidades com aspectos muito distintos que
impactam diretamente a qualidade dos serviços experienciados pelos moradores. Elas citam por
exemplo que os residentes que vivem próximos a via principal Estrada da Gávea, por exemplo,
tem acesso adequado a luz, água encanada e esgoto, já os moradores de outras áreas como a
Macega muitas vezes nem contam com esses serviços.

Mas em geral, as líderes concordam que a irregularidade no fornecimento de luz e água
provavelmente teve contribuição significativa na disseminação do Covid 19 na favela da
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Rocinha. Elas contestam a habilidade dos moradores de se manter em um estado de
distanciamento social quando estes muitas vezes se viram obrigados a transitar dentro da
comunidade para buscar água. Além disso, elas acreditam que diante de um contexto
pandêmico, parece razoável admitir que ter acesso a luz é o mínimo de estrutura adequada para
permitir o isolamento social.

Outro serviço mencionado por elas, foi a questão do saneamento básico. Elas concordam
que algumas localidades da comunidade são extensamente afetadas pelas questões das chuvas
que combinadas a péssima infraestrutura de rede de esgoto acarretam na exposição dos
moradores ao risco de serem contaminados por doenças. E novamente, reforçam que é óbvia a
relação entre o aspecto de salubridade de uma determinada localização e a incidência do
coronavírus na mesma.

As líderes do Comunitar afirmaram que as principais ações adotadas durante a crise
sanitária por parte da instituição almejavam retirar as famílias vulneráveis do estado crítico.
Isto é, as ações foram majoritariamente focadas na garantia da segurança alimentar das 55
famílias assistidas pelo projeto e também, no auxílio ao cadastro para o recebimento do Auxílio
Emergencial – AE concedido pelo governo federal. Outro ponto que deve ser mencionado, foi
o excelente trabalho feito pelas duas, que conseguiram uma incrível parceria com o SEASA
(fornecedor de alimentos carioca) para montar as cestas básicas distribuídas mensalmente, e
que perdurava até o momento de elaboração deste estudo.

Após as entrevistas com estes 4 líderes, é fácil concluir que a realidade dos serviços na
comunidade não está muito distante da imagem construído durante muitos anos no imaginário
coletivo. De fato, todos os entrevistados concordam que os serviços básicos que permitem o
sustento de condições de vida minimamente dignas na favela da Rocinha não estão sob o olhar
cuidadoso do estado e da sociedade civil como um todo. Os líderes afirmam que são necessárias
medidas estruturantes como revisão dos planos de urbanização da comunidade, definição de
estratégias e objetivos para a implementação de uma rede de esgoto adequada, compreensão da
demanda energética e aumento da abrangência de rede, etc.
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4.2.2 Pesquisa de opinião sobre os serviços

Para dar continuidade a pesquisa, a etapa seguinte consistiu no levantamento de opiniões
através de um questionário, disponibilizado digitalmente e posteriormente fisicamente para
elencar quais seriam os serviços de pior qualidade ofertados durante a pandemia, do ponto de
vista dos moradores da Rocinha.

O questionário foi dividido basicamente em duas partes, a primeira procurava
estabelecer o entendimento dos atributos relacionados ao perfil socioeconômico dos
entrevistados e a segunda, elencar quais foram os graus de qualidade percebidos dos serviços
básicos na pandemia. E no fim, foram obtidas 45 respostas ao longo de aproximadamente 10
dias.

As informações sobre o perfil socioeconômico dos entrevistados são muito relevantes
pois como já mencionado, a população da Rocinha é composta por diferentes classes sociais e,
portanto, a percepção de qualidade de cada indivíduo será proveniente do seu contexto. Dito
isso, para delinear o perfil dos entrevistados, foram elaboradas as perguntas a seguir (ver figura
24):
Figura 24 – Perguntas relacionadas ao perfil dos entrevistados

Qual é a sua idade?
Em que área da Rocinha você mora?
Sua casa é própria, alugada ou emprestada?
Quantos cômodos tem na sua casa?
Quantas pessoas moram na sua casa contando com você?
Qual é a sua situação de trabalho no momento?
Quanto a sua família ganha mensalmente ao todo?
Fonte: Elaboração própria (2021)

Em relação a faixa etária, como pode-se observar na Figura 25, dentre os 45
entrevistados, 86% ou 34 pessoas tinham idade igual ou superior a 41 anos. Portanto, a maior
parte dos participantes na pesquisa eram indivíduos maduros.
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Figura 25

– Distribuição dos entrevistados conforme faixa etária

Fonte: Elaboração própria (2021)

Em relação a distribuição geográfica dos entrevistados, pode-se examinar na figura 26
que praticamente metade deles moravam nas áreas da Fundação ou Rua 1.
Figura 26 – Distribuição dos entrevistados conforme local de residência

Fonte: Elaboração própria (2021)

A primeira possui uma rede de infraestrutura mais avançada pois é uma das áreas
existentes desde os primórdios da comunidade e além disso, foi contemplado com obras de
melhorias no Programa de Aceleração de Crescimento – PAC do governo. A segunda possui
uma extensão territorial mais ampla e por isso, conta com condições de serviços mais
variadas, mas em geral, mais precárias do que na primeira. E é interessante notar que a
participação de pessoas de outras áreas foi relevante, o que ajuda a tornar a avaliação dos
serviços mais condizentes com a realidade da comunidade como um todo.
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É importante explicar que a maior participação de indivíduos nas áreas mencionadas
mais acima é condizente com a rede de apoio da autora desta pesquisa pois a mesma mora na
Fundação e possui contato com líderes comunitários que trabalham na Rua 1.

Já ao analisar os fatores relacionados a situação de moradia, 64% dos entrevistados
eram detentores dos seus locais de habitação, o que pode ser considerada uma grande
vantagem para enfrentar uma crise sanitária e econômica como a do coronavírus (ver figura
27).

E complementarmente, a quantidade de cômodos por domicílio e a densidade de
habitantes também se mostraram positivas para o enfrentamento da pandemia, i.e., as
residências tinham em torno de 3 residentes e uma média de 4 ou mais cômodos, fatores que
facilitam o distanciamento e circulação de ar.
Figura 27 – Distribuição dos entrevistados conforme o status de moradia

Fonte: Elaboração própria (2021)

E por fim, quando são analisadas a situação de trabalho e a renda das famílias, pode-se
observar que 71% dos entrevistados estavam empregados formalmente ou informalmente.
Porém, o número de indivíduos com renda familiar de até no máximo 3 salários mínimos era
de 65% (ver figura 28 e 29), o que evidencia a vulnerabilidade financeira das famílias dos
entrevistados ao longo da pandemia.

Figura 28 – Distribuição dos entrevistados conforme o status empregatício
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Fonte: Elaboração própria (2021)
Figura 29 – Distribuição dos entrevistados conforme a renda familiar mensal média

Fonte: Elaboração própria (2021)

A etapa seguinte visava avaliar os serviços prestados na Rocinha ao longo da
pandemia e por isso, com base nos debates com os líderes comunitários foram listados os
principais serviços ofertados durante a crise sanitária e eles são: abastecimento de água,
distribuição de luz, atendimento nas unidades básicas de saúde, distribuição de cestas básicas,
distribuição de máscaras e kits de higiene, coleta regular de lixo, tratamento de esgoto e água,
divulgação de informações de prevenção à doença e divulgação de informações sobre a
vacinação.

Para medir o grau de satisfação intrínseco a estes serviços, o formulário adotou uma
escala de 1 a 10, onde o número 1 representa o pior grau de insatisfação possível e o 10 o
mais alto grau de satisfação. Para simplificar e adequar a régua de comunicação com os
entrevistados, não foram usadas escalas verbais e o questionário se apoiou em uma escala
visual que indicava as possíveis percepções daqueles serviços (ver figura 30).
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Figura 30 – Escala de grau de satisfação adotada no questionário

Fonte: Elaboração própria (2021)

Em seguida, para tornar possível as comparações da percepção de qualidade entre
esses serviços foram calculadas suas notas médias, como pode ser visto na figura 31. É fácil
perceber que 6 dos 9 serviços avaliados estão com notas médias menores do 6,0, i.e., estão
abaixo de um patamar satisfatório de qualidade, o que prontamente denota o contexto de
enfrentamento que a comunidade detinha e detém para superar essa crise sanitária.
Figura 31 – Nota média dos serviços avaliados

Fonte: Elaboração própria (2021)

Os serviços ofertados de maior qualidade percebida foram a distribuição de luz, a
coleta regular de lixo e por fim, a divulgação de informações sobre a vacinação. Através dos
debates com os líderes e com os participantes da pesquisa, ficou claro que o serviço de luz e
coleta de lixo de fato podem ser bem avaliados de uma maneira geral dentro da comunidade.
Os entrevistados demonstraram uma certa admiração e gratidão pelos funcionários da empresa
Light S.A. e principalmente, pelos funcionários da COMLURB – RJ, empresa responsável
pela coleta de lixo na comunidade.

No entanto, eles dizem que não é possível avaliar melhor estes serviços devido aos
momentos de fornecimento irregular, que do ponto de vista dos moradores acaba sendo bem
prejudicial por se tratarem de serviços mais do que essenciais para uma vida minimente
civilizada. Dito isso, eles reforçaram que entendiam que os funcionários de ambas
companhias faziam um excelente trabalho, tendo em vista as ferramentas, mão de obra
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disponíveis, recursos e condições de trabalho limitantes aos quais os mesmos estão
submetidos.

Em relação as informações sobre a vacinação, a qualidade percebida está muito
atrelada ao trabalho da Clínica da Família Maria do Socorro, localizada na comunidade, e dos
seus agentes comunitários de saúde. A pesquisadora ouviu diversas vezes que, na perspectiva
dos avaliadores, a comunicação mais efetiva para este tipo de informação continua sendo por
meios informais, o “famoso boca a boca” na comunidade. E por isso, os agentes de saúde e os
atendentes da unidade tinham como objetivo informar o máximo de pessoas para propiciar a
disseminação dessas informações. Porém os entrevistados entendem que esse serviço poderia
ser aprimorado e uma das soluções sugeridas por muitos deles, foi a criação de uma página no
Instagram, por exemplo, com orientações mais específicas para a comunidade.

Os serviços com notas médias medianas foram: abastecimento de água, atendimento
nas unidades de saúde e distribuição de cestas básicas. O primeiro é um problema antigo na
comunidade e expõe a inconsistência na prestação desse serviço, consequente do
planejamento precário, baixa dedicação de esforços e crescimento exponencial da população
da localidade.

Já a nota do segundo serviço avaliado, expõe as limitações de atendimento que a
clínica da família da Rocinha possui. Os participantes na pesquisa disseram que o
atendimento durante a pandemia em si foi pior do que costuma ser usualmente e entendem
que pode ser decorrente da maior demanda advinda da pandemia. Mas por se tratar de um
atendimento relacionado ao bem-estar físico e psíquico, os entrevistados almejam uma maior
qualidade no apoio recebido.

4.3

ANÁLISE DOS SERVIÇOS

Após entender a avaliação de parte dos moradores da comunidade em relação aos
serviços prestados, a pesquisa buscou priorizar os serviços a serem analisados para a
elaboração de propostas de melhoria através da matriz de priorização GUTFI e o resultado
pode ser visto na figura 32.
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Figura 32 – Matriz de priorização dos serviços avaliados

Fonte: Elaboração própria (2021)

As notas dadas são resultado de debates com os líderes comunitários e as justificativas
para as mesmas estão brevemente descritas a seguir:

a) Divulgação de informações de prevenção à doença: diante da disseminação de
novas variantes e a gravidade da doença, os prejuízos tendem a ser muito
graves (G=4). Os líderes acham importante aprimorar os meios de
comunicação para reforçar que a pandemia ainda não acabou, mas entendem
que a população já tem acesso a amplas orientações sanitárias (U=3). Para eles,
a situação tende a piorar somente a longo prazo pois infelizmente, a falta de
recursos destinados a comunicação já compunha a realidade dos moradores da
Rocinha (T=2). Também argumentam que com algum esforço das entidades
governamentais em parceria com organizações locais através das redes sociais,
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alguma melhoria pode ser alcançada. Mas fazem a ressalva do desafio de
estabelecer uma abordagem adequada a cultura da comunidade (F=3). Eles
veem potencial nas redes sociais e na vontade das organizações em contribuir
para a comunidade e por isso, reforçam que os investimentos necessários não
seriam expressivos (I=4).

b) Divulgação de informações sobre a vacinação: há uma parcela pequena da
população da comunidade relutante em se vacinar e por isso, a demanda por
conscientização torna a situação grave (G=3). Atualmente, a divulgação das
informações está sendo feita por um carro de som, agentes de saúde e meios de
comunicação oficiais. Entretanto, reforçam que deve ser intensificada (U=3).
Os líderes não acreditam que a situação vá piorar rapidamente pois a falta de
recursos dedicados a comunicação, já fazia parte da realidade da comunidade
que se adaptou a comunicação por meios informais (T=2). Os argumentos
usados para classificar Facilidade e Investimento foram os mesmos do serviço
avaliado anteriormente (F=3 e I=4).

c) Tratamento de esgoto e água: um dos maiores problemas que a comunidade
enfrenta atualmente está associado a exposição a chuvas fortes e o saneamento
básico na região, i.e., as redes de esgoto e água não são capazes de suportar
grandes volumes, o que tem acarretado em alagamentos, deslizamentos,
exposição á insalubridade, bens e habitações danificados, e até mesmo mortes
nos últimos anos. Os líderes afirmam que devido ao crescimento da população
e a intensificação das chuvas nos últimos anos, a situação é extremamente
grave, sendo necessária a correção imediata da questão pois a mesma tende a
piorar rapidamente (G=5; U=5; T=5). Mas a complexidade da comunidade, sua
distribuição geográfica e populacional tornam o planejamento e a execução de
ações corretivas difíceis e dispendiosas (F=1 e I=1).

d) Atendimento nas unidades básicas de saúde: a clínica da família presente na
comunidade é considerada clínica modelo no país, mas opera com recursos
limitados, e por se tratar de um serviço ligado a saúde, os prejuízos são
considerados graves e devem ser mitigados o mais cedo possível (G=3 e U=3).
Os entrevistados comentaram que, em geral, o atendimento é atencioso, mas
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reclamam da demora e por esse motivo, argumentam que a tendência é que
piore a longo prazo com o aumento da população (T=2). Já os líderes acham
que mudanças organizacionais por parte da gestão da clínica podem solucionar
parte dos problemas, mas entendem as insuficiências estruturais presentes
(F=3). E por fim, para garantir melhores estruturas compreendem que são
fundamentais investimentos significativos (I=2).

e) Distribuição de cestas básicas: os coordenadores entrevistados enxergam a
demanda por cestas básicas como consequência do desemprego e falta de renda
na comunidade, fatores que aparentemente têm se estabilizado com o retorno
das atividades presenciais. Dito isso, a exposição a insegurança alimentar tem
se tornado menos grave (G=2), a necessidade de aumento de oferta não é tão
urgente (U=2) e tende a piorar a longo prazo (T=2), mais por questões não
relativas a pandemia. Há também dificuldades para assistir o maior número de
famílias vulneráveis (F=3) e para consolidar ainda mais parcerias financeiras
para a obtenção das cestas (I=4).

f) Coleta regular de lixo: o trabalho feito pelos garis na comunidade, no
momento, é muito organizado e por isso, os líderes acreditam que os prejuízos
da oferta deste serviço são pouco graves (G=2). Eles argumentam também que
a atual oferta supre a demanda existente, mas a situação deve mudar a longo
prazo com o crescimento populacional (U=2 e T=2). E de acordo com os
entrevistados, para melhorar o serviço seria necessária a alocação de mais
pessoas e recursos, uma vez que entendem que o mesmo só não é melhor na
comunidade por limitações sistêmicas e há grande simpatia pelo trabalho dos
garis na comunidade (F=3 e I=3).

g) Distribuição de máscaras e kits de higiene: devido ao período prolongado pelo
qual a pandemia tem se estendido e com a evolução da vacinação, os líderes
creem que a orientação de uso de máscaras já faz parte do novo cotidiano da
comunidade e por isso, os prejuízos são pouco graves, podendo as ações
corretivas aguardar um pouco pois a situação deve piorar a longo prazo com
novas variantes e a menor adesão ao uso do equipamento de proteção
individual (G=2, U=2 e T=2). O problema de uso de máscaras e utensílios de
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higiene individual atravessam especificamente o desafio cultural na
comunidade, tendo isso em vista, é uma questão de difícil resolução (F=2) e
seriam necessários recursos significativos para atender a uma população tão
grande (I=4).

h) Distribuição de luz: os relatos dos moradores mostram uma melhora na
qualidade do serviço ofertado ao longo dos últimos anos e os líderes
comunitários entendem que a maior parte da comunidade atualmente possui
acesso à energia elétrica. Mas por se tratar de um serviço tão básico, entendem
que eventuais interrompimentos podem ter prejuízos graves (G=3) e por isso,
devem ser corrigidos o mais cedo possível (U=3). Já a rede demanda um
planejamento mais cuidadoso, com isso a situação tende a piorar a médio prazo
(T=3). A complexidade da comunidade torna difíceis os esforços para a
melhoria no serviço (F=2) e os recursos necessários expressivos (I=1).

i) Abastecimento de água: por se tratar de um serviço que compromete grande
parte das atividades básicas de domicílios e comércios, os prejuízos atrelados a
inconsistência no fornecimento acabam sendo muito graves (G=4), devem ser
aprimorados com certa urgência (U=4) e tendem a piorar a médio prazo (T=3).
E obviamente, as ações corretivas para este serviço são muito extensas, dito
isso, o problema é de dificílima resolução (F=1) e muito dispendioso (I=1).

4.3.1 Diagrama de Ishikawa

Em seguida, o Diagrama de Ishikawa foi utilizado visando levantar as possíveis causas
dos problemas prioritários sob análise, possibilitando posteriormente a elaboração de planos
de ação para eliminação das causas. As causas elencadas são mais uma vez fruto dos debates
com os líderes comunitários.
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Figura 33 – Diagrama de Ishikawa – Divulgação de Informações sobre a Doença e Vacinação

Fonte: Elaboração própria (2021)
Figura 34 – Diagrama de Ishikawa - Tratamento de Esgoto e Água

Fonte: Elaboração própria (2021)
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Figura 35 – Diagrama de Ishikawa – Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde

Fonte: Elaboração própria (2021)

Os diagramas denotam a realidade complexa e extensa das possíveis causas para a
prestação de má qualidade dos serviços priorizados e por isso, levando em consideração as
limitações desta pesquisa, os líderes selecionaram as causas, cujos efeitos seriam mais
relevantes e duradouros para a comunidade, para a elaboração de propostas de melhoria. Estas
causas indicadas pelos líderes estão destacadas em negrito nos diagramas (ver figuras 36, 37 e
38).
Figura 36 – Causas Priorizadas - Informações de Divulgação da Doença e Vacinação
Limitações de acesso a informação para parte da população

Métodos de
Uso de veículos de comunicação usuais
Comunicação
Inconsitências nas informações e veículos oficiais

Materiais de
Linguagem não adaptada a realidade da comunidade
Divulgação

Fonte: Elaboração própria (2021)
Figura 37 – Causas Priorizadas - Tratamento de Esgoto e Água

Pouca interação com os principais interlocutores da comunidade

Trabalho

Falta de planejamento de melhoria a longo prazo

Correções pontuais e corretivas

Fonte: Elaboração própria (2021)
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Figura 38 – Causas Priorizadas - Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde

Tratamento generalista e impessoal

Trabalho

Atendimento moroso e desorganizado

Péssima comunicação

Atendimento precário

Equipes
Treinamento

Fonte: Elaboração própria (2021)

4.3.2 Planos de Ação

Através da utilização da metodologia 5W2H foram elaborados planos de ação para as
causas apontadas anteriormente (ver tabelas 3, 4 e 5).
Tabela 3 – Plano de Ação - Divulgação de Informações sobre a Doença e Vacinação

Fonte: Elaboração própria (2021)
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Tabela 4 – Plano de Ação - Tratamento de Água e Esgoto

Fonte: Elaboração própria (2021)
Tabela 5 – Plano de Ação - Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde

Tabela 6 – Plano de Ação - Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde

Fonte: Elaboração própria (2021)
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5

5.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ALCANCE DOS OBJETIVOS

O principal objetivo do estudo foi alcançado, isto é, a elaboração de três propostas de
melhoria para os serviços prioritários, de acordo com a análise dos moradores, na comunidade
da Rocinha durante a pandemia.

Para atingir tal objetivo, a pesquisa se debruçou nos objetivos secundários propostos
inicialmente: mapeou os principais desafios do cotidiano da comunidade da Rocinha frente aos
serviços básicos ofertados durante a pandemia e também, fez o uso de diversos conceitos e
ferramentas da área da qualidade para tal.

As etapas de entrevistas com líderes comunitários e distribuição de questionários foram
essenciais para a elucidação do perfil da população estudada e de seu contexto frente a crise
sanitária. E também, para definir os serviços prioritários para a avaliação posterior no estudo.

O resultado desta fase foi a confirmação de que a população sob análise carecia dos
seguintes serviços de infraestrutura básica para enfrentamento da pandemia: acesso regular a
água encanada, tratamento de esgoto e energia elétrica, coleta de lixo frequente, atendimento
adequado nas unidades de saúde, distribuição de cestas básicas, máscaras e kits de higiene e por
fim, a divulgação de informações sobre a doença e a vacinação.

Ainda, os indivíduos entrevistados na pesquisa contribuíram para mostrar que os
contextos de enfrentamento dentro da própria comunidade eram múltiplos. E os resultados desta
etapa do estudo mostram inclusive que os participantes detinham algumas condições positivas
para lidar com a pandemia como baixa densidade habitacional e domicílios próprios, mas
apontou que a renda familiar e um ofício formal eram pontos ofensores para tal.
Já a matriz GUTFI cumpriu o papel proposto incialmente de ajudar na continuidade da
pesquisa. Uma vez que os problemas sob análise são extensos e de extrema complexidade, seria
necessário definir a ordem de prioridade dos mesmos para a elaboração de propostas de
melhoria. Portanto, a ferramenta auxiliou este processo de priorização ao elencar que os
serviços que demandavam uma atenção prioritária eram: a divulgação de informações sobre a
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doença e a vacinação, tratamento de água e esgoto e o atendimento nas unidades básicas de
saúde.

Em seguida, o diagrama de Ishikawa foi de suma importância pois elencou as principais
causas para os serviços priorizados analisados. Além disso, a ferramenta permitiu a reflexão
simplificada de quais seriam as causas a serem mitigadas visando os efeitos mais urgentes
almejados pelos moradores e representantes comunitários, como por exemplo: a incompreensão
sobre a melhor forma de se comunicar com a comunidade, a incapacidade de traçar planos de
melhoria nas redes de água e esgoto a longo prazo e a dificuldade em atender de forma
humanizada a população nas redes de saúde.

Por fim, foram elaborados os planos de ação a serem disponibilizados para os líderes
comunitários participantes nesta pesquisa que objetivavam mitigar as causas selecionadas na
etapa anterior. O primeiro plano de ação dispõe sobre um possível plano de comunicação para
aprimorar o entendimento da população sobre a doença e a vacinação. O segundo propõe a
retomada do Plano Comunidade Cidade, projeto proposto pelo governo para desenvolver as
redes de água e esgoto na Rocinha. E o último, sugere a criação de um manual de procedimento
de atendimento padrão nas unidades de saúde.

Apesar desta etapa especificar as ações, responsáveis e planejamento, é válida a crítica
de que as propostas feitas dependiam de fatores complexos como política, segurança,
investimento e por isso, era necessário que os planos de ação fossem elaborados de forma mais
minuciosa e detalhada, o que não foi possível diante dos recursos disponíveis para a confecção
desta pesquisa.

Ao longo do estudo, a autora pode perceber também alguns desafios inerentes a
execução de uma pesquisa dentro do ambiente de uma comunidade. Inicialmente, a mesma se
deparou com um certo receio por parte dos líderes comunitários de abordar, de forma mais
aprofundada e complexa, a questão dos aspectos ligados a política e a violência na região. Como
moradora da comunidade, a própria autora compartilha deste receio e por esta razão, optou por
trabalhar com lideranças ligadas a instituições com históricos impecáveis.

Outro desafio percebido foi a desconfiança por parte dos entrevistados durante a
aplicação da pesquisa de satisfação. Complementando a análise desta situação com a sua visão
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de residente da comunidade, a autora entende completamente este comportamento, já que a
mesma nunca teve contato com pesquisas acadêmicas voltada para a comunidade e de certa
forma, poderia ser um ato mentiroso. Além disso, ao realizar perguntas sobre a situação de
trabalho e renda, ficou nítido o desconforto ao prover as respostas, alguns alegaram que eram
questões sensíveis e outros ficaram até mesmo desconfiados de que as respostas seriam
compartilhadas com terceiros próximos a eles, o que não ocorreu.

Por fim, esta pesquisa proporcionou a sua autora a oportunidade de conhecer melhor a
comunidade da qual faz parte. Diante de todos os privilégios que detém em sua vida, a mesma
pode entender melhor a realidade que permeia o cotidiano de seus vizinhos, o que despertou
um maior interesse para movimentar-se em direção a futuras contribuições na área de pesquisa,
possivelmente voltadas a Rocinha.

5.2

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões de trabalhos futuros nessa linha, recomenda-se:


Implementação e acompanhamento do planejamento proposto



Extensão do estudo para outras comunidades do Rio de Janeiro



Dedicação de um período maior para a confecção da pesquisa devido ao tamanho
da população e complexidade da realidade estudados



Participação de representantes de múltiplas áreas do governo, para garantir uma
perspectiva mais profunda sobre as limitações e soluções a serem propostas
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