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RESUMO 

Esta dissertação procura analisar a metodologia de implementação da Gestão 

pela Qualidade Total na Administração Pública, a partir de um estudo de caso 

realizado na Controladoria Geral da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Com esse propósito, a pesquisa empírica enfatiza a investigação das práticas e 

dos fenômenos organizacionais, à luz da teoria da gestão contemporânea, tendo 

como principais parâmetros de análise: a interpretação das dimensões culturais, 

a avaliação da produtividade administrativa e as estratégias de gestão. 

o estudo evidencia que a lógica intrínseca à cultura administrativa nacional 

precisa ser considerada na adoção de novos modelos de gestão na 

administração pública. 
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ABSTRACT 

The dissertation analyses the methodology of Total Quality Management 

implementation in public administration, based on a case study conducted in the 

General Controlling of the Rio de Janeiro's Municipality Administration. 

With this purpose, the empirical research aims to investigate the current practices 

and organizational issues, by the lights of the theory of contemporary 

management, focuses on: interpretation of the cultural dimensions, evaluation of 

management productivity and strategies of management. 

The study evidences that the intrinsically logic of Brazilian culture management 

need to be considered in order to improve new models of management in public 

administration. 
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INTRODUÇÃO 

A inépcia que caracteriza a atuação dos gestores públicos ao enfrentar o 

acelerado ritmo de mudanças do ambiente atual, e a conseqüente dificuldade 

de adaptação das organizações públicas a essas mudanças, repercutem, já 

há algum tempo, como questões prioritárias da administração pública 

mundial. 

Podemos afirmar que persiste, entre os estudiosos da administração, mais 

especificamente entre os que se dedicam à administração pública, uma 

angústia crescente no que se refere ao que os governos serão capazes de 

fazer para oferecer aos cidadãos uma vida melhor, diante dos inúmeros 

desafios relacionados à gestão das organizações públicas, que lhes vêm 

sendo impostos às vésperas da primeira década do século XXI. 

Alguns autores consagrados, como Sherwood (1999), questionam, por 

exemplo, se os avanços alcançados no meio acadêmico nos últimos anos 

poderão ajudar, significativamente, na superação desses desafios, já que até 

o momento não parecem ter sido aproveitados com eficácia, de modo a dar 

conta da complexidade crescente dos problemas que marcam este final de 

século. 

Tais problemas, oriundos de um surpreendente processo de transformações 

sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, estão de alguma forma 

relacionados: a globalização dos mercados, a interdependência entre 

governos e sociedades, a emergência das questões ambientais, a escassez 
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de recursos financeiros na área governamental, ao aumento significativo da 

velocidade de informação, às alterações nas relações de trabalho e, 

principalmente, ao surgimento da competitividade econômica por meio do 

conhecimento. 

Nas últimas duas décadas, os esforços empreendidos no sentido de 

compreender essa nova realidade e absorver o impacto das transformações 

mencionadas, têm se intensificado. Podemos percebê-los, nas inúmeras 

mudanças promovidas pelos governos dos principais países do mundo, na 

área da administração pública. 

As agendas de reformas administrativas estão em andamento, e consistem, 

essencialmente, em diversas estratégias de racionalização do aparelho do 

Estado, numa tentativa de adaptá-lo a um novo cenário extremamente volátil 

e dinâmico. 

Nesse contexto, o uso crescente na esfera pública de novas técnicas e 

práticas administrativas, originalmente implementadas no meio empresarial, -

nem sempre com sucesso num fenômeno conhecido como 

empreendedorismo público 1, evidencia-nos um interesse acentuado dos 

gestores públicos na definição de novos padrões gerenciais que garantam· 

melhor desempenho organizacional e maior eficiência administrativa, ainda 

que as experiências nesse sentido sejam conduzidas de forma pouco 

sistematizada até o momento. 

1 Sobre empreendedorismo público, ver: OSBORNE & GAEBLER, 1997. 



4 

Embora a preocupação dos gestores públicos esteja, antes com a 

implementação das técnicas, do que propriamente com a apreensão de seus 

fundamentos teóricos, ou mesmo com a investigação de evidências empíricas 

que assegurem a pertinência de sua utilização, essa nova abordagem, 

inspirada na gestão empresarial, já é considerada por muitos entusiastas, 

como a grande redenção da gestão pública na virada do milênio. 

Não é difícil constatar que, dentre as inúmeras intervenções organizacionais 

incorporadas ao contexto da administração pública nos últimos anos, a 

gestão pela qualidade total - GQT - desponta, indubitavelmente, como 

aquela que conquistou maior promoção e destaque. 

Apoiada na discutível idéia de que, somente por meio do alcance da 

excelência as organizações estarão aptas a garantir a sobrevivência num 

futuro incerto e mutável, a GQT disseminou-se entre os gestores da 

administração pública, induzida, principalmente, por uma premente 

necessidade de redução das pressões cada vez mais intensas da sociedade. 

Esta, inconformada com a ineficiência dos serviços e a baixa qualidade dos 

produtos disponibilizados pelo Estado, mostra-se, a cada dia, mais atuante e 

consciente de seus direitos. 

Nesta perspectiva, percebemos que a busca da excelência organizacional 

insere-se, atualmente, na administração pública brasileira, como uma espécie 

de tábua de salvação para os gestores que, incapazes de acompanhar as 

sucessivas alterações do ambiente apoiados exclusivamente nos parâmetros 
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do tradicional modelo funcional burocrático2
, socorrem-se, como náufragos, 

na adoção dos princípios filosóficos da GOT. 

Agem assim, na esperança de alcançar patamares de eficiência 

organizacional comparáveis aos da iniciativa privada e, por conseguinte, 

assegurar uma maior racionalidade no uso e aplicação dos recursos, bem 

como resgatar a credibilidade das organizações públicas junto à sociedade. 

Ocorre que, nessas circunstâncias, os gestores públicos tendem a 

subestimar, ou mesmo desconsiderar, alguns aspectos inerentes à essência 

da administração pública que caracterizam-se como fatores contrários à 

adoção dos valores e preceitos lógicos da GOT, tais como: as inoportunas 

ingerências políticas nas diretrizes de gestão; as iminentes alterações nos 

rumos e diretrizes das organizações, advindas da possível alternância do 

poder político a cada pleito eleitoral e, fundamentalmente, a forte resistência 

dos servidores à mudança dos padrões culturais vigentes. 

Tampouco parecem preocupar-se com as possíveis limitações do modelo da 

GOT, reconhecidamente fundamentado em controles estocásticos de fatores 

tangíveis, diante do atual desafio de promover o controle de gestão do 

conhecimento e da informação, ambos intangíveis e de extrema dificuldade 

de mensuração. 

2 ver: WEBER, Max -Os fundamentos da organização burocrática: uma construção do tipo 
ideal; in CAMPOS, Edmundo (org.) Sociologia da Burocracia- Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 
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Ademais, ansiosos por obter resultados imediatos, os gestores não têm 

demonstrado nenhum interesse maior na apreensão do arcabouço teórico 

que envolve conceitos básicos, estreitamente vinculados à GOT, de acordo 

com a sua atual abordagem estratégica. Todos imprescindíveis à consecução 

dos objetivos organizacionais, como por exemplo, a teoria da gestão 

estratégica, o conceito de produtividade administrativa e a noção de cultura 

organizacional. 

Em síntese, a implantação da GOT no contexto da administração pública 

brasileira, tem sido vista sob uma ótica funcionalista e tratada de modo 

excessivamente pragmático e acrítico. 

Em vista dessas observações, e a despeito do aparente domínio da 

terminologia e dos jargões usuais da GOT demonstrado pelos servidores das 

organizações públicas cujas iniciativas de mudança estão em andamento, 

existe um certo ceticismo, explícito em alguns setores do meio acadêmico, 

com relação à possibilidade de êxito das organizações da administração 

pública, no alcance de seus objetivos estratégicos, por meio dos princípios da 

filosofia da GOT. 

Como fato decorrente desse posicionamento reticente, verificamos a 

existência de poucos trabalhos publicados no Brasil que discutam a 

aplicabilidade da GOT, especificamente na administração pública direta. 

Tal constatação, estimulou-nos o interesse em investigar, empiricamente, 

como o modelo da GOT interage com a singularidade e a complexidade da 
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administração pública brasileira, nos seus aspectos culturais, éticos e 

políticos. 

Desse modo, o propósito do estudo foi o de verificar que variáveis devem ser 

consideradas pelos gestores públicos, como subsídios básicos à 

implementação de uma nova metodologia de gestão na administração 

pública, tendo como foco estratégico a busca da excelência organizacional. 

Para tanto, a dissertação foi subdividida em duas partes distintas e 

complementares: 

• a que constitui-se do referencial teórico no qual baseamos a análise do 

tema da pesquisa. 

• e a que refere-se à pesquisa empírica, formalizada por um estudo de 

caso circunscrito a uma organização da administração direta municipal 

brasileira, a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM. 

Criada em dezembro de 1993, como o primeiro órgão municipal de 

controle interno do país, com status de Secretaria Municipal. 
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1. O PROBLEMA E O MÉTODO 

1.1 O contexto do estudo 

Na história recente da administração pública brasileira, mais precisamente a 

partir do governo Collor, assistimos ao início de um discurso de busca da 

excelência organizacional, preconizado, primordialmente, pelo Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP, cujo desempenho, embora 

não tenha resultado em progressos significativos ao setor público, serviu de 

base à implementação de futuras propostas de melhoria. 

Desse modo, em junho de 1995, o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, então 

titular do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 

lançou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PORE - que, 

em linhas gerais, propunha a mudança do tradicional modelo de gestão da 

administração pública, objetivando aumentar a capacidade de implementação 

de políticas públicas. 

Embora o ímpeto dessa iniciativa governamental tenha arrefecido, 

significativamente, nos últimos dois anos, alguns reflexos podem ser ainda 

notados como reminiscentes da proposta original de mudança. Os 

fundamentos do empreendedorismo continuam progredindo, mesmo que 

lentamente, como é hábito na administração pública brasileira. 

Na tentativa de adoção do modelo de administração gerencial proposto, cujo 

foco visa a consecução de metas governamentais, algumas instituições 
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públicas, além da imediata aplicação de seus conceitos, comprometeram-se 

a definir a missão e a visão estratégicas; prepararam-se para o 

estabelecimento de objetivos e metas de longo prazo, por meio da 

elaboração de um planejamento estratégico e investiram no desenvolvimento 

de indicadores de desempenho organizacional. 

o enfoque dessas iniciativas de mudança, direcionado para a dimensão 

estratégica das organizações. demonstra a intenção dos gestores em 

adequá-Ias ao cenário de aleceradas transformações do ambiente atual, 

tendo como principais pontos de avaliação: a eficiência, a eficácia e a 

efetividade, esta última relacionada diretamente à ética na administração 

pública. 

o PORE, fundamentado nos princípios da nova administração pública, new 

public managemenf, definiu como seu principal instrumento de atuação, o 

Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública, 

propondo-se a introduzir no setor público as mudanças de 

valores e comportamentos preconizados pela Administração 

Pública Gerencial e, ainda, viabilizar a revisão dos processos 

internos da Administração Pública com vistas à sua maior 

eficiência e eficácia.4 

3 Sobre a new pub/ic management, ver: ORMOND, Derry & LOFFLER, Elke - A nova 
verência Pública. - Revista do Serviço Público, Brasília: ENAP, Ano 50, n0 2, abr/jun 1999. 

BRASIL. MAR E, Cadernos MARE da Reforma do Estado n 04_ Programa da Qualidade e 
Participação na Administração pública,1998. 
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E, para tanto, contou com o apoio do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade - PBQP, cujas ações para a melhoria da qualidade da 

administração pública priorizaram o Programa Qualidade e Participaçã05
. 

Observamos, então, que no âmbito da administração pública federal, a GQT 

vem assumindo um papel estratégico, apesar do desinteresse político 

demonstrado pelo atual governo no prosseguimento da Reforma do Aparelho 

do Estado, que não nos permite inferir conclusões sobre resultados 

finalísticos a respeito da utilização dessa prática gerencial. 

Evidenciamos ainda, uma certa mobilização da burocracia governamental, 

orientada para a implementação de seus princípios, teoricamente adaptados 

à realidade da administração pública brasileira e com ênfase na retórica do 

envolvimento e valorização de todos os servidores. 

Na esfera municipal, numa tradicional tendência ao mimetismo6
, a Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ, introduziu, por meio de palestras e 

eventos de conscientização, a filosofia da qualidade, na gestão do Prefeito 

César Maia (1993/96). A partir de então, seguindo as orientações do Prefeito 

atual, Luiz Paulo Conde, vem impulsionando seus órgãos para a adoção de 

programas de qualidade e produtividade. 

o PDRE optou pelo binômio "qualidade e participação", em substituição ao binômio 
"qualidade e produtividade", tradicionalmente utilizado nos programas de melhoria 
organizacional, justificando tal opção, no discurso de valorização dos servidores. No entanto, 
é bastante provável que as dificuldades em definir e mensurar o produto da administração 
~ública tenham contribuido para essa escolha. 

o termo, utilizado por LUSTOSA (2000: 270) no contexto da administração pública, refere
se a perigosa tendência à uniformidade e á simetria, ou seja, ao hábito de se copiar modelos 
nem sempre adequados à nossa ambiência sócioeconõmica, e de desenhar estruturas iguais 
e paralelas para todas as áreas. 
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Estes, foram inclusive previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias como 

programas prioritários para o ano de 1998. 

Apesar dessas iniciativas, podemos observar que existe um certo 

distanciamento entre o que pode ser encontrado na literatura especializada 

sobre gestão pública contemporânea, o discurso de muitos dirigentes e as 

práticas adotadas em algumas instituições públicas como programas de 

qualidade. 

Como fato agravante, o risco iminente de que os fatores políticos inerentes à 

essência da administração pública brasileira possam alterar, a cada pleito 

eleitoral, o processo de gestão em curso, é motivo de apreensão entre os 

servidores públicos que, a partir da perspectiva da implantação da filosofia 

GOT, passam a posicionar-se como agentes de mudanças. 

Nessa perspectiva, em que as pretensões governamentais ensejam uma 

mudança no modelo de gestão da administração pública brasileira, tendo 

como principal instrumento de modernização a GOT, configurou-se como 

bastante oportuna a realização de um estudo científico que tivesse como 

principal motivação, investigar como se processa a implementação da GOT 

na administração pública, em função de seu caráter específico, que sugere 

diretrizes e abordagens diversas daquelas utilizadas no setor privado. 
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De acordo com o contexto exposto, sintetizamos o problema objeto de 

estudo, por meio da seguinte formulação: 

Pode a implementação da GQT na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

com foco na dimensão estratégica, alcançar e manter os objetivos 

organizacionais previstos no planejamento estratégico? 

1.2 Objetivos do estudo 

A pesquisa teve como objetivo final verificar que variáveis estratégicas e 

conceituais devem ser observadas como subsídios básicos à metodologia de 

implantação da GQT no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

para o alcance e manutenção dos objetivos organizacionais estabelecidos no 

planejamento estratégico, a fim de que se possa lograr êxito, considerando

se as peculiaridades da administração pública, nos seus aspectos culturais, 

éticos e políticos. 
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i. Questões a serem respondidas 

o estudo procurou centrar suas atenções na obtenção de respostas às 

seguintes questões: 

i) Quais as principais barreiras a serem superadas durante o processo de 

implantação da GQT na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro ? 

ii) A implantação da GQT como técnica gerencial na Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro promove alteração no processo decisório da organização? 

iii) Houve mudanças significativas na estrutura da organização durante o 

processo de implantação da GQT na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro? 

iv) É possível notar envolvimento dos funcionários, em todos os níveis 

hierárquicos da organização, na implantação da GQT na Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro? 

v) Existe alinhamento entre as diretrizes do planejamento estratégico, o 

estabelecimento de indicadores de desempenho e a atividade/tarefa da 

organização no processo de implantação da GQT na Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro? 
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1.3 Relevância do estudo 

A Constituição de 1988 consolidou a importância do controle interno 

institucional? na administração pública brasileira em todas as esferas de 

governo, ao mesmo tempo em que ampliou o seu alcance e, paradoxalmente, 

ratificou a ênfase nas ações corretivas de controle, baseadas nas 

informações contábeis e no controle a priori dos procedimentos. 

Desde então, houve, na esfera federal, uma gradativa evolução das 

atividades de controle interno, cujas principais conseqüências foram: as 

distinções entre o controle de gestão e o controle de finanças e a adoção de 

uma postura preventiva nas ações de controle. Esta última, enfatizada na 

proposta do PORE que baseia-se no controle a posteriori ou de resultados. 

Nessa nova visão, o desenvolvimento do controle interno vem sendo 

propagado como uma nova forma de garantir a boa gestão dos recursos 

públicos e, simultaneamente, reduzir as possibilidades de ocorrência de atos 

de improbidade administrativa envolvendo servidores e gestores. 

Nesse sentido, a CGM está empenhada em qualificar-se como uma 

organização em busca da excelência, o que propiciou-nos uma oportunidade 

ímpar de realizar um estudo mais aprofundado sobre a administração 

estratégica de um órgão de controle, com foco na GOT, visando o melhor 

atendimento dos clientes. 

7 Para uma visão histórica e conceitual do controle interno, ver: RIBEIRO, Sheila Maria Reis. 
Controle Interno e paradigma gerencial. Brasília: MARE/ENAP, 1997. 
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Citando Oliveira (1998:15), uma controladoria eficiente e eficaz deve estar 

capacitada a organizar e reportar dados e informações relevantes e exercer 

uma força capaz de influir nas decisões dos gestores da entidade. 

Também é importante salientar que, na moderna controladoria, aquela que 

busca o ambiente de excelência organizacional, surgem alguns novos 

aspectos relevantes em suas atribuições: a valorização do comportamento 

ético, o conceito de accountabilitl, a avaliação de desempenho institucional 

na consecução de programas, o balanço social e o balanço ambiental. Todos 

fundamentais para o desenvolvimento do setor público. 

No campo acadêmico, consideramos que o estudo apresenta importância 

pela contribuição que pode vir a trazer à prática gerencial no âmbito da 

administração pública brasileira, em função dos poucos estudos realizados 

até o momento sobre a implementação da GQT no ambiente público, 

principalmente no que concerne às iniciativas estratégicas, à adaptação de 

contexto e à interação com a produtividade administrativa. 

8 Accountability - o termo refere-se ao aumento da responsabilidade dos resultados do 
administrador público perante a sociedade. Sobre o assunto, ver : Campos, Anna Maria. 
Accountability: quando poderemos traduzi-Ia para o português? - RAP , Rio de Janeiro : 
FGV, fev. I abr. 1990. 
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1.4 A Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa empreendida junto à Controladoria Geral do Município do Rio de 

Janeiro, e que veio a servir de base empírica pafa este- trabalho, foi 

conduzida de forma a permitir a análise da metodologia de implementação da 

GQT na organização, buscando reflexões acerca da realidade das 

organizações públicas brasileiras, em consonância com a abordagem teórica 

da dissertação. 

o estudo concentrou esforços no estudo de caso, principal objeto da 

pesquisa, a fim de conhecer as variáveis estratégicas e conceituais presentes 

no modelo da GOT implementado no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro, as possíveis correlações existentes entre elas e de que forma 

contribuem na aplicação das mudanças organizacionais introduzidas pelo 

novo modelo de gestão. 

A investigação consistiu inicialmente numa pesquisa exploratória, através de 

pesquisa bibliográfica e documental, onde foram consultados livros, revistas e 

periódicos, além de documentos internos da Controladoria, priorizando os 

levantamentos realizados para o diagnóstico organizacional, assim como os 

instrumentos utilizados na metodologia de implantação da GOT. Também foi 

utilizada a pesquisa via internet, além de troca de informações via e-mail com 

dirigentes da organização e estudiosos do tema. 
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A pesquisa bibliográfica permitiu ao pesquisador o acúmulo do necessário 

conhecimento para o desenvolvimento crítico do problema estudado. A 

realização de pesquisa com a utilização da tecnologia da informática permitiu 

o enriquecimento do estudo com a obtenção de informações atualizadas 

sobre o tema. 

A pesquisa documental reuniu dados sobre o desempenho da organização 

desde a sua criação em 1993 até os dias atuais, servindo de base para uma 

comparação analítica dos resultados. 

Em seguida, foi empreendida uma pesquisa de campo, com o propósito de 

promover uma investigação mais precisa da realidade organizacional e da 

percepção dos atores envolvidos acerca das mudanças na organização. 

o universo da pesquisa abrangeu o corpo de servidores da Controladoria 

Geral do Município do Rio de Janeiro, envolvido direta ou indiretamente no 

processo de implantação da GQT e evidenciou-se que, para um melhor 

desenvolvimento do estudo, era fundamental que fossem obtidos dados 

sobre o tema objeto da pesquisa entre os diferentes atores nos diversos 

segmentos da estrutura hierárquica da organização. 

Desse modo, a amostra escolhida procurou representar uma parcela que 

contribuisse, na medida apropriada, para o alcance dos objetivos 

estabelecidos pela pesquisa. 
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Iniciamos a pesquisa com uma abordagem etnográfica, buscando, por meio 

da observação participante, a compreensão da realidade da organização e de 

suas principais características administrativas e gerenciais, considerando os 

aspectos técnicos, políticos e filosóficos presentes na organização. 

Almejando ainda, como explicam Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1999:38), 

entender os sentidos e as significâncias que as pessoas atribuem ao seu 

próprio comportamento e ao dos outros. 

Mais adiante, a necessidade de interagir com os principais dirigentes da 

organização, e o propósito de assegurar uma coleta qualitativa de dados que 

nos permitisse alcançar a percepção dos dirigentes, levou-nos também, a 

realização de entrevistas semi-estruturadas9 com 20 dos principais dirigentes, 

todos diretamente envolvidos nas equipes de qualidade. 

As entrevistas foram realizadas nas dependências da CGM, localizadas no 

14° andar do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, no período de jun/99 à dez 99. Tiveram uma 

duração mínima de 20 minutos e máxima de 42 minutos, sendo que a 

duração média das entrevistas foi de 26 minutos. 

Todas foram marcadas com antecedência, dentro da disponibilidade de 

horário dos dirigentes. No entanto, ainda assim, algumas tiveram que ser 

remarcadas em virtude de compromissos imprevistos. Foram também, 

9 ver ANEXO I - ENTREVISTA 
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gravadas na íntegra, sendo posteriormente transcritas, também 

integralmente, para a realização do estudo. 

Na maioria dos casos, os entrevistados, por iniciativa própria, dispuseram-se 

a permanecer mais tempo discutindo o tema, opinando informalmente sobre 

questões que julgavam interessante e, eventualmente, contrariando as 

opiniões emitidas durante as gravações. 

Logo após à conclusão das entrevistas, foram aplicados aos servidores da 

organização, que não ocupam cargo de chefia, tampouco estão envolvidos 

diretamente com o programa da qualidade. 50 questionários 10 com 21 

questões com respostas fechadas e apenas 01 com resposta aberta, com a 

intenção de compreender melhor o contexto geral da organização, com dados 

quantitativos que pudessem ser contrapostos às obervações realizadas. 

Pudemos observar, já durante a coleta de dados, a presença de uma série de 

diferenças bastante significativas, entre a realidade da organização e o 

discurso proferido, seja pelos dirigentes, seja pelos servidores. O que nos 

levou a buscar uma análise mais detalhada da interpretação da cultura 

predominante na organização. 

10 ver ANEXO n - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
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2. PANORAMA CONCEITUAL DA GQT 

2.1 O que é Qualidade 

A noção de qualidade, do latim qualitas, é muito extensa e complexa. 

Compreende, segundo Abbagnano (1970), uma família de conceitos muito 

abrangentes, dos quais Aristóteles distinguiu apenas quatro, que podem ser 

ainda considerados como a melhor exposição filosófica que se possa dar ao 

conceito de qualidade: 

a. os hábitos e as disposições, como as virtudes e a doença; 

b. uma capacidade ou incapacidade natural, como ser são; 

c. as afeições e suas conseqüências, como as cores e os sabores; e, 

d. as formas ou determinações geométricas. 

A partir dessas distinções conceituais, podemos perceber o amplo espectro 

de significados que o conceito de qualidade admite, e as diversas 

interpretações que pode suscitar, quando dissociado de um contexto 

específico. 

Nesse sentido, o que distinguirá o conceito de qualidade, na evolução da 

Teoria das Organizações, não é uma definição ou um conceito preciso, mas o 

sentido que assume no ambiente organizacional, sob a perspectiva das 

diversas correntes administrativas. 

818l1~TEC,~ MARIO HENRIQUE SIMONSEW 
FU~JDACÂO GETUliO VARGAS 
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Na literatura da gestão contemporânea, a idéia de qualidade, aparece, 

preliminarmente, no início do século XX, com a Administração Científica de 

Taylor11
, ligada originalmente ao controle da qualidade dos produtos 

industriais. Até então, tinha-se como premissa básica que a qualidade não 

poderia ser obtida de modo sistemático. 

Esse conceito vigorou, nas organizações, até os anos 30, e esteve sempre 

vinculado à inspeção, ou seja, à verificação da conformidade do produto com 

as especificações prescritas. 

Entre as décadas de 30 e 50, o conceito de qualidade passa a ser 

relacionado ao controle estatístico dos processos produtivos. Uma inovação 

que incorporou às organizações novas ferramentas e métodos estatísticos, 

utilizados, inicialmente, em estudos sobre a eficiência de alguns setores da 

indústria americana. 12 

No entanto, é somente no período do pós-guerra, no processo de 

reconstrução das organizações japonesas, que o conceito de qualidade 

adquire um novo sentido. A partir desse período, passa a ser associado a 

uma concepção filosófica que, sob um viés humanista, abrange e aborda 

aspectos que transcendem a área do conhecimento administrativo, 

englobando outras ciências como a filosofia, a psicologia e a sociologia. 

11 Sobre os fundamentos da administração científica, ver: WARLHICH, Beatriz, 1971 
12 Drucker(1999) afirma que o sucesso do controle da qualidade baseou-se nos princípios de 
Taylor, aos quais, Deming, incorporou, por volta dos anos 40, a teoria estatística. 
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Nesse amplo escopo interdisciplinar, as preocupações centraram-se, 

fundamentalmente, na valorização do ser humano, com marcante influência 

de estudos inovadores sobre o comportamento socio-psicológico do ser 

humano nas organizações, que buscavam associar a motivação do homem à 

uma hierarquia de necessidades básicas. 13 

Além disso, apoiado nos estudos dos mestres da qualidade14
, o conceito 

absorveu novos elementos de análise que, essencialmente, visavam a 

garantia da qualidade de todo o sistema organizacional. Dentre eles, 

destacaram-se: os custos da qualidade, o controle da qualidade total, a 

engenharia de confiabilidade e o zero defeito. 15 

No início dos anos 80, pressionadas pelo acelerado ritmo de mudanças no 

ambiente e obrigadas a desenvolver novos métodos de gestão, as empresas 

do ocidente descobriram e encantaram-se, com o então alardeado milagre 

japonês. E, a partir daí, promoveram uma verdadeira onda da qualidade, cujo 

principal reflexo foi o surgimento de inúmeras publicações apresentando 

novas abordagens sobre o conceito de qualidade nas organizações, 

notadamente no âmbito das empresas privadas. 

No meio empresarial, como conseqüência dessa proliferação de abordagens, 

vinculou-se o conceito de qualidade a todo o tipo de parâmetros. Atribuiu-se à 

qualidade, uma vantagem competitiva que possibilitaria a permanência das 

organizações na disputa de novos mercados. 

13 Destacam-se aqui, os trabalhos de Maslow e Herzberg. 
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Nesse período, as contingências ambientais e o aumento da complexidade 

das questões relacionadas à gestão, transpuseram o conceito de qualidade à 

uma dimensão estratégica, voltado para as grandes linhas de atuação das 

organizações, tornando-o conhecido como GQT. 

Em termos conceituais, não houve mudanças significativas, prevaleceram as 

concepções filosóficas cujos princípios e valores, difundidos pelos principais 

teóricos, estão fundamentados na cultura e na filosofia oriental. 

o modelo da GOT, sob uma perspectiva sistêmica, representa uma visão 

globalista de gestão, uma intervenção interdisciplinar que considera a 

organização como um sistema aberto, em constante interação com o 

ambiente externo. A tomada de decisões, de acordo com a proposta, 

fundamenta-se, essencialmente, no fluxo de informações da organização e 

do seu ambiente. 

Essa nova abordagem estratégica, além de acentuar a responsabilidade dos 

principais gestores organizacionais com os preceitos da GOT, tornou 

imprescindível às organizações, o estabelecimento de uma perfeita sintonia 

com o ambiente externo. 

14 o termo refere-se a autores consagrados no tema qualidade, tais como: Juran, Deming, 
Imai e outros. 
15 Ver: BROCKA & BROCKA - Gerenciamento da Qualidade, Makron Books, 1994. 
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o sentido de totalidade 

Na análise do modelo da GQT, a ênfase no binômio qualidade total, sugere 

um novo significado para o conceito de qualidade, cuja amplitude e 

profundidade precisa ser bem compreendida para uma coerente aplicação. 

Segundo Fraga (1996:92), a concepção da GQT faz referência à totalidade 

do ciclo de vida das organizações16
, que envolve tudo e todos, com o objetivo 

implícito e essencial, de melhorar a vida das pessoas. 

Nesse sentido, a GQT não se apresenta no ambiente organizacional somente 

como uma prática ou técnica administrativa gerencial. Pela abrangência e 

complexidade da filosofia que acompanha e envolve o conceito, configura-se 

como uma proposta de natureza sistêmica que, englobando toda a 

organização, pretende, em última análise, e a partir de sua aceitação como 

uma necessidade na vida contemporânea, instituir um novo paradigma de 

vida para a sociedade. 

Essa ambiciosa proposta, fundamenta sua estratégia, na conciliação 

permanente das técnicas e instrumentos administrativos, com os princípios 

filosóficos humanistas, retomando o ciclo de vida organizacional, 

sucessivamente, na busca contínua e ininterrupta de novos níveis de 

excelência. 

16 Sobre o ciclo de vida das organizações, ver: CARVALHAL , Eugenio. Ciclo de Vida das 
Organizações, Rio de Janeiro: FGV, 1999. 
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A inserção na gestão pública 

No que se refere à administração pública, a adoção do modelo da GQT, 

ocorreu com uma defasagem de, aproximadamente uma década, em relação 

às iniciativas no setor privado. 

Do ponto de vista histórico, o aumento da intensidade das manifestações 

sociais pela melhoria dos serviços providos pela administração pública, 

coincide com o agravamento da crise de recursos financeiros do Estado, 

cujos reflexos atingiram duramente a sociedade, até então assistida, quase 

irrestritamente, pelo Estado de Bem-estar social, ou welfare state. 

A crise do Estado evidenciou as diferenças existentes entre os níveis de 

desempenho organizacionais dos setores público e privado, e impulsionou 

uma desenfreada investida em iniciativas inovadoras, visando o alcance de 

melhores resultados por parte das organizações públicas. 

o ápice desse processo acontece somente no final da década de 80, quando 

surgem as primeiras tentativas de adoção do modelo da GQT na 

administração pública americana. 

Nesse contexto, o surgimento da nova gerência pública, new public 

management, cujos princípios sugerem uma abordagem empreendedora e 

inovadora na gestão pública, em oposição aos preceitos weberianos da 

burocracia tradicional, promoveu e incentivou a inserção dos valores da GQT 
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na administração pública mundial, orientada para o aumento da eficiência e 

da eficácia dos serviços. 

No entanto, ao invés da tão propagada definição de padrões explícitos de 

qualidade dos serviços e produtos da administração pública, observamos, 

paradoxalmente, diversas iniciativas que não apresentam resultados 

mensuráveis, ou cujos resultados são absolutamente questionáveis. 

Além disso, como nos lembram Carvalho & Tonet(1994), verificamos com 

freqüência, a utilização do termo qualidade em discursos políticos e 

documentos oficiais de governo, sem a menor demonstração de critério ou 

concensiosidade, numa inconseqüente banalização da qualidade no âmbito 

das organizações públicas. 

Tal atitude tem contribuido de modo significativo para a desvalorização das 

iniciativas de implantação da GQT no ambiente público. 

No ambiente atual, de crescente incerteza, é licito supor que a adoção de 

novas práticas gerenciais, como a GQT, que visa, essencialmente, ao 

aumento da produtividade organizacional, por meio do alcance da excelência 

na gestão, não possam ser tomadas como tarefas triviais e rotineiras, ou 

mesmo como simples prescrições de um receituário. 

No caso específico da administração pública, tradicionalmente ancorada em 

princípios funcionalistas e organizações mecanicistas, a busca da excelência 
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organizacional requer uma mudança bastante significativa na filosofia e nas 

ações dos gestores públicos. 

Nesse sentido, Gomes (1995) acredita que, no setor público, a GQT deve ser 

vista como um amplo processo de mudança cultural com o objetivo de 

modificar as relações institucionais, transformando chefes e subordinados em 

parceiros que busquem atingir as metas da organização. 

2.2. A Dimensão Estratégica 

No cenário atual, como vimos, o modelo da GQT privilegia as estratégias 

gerenciais que alcançam as linhas mestras de atuação das organizações, 

voltadas, principalmente, para o atendimento ao cliente e com foco nos 

resultados. 

Desse modo, o alcance dos objetivos das organizações públicas, por meio 

dos princípios da GQT, está vinculado à opção dos gestores públicos pela 

adoção de uma estratégia coerente, com base na teoria da gestão estratégica 

e que assegure a interação das organizações com o ambiente externo. 

Gestão estratégica 

Nos anos 60, como conseqüência direta da crescente complexidade das 

transformações do ambiente, consolidou-se, no âmbito das organizações, o 

pensamento estratégico, que tem sido considerado, desde então, como o 

âmago das questões relacionadas à gestão das organizações, tanto privadas 

quanto públicas. 
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o conceito de estratégia,17 absorvido do contexto militar pela Teoria das 

Organizações, refere-se aos meios de que a organização se utiliza para 

atingir seus objetivos e, inicialmente, esteve relacionado às formulações de 

diretrizes e ao planejamento formal. A concepção de planejamento 

estratégico ligada à definição dos rumos futuros da organização e à análise 

de cenários, também surge a partir desse conceito. 

Em meados da década de 70, como resposta ao desafio de uma época de 

mudanças extremamente velozes, a ação estratégica, antes condicionada às 

práticas do planejamento estratégico, assume uma nova perspectiva, que 

envolve uma análise mais ampla em escopo e tempo, a gestão estratégica. 

A palavra gestão significa ação intencional orientada para a consecução de 

objetivos, à medida em que ocorrem transformações no ambiente, a 

organização deve estar apta a ajustar os seus objetivos, a fim de alcançar os 

resultados desejados. 

No contexto atual, a perspectiva estratégica alcança uma nova gama de 

disciplinas e admite várias definições e possibilidades de entendimento. Mas 

podemos considerar que, em síntese, compreende: i) a definição de um 

propósito organizacional a ser alcançado em um horizonte controlável; ii) uma 

função integradora na apropriação e manejo dos fatores de produção; iii) uma 

função de compatibilização dos esforços no sentido da missão ou do 

propósito a ser alcançado e, iv) a formulação, desenvolvimento e implantação 

17 Ver também sobre estratégia, MOT A, Paulo Roberto - Gestão Contemporânea: A Ciência 
e a Arte de ser dirigente; 104 -109. 
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de um conjunto de métodos, caminhos ou estratégias que levariam a alcançar 

esses propósitos. 

Um dos aspectos fundamentais da gestão estratégica é idéia de globalidade 

organizacional, que, segundo Mota(1997:91), minimiza ou até mesmo 

consegue eliminar: 

• a visão segmentada e setorial na criação do futuro organizacional; 

• a perspectiva inadequada de se ordenar níveis estratégicos por níveis 

hierárquicos administrativos; 

• a ênfase no sentido burocrático do planejamento estratégico. 

Podemos afirmar então, que o desafio implícito na teoria da gestão 

estratégica, consiste em traduzir-se, na prática, uma combinação inteligente 

de ações estratégicas e operacionais, que considerem, fundamentalmente, a 

estrutura estratégica organizacional, o processo decisório a ser utilizado, a 

capacidade de aprendizado dos recursos humanos e os aspectos culturais 

que interferem na gestão das organizações públicas. 

Tal desafio prevê, também, a adoção de iniciativas estratégicas capazes de 

permitir a conciliação dos interesses organizacionais com volatilidade e a 

velocidade das mudanças do ambiente externo e, essencialmente, com as 

demandas da sociedade. 
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Nesse sentido, é possível perceber que, a idéia de elaboração de estratégias, 

no meio organizacional, envolve a análise de um amplo espectro de variáveis, 

internas e externas às organizações, que permitam aos gestores agir e 

decidir num ambiente complexo e altamente instável. 

Para Mota(1992), na administração pública, observada a missão da 

organização, a dimensão estratégica da qualidade pode ser um meio de 

alcance dos objetivos organizacionais. 

Kliksberg(1994:119), ressalta como fundamental para enfrentamento dos 

dilemas que afetam a gestão pública nesse final de século, que as 

organizações sofistiquem os seus mecanismos de interpretação da realidade 

e suas capacidades de ajuste adaptativo à mesma. 

É importante ressaltar que tal adaptação não é trivial, considerando que em 

nenhum outro momento da história da humanidade, as transformações 

aconteceram em ritmo tão acelerado e produziram mudanças tão profundas e 

com tamanha magnitude, a ponto de afetarem, simultaneamente, os plano~ 

políticos, econômicos, culturais, sociais e tecnológicos. 

Além disso, o ineditismo e a complexidade dos problemas enfrentados pelos 

gestores públicos da atualidade, instauram nas organizações, um clima de 

perplexidade e um sentimento de impotência, agravado pela ausência de um 

referencial a ser seguido ou mesmo de prognósticos quanto às incertas e 

imprevisíveis mudanças futuras. 
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Visão Organizacional 

De modo geral, o que assegura e integra a ação estratégica das 

organizações, é a concepção de uma visão precisa do seu potencial e do 

ambiente econômico, social, cultural e político que a cerca. 

Na implantação do modelo da GQT, o estabelecimento de uma nova visão 

estratégica deve enfatizar a análise das variáveis externas à organização e 

os resultados futuros a serem alcançados, por meio de um rigoroso 

monitoramento do ambiente. 

A capacidade de antecipação às mudanças e a correta avaliação da 

relevância de cada variável e da sua interdependência com os objetivos 

organizacionais, deve estar entre as prioridades dos gestores públicos. 

Mota (1997) considera extremamente importante, também, que a nova visão 

estratégica seja ressaltada continuamente e esteja inteiramente incorporada 

às decisões e atividades administrativas da organização. 

Nessa perspectiva, a visão estratégica deve privilegiar e incentivar as duas 

dimensões que Drucker (1999) identifica como faces de uma mesma moeda, 

ou seja, a própria gestão: i) O espírito empreendedor, que refere-se a 

capacidade de identificar e perseguir, obstinadamente, os objetivos 

estratégicos vinculados ao ambiente externo. ii) A inovação, relacionada à 

capacidade de utilização de novos instrumentos de gestão, e do 
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desenvolvimento de competências e habilidades, tecnológicas, políticas e 

culturais, que assegurem a modernização organizacional. 

Assim, toda a essência da visão estratégica no meio organizacional, pode ser 

sintetizada na formulação de uma postura firme e segura, que permita 

discernir, com clareza suficiente, o melhor rumo futuro para a organização e, 

ao mesmo tempo, seja bastante flexível para possibilitar alterações rápidas 

em consonância com as novas condições ambientais. 

Missão Organizacional 

A missão organizacional é a razão de ser da organização. Assegura a 

unidade de propósitos dentro da organização, diferenciado-as das outras, 

servindo de ponto de referência para os indivíduos. Proporciona aos 

dirigentes da organização uma unidade de direção que transcende às 

necessidades individuais e transitórias. 

Os valores consolidados pela missão ao longo do tempo, possuem 

significado intrínseco para os membros da organização, como dogmas 

essenciais e duradouros, a despeito de interesses particulares. 

Desse modo, internalizar o sentido de missão organizacional entre os 

servidores públicos deve ser considerado um dos fatores fundamentais para 

a adoção dos princípios da GQT. Além do perfeito entendimento do seu 

significado, é necessário que haja, acima de tudo, engajamento e 

compartilhamento com a missão. 
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Mota (1997) ressalta que a missão final das instituições públicas na prestação 

de serviços e produtos à sociedade é inalcançável, isto é, processa-se 

continuamente conquistando novas ações e valores. Daí a necessidade de se 

renovar sistematicamente o compromisso com a missão organizacional. 

2.3.Aspectos Produtivos 

Numa abordagem técnica, o modelo da GOT apresenta-se como uma 

inovação organizacional que visa, antes de mais nada, assegurar um 

aumento significativo da produtividade administrativa 18 das organizações. 

As técnicas e práticas administrativas surgidas no meio empresarial nos 

últimos anos, a GQT inclusive, tiveram como traço comum o interesse em 

promover mudanças nas relações produtivas das organizações, por meio da 

maximização da racionalidade instrumental. 

Brocka & Brocka (1994:2), por exemplo, definem a GOT como uma filosofia 

que tem por finalidade melhorar continuamente a produtividade, envolvendo 

toda a organização e utilizando todos os recursos disponíveis. 

Contudo, a aplicação do conceito de produtividade à administração, por 

conta das inúmeras dificuldades que encerra, tem sido negligenciada, 

principalmente nas organizações públicas brasileiras. 

18 O termo produtividade administrativa, THIRY-CHERQUES(1991:38), refere-se a 
produtividade interna às organizações. 
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Mesmo sendo essa a função básica da implantação da GOT, podemos 

afirmar que não é comum, nas organizações públicas, a prática de mensurar 

o desempenho utilizando indicadores de produtividade administrativa. 

A complexidade das variáveis que devem ser consideradas nesse contexto 

organizacional, cujos fatores de produção caracterizam-se pela 

heterogeneidade, tende a arrefecer o entusiasmo dos gestores públicos. 

Na implantação da GOT, é preciso considerar que, a produtividade 

administrativa transcende a mera relação produto/insumos, constituindo-se 

num indicador complexo no qual a organização dos fatores de produção influi 

decisivamente no alcance de objetivos específicos e desejados. Incorporam-

se à relação, a busca da efetividade do produto e da eficiência no uso dos 

recursos 19 

A adoção dos princípios da GOT, na administração pública, visando o 

incremento da produtividade, deve levar em conta dois aspectos essenciais: i) 

a imperiosa necessidade de melhoria da qualidade e da eficiência dos 

serviços públicos; ii) a criação de mecanismos que possibilitem à sociedade 

maior participação e controle da administração do Estado. 

Nesse sentido, o estabelecimento de bases conceituais acerca do que deve 

ser considerado como relevante para a aferição da produtividade, no âmbito 

19 THIRY-CHERQUES(1991 :39), sintetiza que a produtividade administrativa será 
representada e medida pelo confronto entre o resultado final do processo produtivo e os 
agentes de viés organizacional I administrativo atuantes sobre os fatores de produção. 
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da administração pública, configura-se como mister para dirimir distorções 

que porventura possam haver na percepção dos diferentes atores envolvidos. 

A princípio, para os gestores públicos, produtividade está diretamente 

relacionada com um maior esforço do servidor; já para os servidores, a idéia 

concentra-se em maior exploração e, principalmente, como uma 

responsabilidade exclusiva do servidor. 

o produto das organizações públicas 

A precisa definição do produto20 das organizações é fundamento básico para 

que se possa inferir, com propriedade, a produtividade administrativa. 

Embora pareça elementar, na prática, mensurar os resultados obtidos por 

uma organização pública não se revela uma tarefa simples. 

Para Thiry-Cherques (1991 :39), o produto administrativo é intangível e 

implícito. É uma contribuição, um componente de cada um e de todos os 

produtos/ serviços gerados pelas organizações. 

Nessa perspectiva, o produto administraiivo adquire uma característica de 

singularidade que impede que o tomemos como parâmetro para 

comparações entre organizações, ou mesmo como um padrão de referência. 

A avaliação dos esforços administrativos de uma determinada organização 

pública relaciona-se, exclusivamente, aos seus objetivos finalísticos. 

20 O produto, nas organizações, é função de: P(f) = fatores da produção, organização da 
produção e tempo de produção. 
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Nesse sentido, o aumento da produtividade no âmbito da administração 

pública deve, sempre que possível, estar vinculado a qualidade do produto ou 

serviço disponibilizado à sociedade. Um indicador consistente de 

produtividade compatibilizará a produtividade e a qualidade, sempre levando 

em consideração, para fins de atuação dos gestores públicos, os impactos 

ou efeitos que atingem a maioria da sociedade. E, sobretudo, deve também 

estar vinculado à clara definição do produto, objeto de aferição. 

Thiry-Cherques (1991 :40) identifica três determinantes básicos da 

produtividade administrativa: 

a. o referido à racionalidade intrínseca e condicionada do processo 

produtivo; 

b. o tecnológico - administrativo, afeto a capacidade e conhecimento 

gerencial e de apoio ao processo produtivo de bens e serviços; 

c. o relativo às condicionantes produtivas da natureza humana. 

Dentre as iniciativas capazes de conduzir ao incremento da produtividade 

administrativa podemos ressaltar, a flexibilização, com a redução dos níveis e 

barreiras hierárquicas e a definição de estratégias de absorção21 e 

atualização de tecnologias. 

21 A absorção de tecnologia é aqui entendida como a capacidade de apreender e aplicar 
corretamente novas idéias e técnicas, e exige investimentos elevados e tempo de 
aprendizado, já que se processa continuamente. 
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É comum, na administração pública, não só a confusão entre a 

disponibilidade de acesso à tecnologia e a inovação tecnológica, como 

também, entre a melhoria da qualidade dos processos com o aumento da 

produtividade. A informatização tem sido responsável por inúmeros 

exemplos nesse sentido. 

Indicadores de produtividade 

A utilização dos indicadores de produtividade como ferramentas gerenciais 

encerra uma série de possibilidades no âmbito das organizações. No entanto, 

indicadores de produtividade são inócuos, se não se fizerem acompanhar de 

análises, diagnósticos e avaliações. 

Do mesmo modo que sua utilização como fator de motivação organizacional, 

como estímulo a conquista de novas metas, independente dos níveis 

hierárquicos abrangidos, potencializa uma oportunidade de valorização e 

capacitação do ser humano. 

A principal tarefa consiste em definir parâmetros operacionais que 

possibilitem medir corretamente a influência da utilização dos recursos na 

obtenção de um determinado produto/serviço. A complexidade da 

administração pública pode inviabilizar a utilização de métodos tradicionais de 

acompanhamento do desempenho através de indicadores de produtividade, 

tornando premente o desenvolvimento de novas alternativas de mensuração. 
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A GOT, como estratégia que visa melhorar a produtividade administrativa, no 

âmbito da administração pública, deve considerar, prioritariamente, as 

melhorias de condições de vida do ser humano, o desenvolvimento de suas 

habilidades e sua capacitação para o aprendizado. O alcance de níveis mais 

elevados de produtividade envolve uma atitude permanente de melhoria, 

consoante a uma relação de equilíbrio entre o desenvolvimento do 

conhecimento humano e a utilização racional dos recursos naturais 

disponíveis.22 

2.4. A Interpretação Cultural 

Como em todo processo de mudança decorrente da adoção de um novo 

modelo de gestão, também na GOT, inúmeros são os fenômenos 

organizacionais a serem observados, interpretados e entendidos. 

o estudo teórico das questões relacionadas à cultura, tradicionalmente objeto 

de pesquisa da antropologia cultural e outras disciplinas afins, apresent-se 

hoje, no meio organizacional, como uma possibilidade mais abrangente, de 

interpretação da realidade e de atribuição de significado aos acontecimentos. 

22 DRUCKER (2000: 111), aponta que a preocupação atual dos estudiosos em administração, 
deve centrar-se na perspectiva de aferição e elevação da produtividade do trabalhador do 
conhecimento, segundo ele, os ativos mais valiosos das instituições no século XXI serão, os 
seus trabalhadores do conhecimento e a sua produtividade. 
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No Brasil, alguns trabalhos recentes, como Barros & Prates(1996) e Barbosa 

(1999), para citar alguns exemplos, já enfatizam a necessidade de busca de 

uma relação direta da influência da cultura brasileira no modo de gestão das 

organizações, sejam privadas ou públicas. 

Cultura organizacional 

o conceito de cultura organizacional vem sendo utilizado e definido pela 

Teoria das Organizações, basicamente em três linhas genéricas: cognitiva, 

simbólica e estrutural, todas centradas na antropologia, distinguindo-se como 

correntes teóricas, fundamentadas, respectivamente, nos conhecimentos 

compartilhados, nos significados compartilhados e nos processos 

psicológicos inconscientes.23 

Apesar dessa tendência ao referencial antropológico, e da diversidade de 

opiniões, há uma predominante recorrência na definição do conceito de 

cultura. Esta, na grande maioria das vezes, entendida como um conjunto de 

valores e símbolos compartilhados. 

Neste ponto, o conceito de Schein(1985), configura-se como a representação 

maior desse entendimento do que venha a ser cultura organizacional para a 

teoria administrativa, apesar de todas as limitações que se imponham à 

interpretação da cultura segundo o mesmo. 

23 Para uma visão global das distintas abordagens de cultura, ver: SIQUEIRA, Moema 
Miranda de - Cultura e Organizações Públicas, RSP Ano 47, V.120, nO 2, mai-ago 1996. 
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Na década de 80, com o já mencionado advento de mudanças profundas na 

sociedade mundial, cujos maiores marcos foram a emergência da 

globalização e o sucesso da economia japonesa, a moderna teoria 

administrativa buscou um novo significado para o conceito. 

Segundo Barbosa (1996), essa busca foi motivada, essencialmente, pela 

necessidade imperiosa de alcançar o domínio do intangível, no que diz 

respeito à idéia de administrar no contexto de transformações inesperadas do 

ambiente externo que: i) alteram significativamente as relações capital -

trabalho; ii) deslocam o referencial social de grupos para o de símbolos 

culturais e; iii) fundamentalmente, estabelecem uma nova relação entre a 

sociedade e a dimensão simbólica da cultura. 

Dentro dessa nova perspectiva, ao conceito de cultura organizacional, é 

atribuído, ainda segundo Barbosa (1999), um significado que varia; ora a 

cultura é vista como um elemento residual, uma variável possível de ser 

neutralizada, ora é vista como um elemento estrutural das organizações, 

capaz de moldar os indivíduos que nelas atuam e de levá-Ias ao sucesso ou 

ao fracasso. 

Nesse sentido, a evolução do conceito de cultura, aponta, nos tempos atuais, 

para a busca de um entendimento da realidade a partir da dimensão 

simbólica, cujo peso parece influir decisivamente nessa compreensão. 



41 

Parafraseando Barbosa (1999), utiliza-se tal conceito como vantagem 

competitiva e como instrumento concreto e efetivo de mudança 

organizacional. Ou seja, a cultura reaparece no campo administrativo como 

dimensão estratégica, o que só será possível se a considerarmos, do ponto 

de vista do conhecimento, como uma dimensão estrutural da realidade. 

Percebemos então, que o conceito de cultura como o distingue Geertz 

(1989), parece ser o que mais se adequa aos estudos de cultura na 

atualidade. Ao invés de estrutural, a abordagem apresentada é 

essensialmente semiótica. 

Nas palavras do autor, 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 

amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo cultura como sendo essas teias e a sua análise; 

portanto, não como uma ciência experimental em busca de 

leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado. 

Nessa nova perspectiva, o ambiente organizacional passa a ser orientado por 

um viés que estimula nos atores o exercício de interpretação da realidade, 

com o objetivo de relacionar o meio interno com o externo, atribuindo 

significado aos acontecimentos. Ou, como Geertz preconiza, na sua 

interpretação das culturas, por uma descrição densa. 
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Em última análise, o objetivo maior do estudo de cultura organizacional, não 

limita-se a uma busca interdisciplinar de conhecimento, ligando antropologia 

e administração. Na própria administração deve concentrar-se o objetivo 

maior do estudo, entendendo-se por administração, o que aponta Barbosa 

(1999): 

• A lógica intrínseca subjacente à idéia do que é administrar para vários 

tipos de instituições de diferentes universos sociais; 

• os valores e pressupostos subjacentes às diversas teorias de 

administração; 

• e o modo como eles se relacionam aos valores e pressupostos que 

estruturam as sociedades onde essas teorias vão ser aplicadas. 

Cultura administrativa brasileira 

o contexto social brasileiro, enseja diversidades que constituem um universo 

peculiar de categorias culturais que expressam a singularidade nacional, em 

oposição a outras sociedades mundiais. Entretanto, estas são, de modo 

geral, ignoradas quando se trata de importar técnicas de gestão. 
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Nesse contexto, um dos desafios de nosso estudo, consiste em identificar 

quais os significados e interpretações que a implementação da GQT adquire 

no âmbito das organizações brasileiras, mais especificamente, em uma 

organização da administração pública municipal brasileira. 

Na realidade, a observação de características culturais presentes nos hábitos 

dos administradores públicos, e nos diferentes subsistemas organizacionas, 

pode vir a ser de extrema importância na análise da implementação de novas 

técnicas de gestão. 

Barros & Prates (1996), apontam para alguns aspectos da sociedade 

brasileira que são recorrentes nos traços culturais comuns aos 

administradores por eles pesquisados. No modelo proposto, dividido em 

quatro subsistemas: o institucional, o pessoal, o dos líderes e o dos liderados, 

conseguem articular uma rede de categorias que se relacionam e se 

complementam. 

Tomaremos como referencial para nossa análise, os traços culturais da 

sociedade brasileira por eles identificados, como, por exemplo: o formalismo, 

a concentração do poder, o personalismo e a lealdade às pessoas. 
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SISTEMA DE AÇÃO CULTURAL BRASILEIRO 

Líderes 

I Paternalismo 

/ 
lealdade 

Formalismo +----. Impunidad +----. às pessoas , / 
Flexibilidade 

Espectador 
Evitar 

Liderados 

Quadro 1 : Sistema de Ação Cultural Brasileiro Fonte: BARROS & PRA TES, 1996, op. cit. 

Carvalho & Tonet (1994:143), acreditam que o maior entrave à qualidade no 

setor público brasileiro, é a cultura organizacional existente. Argumentam 

que é necessário criar uma cultura propícia ao estado da qualidade, uma vez 

que a ausência de uma filosofia e de uma praxis que reconheçam como 

valores a satisfação do cidadão, bons níveis de desempenho, e o 

desenvolvimento do ser humano tem contribuído para o status quo da 

administração pública. 
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A possibilidade de introdução da GQT no âmbito da administração pública 

brasileira, torna relevante o aprofundamento do estudo da cultura 

organizacional, a medida em que, essa nova forma de gestão, requer a 

adoção de sua lógica e de seus pressupostos técnicos ecu1turais, inseridos 

no contexto de valores hierárquicos e sociais da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, Siqueira (1996:125) observa que a dimensão simbólica deve 

ser priorizada pelos estudos da cultura de organizações públicas, não 

somente pela complexidade dessas organizações, reconhecidamente 

dicotômicas e ambíguas, mas também, pela influência dos valores 

prevalentes na sociedade, sobre os indivíduos e a própria organização. 

Nessa perspectiva, apoiamo-nos nas questões formuladas por Barbosa 

(1999), que contrapõe as diferenças existentes entre a prática do cotidiano da 

administração no Brasil e os princípios e valores que regem a filosofia da 

GaT, para ressaltar a possibilidade de um iminente impasse a ser enfrentado 

e, desse modo, ratificar a pertinência de nosso estudo. 

Como é que um programa cuja maioria de pressupostos se 

baseia numa concepção de longo prazo pode ser 

implementado numa sociedade que em regra privilegia o 

curto prazo, que não valoriza o planejamento e cujos "heróis 

organizacionais" são os chamados "apagadores de 

incêndio"? Como conciliar a noção de co-responsabilidade 

pelos resultados com uma ideologia individualista que 

enfatiza a avaliação de resultados individuais? Como 
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combinar a falta de tradição de trabalho em grupo, a 

expectativa de avaliação de desempenho individual e uma 

forte ideologia de carreira, com uma proposta de trabalho em 

equipe e de avaliação por grupos? Como compatibilizar uma 

gestão baseada em fatos objetivamente mensurados e 

autocontrolados com a nossa falta de tradição de estatísticas 

confiáveis e de uma "cultura" de controles externos? Como 

aliar a padronização de procedimentos à nossa tradição de 

reinterpretação da lei e de aplicação particularizada de 

normas, decretos e regras? 

2.5. A Lógica da Ação Gerencial 

A partir dessas considerações conceituais, entendemos que a implantação da 

GOT no ambiente público, a par das adversidades apontadas, obedece a 

uma lógica subjacente aos princípios e valores nos quais está embasado o 

modelo teórico, e por meio dos quais os gestores públicos devem decidir e 

agir no cotidiano organizacional. 

o limitado interesse demonstrado pelos gestores e gerentes públicos na 

apreensão dessa concepção filosófica e no conhecimento do significado 

amplo e estratégico da GOT no atual ambiente organizacional, tem dificultado 

o seu perfeito entendimento e, conseqüentemente, a sua aplicabilidade24
. 

24 BROCKA & BROCKA (1994: 4), comentam a dificuldade de entendimento e correta 
aplicação da GQT, e citam que, em todo o mundo, para cada uma tentativa bem sucedida, 
cerca de vinte fracassam. 
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A análise dos fundamentos lógicos do modelo, nos leva a uma reflexão 

crítica, que põe em contraposição, os aspectos singulares da cultura 

administrativa brasileira e os valores e princípios da GOT. 

Sob esse ponto de vista, o sucesso no desempenho de uma ação gerencial 

coerente, cujo objetivo seja o alcance de maior eficiência produtiva, depende, 

essencialmente, de uma perfeita interação entre pressupostos, 

aparentemente incompatíveis. 

Para exemplificar nossos argumentos, citamos algumas das premissas 

básicas do modelo: 

a. A GOT fundamenta-se na forma de conhecimento denominada 

dogmatism025
, ou seja, sua concepção filosófica sustenta proposições que 

são apresentadas de modo a serem seguidas, sem que sejam mostrados 

os seus pontos de partida. O maior problema que tal atitude apresenta, 

está no fato de não admitir críticas e, conseqüentemente, inibir a 

racionalidade comunicativa; 

b. Na concepção atual, que privilegia a dimensão estratégica, a 

implementação da GOT realiza-se numa perspectiva top-down, com uma 

atuação impositiva dos gestores, em contraste com a simultânea retórica 

da valorização dos aspectos humanísticos e da participação e do 

envolvimento de todos; 

25 o dogmatismo baseia suas premissas na convicção de que os objetos de conhecimento 
[ fatos e valores] são dados e percebidos diretamente [não viciados pela percepção e pelo 
pensamento] . 
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c. A operacionalização do modelo pressupõe a introspecção de um acervo 

cultural cujos valores diferem, significativamente, daqueles presentes na 

cultura existente no contexto na qual será inserida. Ocasionando, desse 

modo, um conflito de valores cujos efeitos tendem a ser muito difíceis de 

administrar; 

d. A GQT utiliza-se de poderosos instrumentos analíticos, reconhecidos pela 

eficácia administrativa, o que evidencia o potencial racionalizador do 

modelo de gestão. Em contrapartida, levanta dúvidas quanto a sua 

aplicabilidade no controle de fatores intangíveis, como a informação e o 

conhecimento. 

2.6. O Estado da Arte 

Para contextualizar os princípios da qualidade na administração pública, 

recorremos a Mota (1992:24), que afirma que a GQT no âmbito da 

Administração Pública, transcende a dimensão técnica, atuando também em 

todo o sistema organizacional, nas dimensões sócio-psicológicas e 

estratégicas. 

E citamos ainda, o exposto pelo PORE, 

A adoção da Qualidade como instrumento de modernização 

da Administração Pública Brasileira deverá levar em conta 

simultaneamente a sua dimensão formal - que se refere à 

competência para produzir e aplicar métodos, técnicas e 

ferramentas - e a sua dimensão política - que se refere a 
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competência para projetar e realizar organizações públicas 

que atendam às necessidades dos clientes. A gestão pela 

Qualidade instrumentalizará o alcance da dimensão política 

em sua expressão mais ampla: a qualidade de vida. 26 

Analisando o enfoque da dimensão sócio-psicológica, evidenciamos que 

somente a participação dos servidores garante o sucesso do modelo da GOT, 

e a necessidade de uma transformação cultural é recorrente em diversos 

autores pesquisados, alertando-se fundamentalmente para os aspectos 

educacionais e éticos. 

Sob a perspectiva da dimensão estratégia, a preocupação mais acentuada 

recai sobre o que Deming (1990) denominou de "constância de propósitos", 

levando-se em conta a mudança constante de administradores públicos e de 

programas políticos que comprometem o sucesso da GOT. 

Fraga (1996: 92) aponta desafios existentes no setor público, pela sua 

complexidade e diversidade de políticas e, destaca três aspectos: 

• rotatividade no setor governamental; 

• fato de o aumento de clientela não significar aumento de recursos; 

• a questão ética implicada no equilíbrio entre qualidade e quantidade. 

26 Brasil- MAR E , op. cit. 
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Para Falconi (1992:2), "serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo às necessidades do cliente." 

Nesse sentido, podemos considerar que a GOT apresenta-se, também na 

gestão pública, como uma proposta complexa e abrangente, baseada numa 

filosofia de gestão que alia a técnica da qualidade total, com uma posição 

filosófico humanista e sistêmica. 

o entendimento de que o processo de transformação deve envolver tudo e 

todos, na busca da excelência sucessiva, já que o objetivo é a melhoria 

contínua, permeia a literatura dos mestres da qualidade, sempre com o 

reconhecimento da necessidade de participação, motivação e criatividade, 

para o alcance de novo patamar de qualidade das pessoas. 

Gomes(1995), analisando a perspectiva de implantação da filosofia da 

qualidade na administração pública, apresenta resultados favoráveis à 

adoção dos princípios da GOT. No entanto, ressalva que devem ser 

observados alguns fatores fundamentais: i) a definição de uma diretriz única 

a ser seguida por todas as unidades da organização, ii) o período de início 

dos programas, que não deve coincidir com a proximidade das eleições, sob 

pena de não receberem a atenção devida por parte dos dirigentes e políticos, 

mais interessados em iniciativas de maior projeção eleitoral. 

Bar (1996:127), embora reconheça como imprescindível a busca da 

excelência organizacional no setor público e uma maior participação dos 
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servidores, argumenta que os métodos utilizados na busca da qualidade 

total, em alguns casos, remetem ao taylorismo, retomando os princípios da 

administração científica com uma nova apresentação. E que faz-se 

necessário um respaldo ético às organizações públicas para que não haja 

manipulação e controle das pessoas. 

Já Fraga (1996:94) enfatiza que a posição filosófico humanista dos mestres 

da qualidade total deve ser bem entendida para ser aplicada, principalmente 

no setor público. E pontua que qualidade e educação têm um sentido comum, 

apreendido pelas abordagens filosóficas e não somente pelos treinamentos. 

"Qualidade não se resume a sucessos alcançados, não é um estágio final a 

ser atingido, e sim uma busca permanente de padrões de qualidade mais 

elevados." 

Por outro lado, Pereira (1999: 08), mesmo sem apresentar dados empíricos 

que comprovem sua afirmação, considera que a escolha da GQT como 

principal estratégia de gestão da administração pública brasileira, teve ampla 

aceitação. E, justifica sua constatação, alegando o fato de terem sido bem 

explicitadas as diferenças entre o setor privado, voltado para os lucros; e o 

setor público, cujo foco é o interesse público. 

Uma reforma gerencial precisa de uma estratégia de gestão. 

O controle de qualidade total é uma estratégia empresarial 

particularmente adequada ao gerenciamento público, por 

adotar vários critérios de excelência além da simples taxa de 

lucros, que, por definição, não existe no governo .... 
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Com a explicitação dessas diferenças e o aumento da 

autonomia e da responsabilização ... o controle da qualidade 

na administração pública ganhou legitimidade ... 

-

Num contexto mais amplo, Dahlgaard (1999), analisando a evolução histórica 

da GOT nas organizações do ocidente, afirma que a sua inserção na 

administração pública pode ser vista como uma evidência, bastante 

significativa, do seu caráter dinâmico e adaptativo. Acrescenta ainda que, a 

presença da GOT nas organizações públicas pode também ser considerada 

como um movimento no sentido do alcance do controle de fatores intangíveis, 

onde se concentram hoje os maiores desafios do setor público. 

É importante perceber que, apesar do senso comum observado na literatura 

consultada, de que o entendimento do sentido amplo da qualidade e a busca 

da melhoria contínua de todos os elementos do sistema organizacional são 

indispensáveis à estratégia da GOT, no atual cenário de competição acirrada 

e incertezas futuras, é também notória a preocupação de alguns autores em 

conhecer mais detalhadamente o modo como esse modelo vem sendo 

aplicado ao ambiente público. 

Tal preocupação revela-se bastante procedente, em vista da constatação de. 

que somente uma ínfima quantidade de trabalhos de pesquisa foram 

publicados até o momento, tanto no Brasil quanto no exterior, apresentando 

resultados empíricos sobre a implementação da GOT no ambiente público. 
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3. O CASO CGM 

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro27 iniciou suas 

atividades em dezembro de 1993, lançada peio então Prefeito da Cidade -

César Maia (93/96), com o objetivo de promover uma profunda transformação 

no processo de gestão dos recursos financeiros do município. 

Sua relevância ficou bem caracterizada na reestruturação organizacional 

promovida pelo Prefeito, que reuniu, em macrofunções de governo, os órgãos 

municipais. Na nova estrutura, a CGM figurou, em destaque, na macrofunção 

Defesa do Município, junto com a Procuradoria. 

Nessa perspectiva, a criação da CGM pode ser vista como uma das linhas 

mestras que fundamentaram a estratégia administrativa daquele governo, 

que ficou marcado por sua notória preocupação com o controle das finanças 

municipais. 

Não por acaso, a idealização e implantação da CGM esteve a cargo do 

principal colaborador e conselheiro do Prefeito durante o período de seu 

governo. 

Iniciativa pioneira na administração pública municipal brasileira, a unidade 

centraliza a responsabilidade pelo Sistema Integrado de Controle Interno do 

27 Ver Anexo IV - ORGANOGRAMA da CGM 
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Município, instituído para exercer a Fiscalização Financeira, Contabilidade e 

Auditoria do Poder Executivo Municipal. 

Os objetivos que fundamentam esse sistema estão integralmente dispostos 

na Lei Municipal n o 2.06828 de 22 de dezembro de 1993, e no decreto n o 

12.874 de 06 de maio de 1994. 

Podemos dizer que, em linhas gerais, compreendem: i) a avaliação do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual; ii) a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos do município; iii) a avaliação da 

eficiência e eficácia da gestão. 

O propósito fundamental da CGM é acompanhar, sistematicamente, as ações 

dos órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, desempenhando 

funções preventivas e corretivas quanto ao alcance dos objetivos planejados. 

Nesse sentido, a principal justificativa para a sua criação, foi a inovação da 

abordagem do controle interno que, na história da administração pública 

municipal brasileira, esteve sempre vinculado ao sistema fazendário e, 

quando descentralizado, permaneceu subordinado àqueles a quem deveria 

auditar e controlar. 

No intuito de suprir essas deficiências administrativas, a CGM foi criada com 

status de Secretaria de Governo e, com o respaldo da Lei n o 2068, vinculou

se diretamente ao gabinete do Prefeito, afim de assegurar o pressuposto 

28 ANEXO V - LEI DE CRIAÇÃO DA CGM 
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básico da autonomia e independência para exercer a tarefa de controle 

interno junto aos demais órgãos que compõem a administração pública 

municipal. 

Amparada nesses princípios, a unidade assumiu como suas principais 

funções: 

o Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial de toda a administração pública municipal; 

o Zelar pela eficiência da aplicação das receitas públicas; 

o Apoiar o Tribunal de Contas do Município - TCM. 

A atuação da unidade, segundo as premissas de gestão contidas em diversos 

documentos internos, tem sido pautada em iniciativas que objetivam tornar 

transparentes as ações administrativas dos dirigentes municipais, reduzir os 

gastos públicos e garantir a eficiência e a eficácia das atividades da gestão 

do Município do Rio de Janeiro. 

Os programas desenvolvidos até o momento, demonstram uma atitude de 

vanguarda na área de controle, se tomarmos como referencial o universo das 

prefeituras municipais brasileiras. 

Podemos citar como exemplo, o acesso on-line a informações como: o valor 

dos tributos arrecadados pelo município, os valores de receita e despesa 
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realizados mês a mês (déficit ou superávit), as despesas realizadas por órgão 

de governo, o grau de endividamento diário da prefeitura e o andamento dos 

dez maiores projetos do município, e dos cinco maiores de cada órgão. 

Para implantar essa nova filosofia de controle, a CGM conta com um 

orçamento anual que gira em torno de treze milhões de reais, e com um 

contingente de cerca de 380 servidores, dos quais 88% foram admitidos 

através de concurso público. Do total de servidores, 63% formam o quadro 

técnico, sendo 35% de nível superior e 28% de nível médio; os demais 37% 

dos servidores compõem, segundo o jargão utilizado pelos servidores do 

quadro técnico, o apoio administrativo. 

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - RECURSOS DO TESOURO 

em Reais correntes 

Órgão 

CGM 

realizada 1997 realizada 1998 realizada 1999 prevista 2000 

13.293.631 12.755.082 13.965.317 15.787.662 

QUADRO 2 - Orçamento da CGM, Fonte: 0.0. nO 233, Ano XIII, supl., pág.108,RJ,17/02l00. 
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Contudo, apesar de sua recente criação e bom nível de escolaridade 

apresentado por seus servidores, é possível perceber, se observarmos a 

estrutura formal da CGM, traços marcantes da administração burocrática, 

como uma hierarquia bem definida e a presença de setores especializados, 

nos moldes do tradicional modelo weberiano. 

Do mesmo modo, tanto a natureza da tarefa da CGM, quanto a própria 

formação técnica dos principais dirigentes que a conceberam e dirigem, que 

atribui acentuada importância aos indicadores financeiros e à ênfase aos 

aspectos da legalidade e do formalismo nas ações de controle, reforçam essa 

tendência da organização ao modelo funcional de gestão. 

Desde a sua criação, a CGM convive com pressões de natureza política, 

inerentes à administração pública, que questionam, tanto a eficiência e a 

eficácia da atividade de controle interno, exercida nos padrões da 

administração burocrática, quanto a existência de uma organização 

exclusivamente voltada para esse fim específico. 

Até 1996, essas pressões foram pouco sentidas no órgão, por conta da 

estreita relação do seu principal dirigente com o Prefeito. 

Com a mudança de governo, a CGM tem procurado reafirmar sua 

importância no atual contexto da administração pública municipal e, 

sobretudo, obter um amplo reconhecimento técnico e político. 
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Em 1997, uma declaração do Prefeito Luiz Paulo Conde à imprensa, 

incentivando as organizações do município à adoção de programas 

qualidade, impulsionou os principais dirigentes da CGM a decidirem pela 

implantação da GQT. 
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4. ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA GQT NA CGM 

Metodologia da GQT 

A iniciativa de implantação da GQT, na CGM, objeto de nossa pesquisa, 

teve início em meados de 1997, sob a orientação de profissionais da CLN -

Consultoria Ltda, e com apoi029 dos principais dirigentes do órgão. 

A metodologia proposta desenvolveu-se, essencialmente, com base: i) nos 

critérios do Prêmio Nacional da Qualidade; ii) nas premissas do Planejamento 

Estratégico, iii) na ênfase de mudança na Cultura Organizacional e, iv) nas 

perspectivas do balanced scorecard. 3o 

Segundo o relatório do planejamento estratégico, "procurou-se desenvolver 

uma metodologia facilmente adaptada às condições das organizações 

brasileiras". 

O processo foi precedido de um diagnóstico organizacional e, logo a seguir, 

um grupo de trabalho formado por apenas 16 dirigentes, de diferentes áreas 

da organização, orientados pelos consultores e liderados pela Controladora 

Geral, empreenderam um esforço conjunto para identificar: a Missão, a Visão, 

29 no decorrer da pesquisa, procuramos fazer uma distinção entre apoio e comprometimento. 
Segundo o dicionário Aurélio, apoio significa aprovação; enquanto que comprometimento tem 
o sentido de, envolver-se em responsabilidade grave, empenhar a palavra. 
30 O termo ba/anced scorecard refere-se ao instrumento de mensuração do desempenho e de 
controle de gestão que privilegia as perspectivas: financeira, do cliente, dos processos 
internos e do aprendizadO e crescimento. Sobre o assunto, ver: KAPLAN & NORTON, 1996. 
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os stakeholders31
, e o swot [pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças], além de objetivos e metas a serem alcançados. 

Objetivos da GQT 

Conforme salientamos no capítulo anterior, a CGM busca um reconhecimento 

técnico e político. Nesse sentido, a opção da unidade pela GQT teve os 

seguintes objetivos32
: 

• Apoiar e aprimorar continuamente o sistema de gestão da Controladoria; 

• Fortalecer a imagem institucional; 

• Ouvir sistematicamente os clientes e servidores; 

• Estabelecer uma cultura/metodologia de planejamento; 

• Melhorar continuamente o sistema de informações da organização; 

• Capacitar os servidores para a GOT; 

31 Stakeholders - o termo refere-se aos principais agentes que têm interesse pela 
organização. 
32 CGM - Programa de GQT - Planejamento Estratégico 2000, documento interno. 
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• Melhorar continuamente o ambiente e o clima de trabalho, bem como o 

relacionamento com os clientes; 

• Melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados e o 

desempenho organizacional; 

• Implantar a GQT alinhada aos critérios de Excelência do Prêmio Nacional 

da Qualidade e do Prêmio Qualidade do Governo Federal; 

• Ser referêrencia nacional na área de Controle Interno. 

Ainda segundo o relatório do planejamento estratégico, o grupo de trabalho 

alcançou um consenso e identificou como base para o desenvolvimento 

estratégico da CGM, as seguintes premissas: 

A Visão da CGM 

Ser reconhecida pela excelência dos serviços prestados e pelas economias geradas 

para o Município do Rio de Janeiro, através das ações de controle. 
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A Missão da CGM 

Exercer o controle da Gestão dos Recursos da Administração Municipal do Rio de 

Janeiro. 

Os responsáveis pela Qualidade CGM optaram por uma estratégia que 

envolveu diretamente 50 servidores, dos 380 pertencentes ao quadro da 

CGM. Os voluntários foram distribuídos em equipes da qualidade, definidas a 

partir do planejamento estratégico, com a expectativa de capacitarem-se 

como agentes de mudança organizacional. Na metodologia, as equipes 

designadas atuam paralelamente à estrutura hierárquica da organização. Tal 

atuação já é considerada, na organização, como uma inovação. 

Os demais servidores tomaram conhecimento do novo modelo de gestão 

adotado pelo órgão, somente por meio do evento de lançamento do 

Programa da Qualidade CGM realizado em um grande teatro da rede 

municipal, onde, na presença de todos, a implantação do programa foi 

amplamente divulgada. 

Tal opção, justificada pelos dirigentes como a única alternativa possível para 

o início do programa, considerando-se o orçamento disponível, estabelecia 
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como premissa básica, a solidificação dos fundamentos da filosofia da 

qualidade em doses homeopáticas. 33 

4.1. A situação observada 

Os primeiros contatos com a metodologia de implementação da GQT na 

CGM foram surpreendentes. À primeira vista, a aplicação do modelo no órgão 

impressiona. Principalmente, pela firmeza e determinação com que é 

conduzido. 

O desenvolvimento da GQT, está a cargo de uma coordenadora e um 

gerente, ambos devidamente respaldados pelo apoio técnico da consultoria 

externa, realizado em visitas periódicas, e pelo apoio institucional da 

principal dirigente da CGM. É importante ressaltar que, somente o gerente, 

em toda a estrutura da organização, tem como atribuições exclusivas as 

atividades do programa. 

A julgar pelos inúmeros cartazes com logotipos alusivos à Qualidade CGM 

que afirmam o compromisso com a Visão e a Missão institucionais, afixados 

em todas as dependências da organização, a conscientização da proposta e 

de suas diretrizes pareceu-nos, num primeiro momento, bem divulgada e 

reconhecida. 

33 Na vasta literatura sobre a GQT. os autores apontam. invariavelmente. a participação de 
todos como requisito indispensável ao alcance dos objetivos. 
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Do mesmo modo, a análise de diversos documentos, como questionários e 

relatórios de avaliação e diagnóstico organizacional, utilizados pelos 

consultores no desenvolvimento da metodologia, todos muito bem 

concebidos e com ótima apresentação, nos levaram a acreditar na seriedade 

do trabalho e em sua real possibilidade de sucesso. 

Some-se a isso, o fato de que a fundamentação teórica da metodologia, nos 

pareceu bem estruturada e coerente, fato raro entre as iniciativas de inovação 

em andamento na administração pública brasileira. 

Ressalte-se ainda, que nossos primeiros contatos aconteceram com os 

principais condutores do processo, a coordenadora e o gerente e, com o 

então subcontrolador, o segundo dirigente na estrutura hierárquica da CGM. 

Todos reconheceram as dificuldades de implantação de um novo modelo de 

gestão no ambiente público, mas demonstraram entusiasmo e interesse pelo 

tema. 

Essas observações iniciais, aguçaram nosso interesse em aprofundar a 

pesquisa, no que se refere à realidade da prática da GQT no âmbito da CGM. 

Procuramos então, focar nosso trabalho de pesquisa, na obtenção de dados 

confiáveis que, além de possibilitar uma análise fidedigna da organização, 

nos permitissem entender e interpretar a realidade cultural da CGM. 

Nesse sentido, o propósito da utilização de diferentes instrumentos de 

pesquisa, foi o de conseguir obter informações diferenciadas e 
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complementares, que permitissem uma abordagem abrangente de toda a 

organização, assegurando uma maior amplitude de análise e, 

consequentemente, maior precisão e fidelidade quanto à realidade 

organizacional. 

É necessário esclarecer que a tarefa a que nos propomos, de promover uma 

análise das variáveis organizacionais baseada em dados empíricos, não 

configurou-se como de consecução trivial. 

Ao contrário, demandou um esforço intelectual bastante acentuado e 

consumiu inúmeras horas de trabalho árduo, sempre com a preocupação 

recorrente de manter o distanciamento e a isenção necessários à realização 

de uma pesquisa séria. Tal esforço foi finalmente recompensado com as 

primeiras observações conclusivas, ou pelo menos finalísticas, conseguidas. 

Ressaltamos que o trabalho exigiu ainda, observações feitas com rigorosa 

disciplina analítica, e um acurado senso crítico, que nos possibilitaram 

acumular informações importantes sobre a prática cotidiana do universo 

organizacional. Além disso, pudemos constatar, no convívio com os 

servidores, algumas idiossincrasias, paradoxos e eventuais absurdos, 

invisíveis à primeira vista, que embasaram as considerações que ora 

disponibilizamos. 
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4.2. Os dados quantitativos 

As respostas dos questionários nos permitiram obter uma visão bastante 

representativa de como os servidores não envolvidos diretamente com a 

implantação da GQT, percebem a adoção dessa inovação na organização. 

Parece-nos oportuno esclarecer que, como era esperado, e até 

compreensível em se tratando, especificamente, do subsistema dos liderados 

da CGM, os dados quantitativos obtidos por meio dos questionários refletem, 

em algumas respostas, uma versão de defesa institucional, pouco afeita a 

críticas, no jargão popular, muito chapa branca. Ratificando a tendência a 

evitar conflito e um comportamento de espectador, Barros & Prates (1996). 

Muitas vezes distorcem e dificultam a interpretação da realidade 

organizacional. Daí a a necessidade de contrapô-Ias às análises qualitativas. 

Com a intenção de facilitar ao leitor o entendimento do trabalho, optamos por 

apresentar uma análise sucinta de cada uma das respostas obtidas na 

aplicação dos questionários, seguida da respectiva representação gráfica. 

No anexo 111, apresentamos, condensados em tabelas, todos os dados 

obtidos nos questionários. 
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Participação 

1. Os servidores, embora tenham participado somente do evento de 

lançamento do Qualidade CGM, consideram-se efetivamente envolvidos 

com a GQT, segundo 72% das respostas. O que, como pudemos 

observar, pode ser entendido como reflexo de uma euforia inicial com: a 

proposta de mudança, a promoção do evento de lançamento e, 

principalmente, com a participação efêmera na etapa do 5S, que 

promoveu, num breve período, uma grande movimentação nos setores da 

CGM. Ressaltamos que apesar da euforia aparente, há entre os 

servidores um evidente desgaste quanto à mudanças organizacionais. A 

maioria manifesta-se com certa indiferença, fruto das inúmeras tentativas 

promovidas no passado que ainda repercutem no ambiente público como 

fracassos, reafirmando a resistência cultural latente. 

CONSIDERAM-SE EFETIVAMENTE ENVOLVIDOS COM A GQT 

I Dsim . não I 

Gráfico 1 - Participação dos servidores - Envolvidos com a GQT 
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2. Paradoxalmente, 64% consideram que não foram capacitados ou 

treinados para a GOT, numa demonstração de inconsistência do 

programa quanto à disseminação dos princípios e valores da GOT entre 

os servidores dos níveis hierárquicos mais baixos. É importante observar 

que a capacitação está entre os fatores críticos34 para o sucesso definidos 

no diagnóstico organizacional. 

CONSIDERAM-SE CAPACITADOS ou TREINADOS PARA A GQT 

IOSim . não I 

Gráfico 2 - Participação dos servidores - Capacitado ou treinado para a GQT 

3. No que se refere ao incentivo à criatividade e à inovação no trabalho, a 

maioria considera que a GO T promoveu esse incentivo, embora haja uma 

parcela bastante representativa de opiniões contrárias, 40%. O que 

demonstra que esse incentivo não é uma prática generalizada na CGM. 

Há, evidentemente, muito a ser realizado nesse aspecto. 

34 o Diagnóstico Organizacional apontou como fatores críticos : Infra-estrutura, 
Gerenciamento, Planejamento, Integração, Capacitação e Qualidade dos Serviços. 

• . 
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PERCEBEM INCENTIVO A CRIATIVIDADE E A INOVAÇÃO 

IOSim não I 

Gráfico 3 - Participação dos Servidores - Criatividade e inovação no trabalho 

4. Quanto à imediata adoção de sugestões para a melhoria do trabalho, 66% 

das opiniões dão conta de que houve tal iniciativa. Nesse ponto, de 

acordo com o pudemos observar, cabe ressaltar que a melhoria do clima 

organizacional, com a introdução de uma inovação organizacional, induz 

os servidores à sensação de contribuição e participação efetivll, muitas 

vezes unicamente pela oportunidade de expressar um opinamento. 

PERCEBEM A IMEDIATA ADOÇÃO DE SUGESTÕES 

loSim . não I 

Gráfico 4 - Participação dos Servidores - Adoção de sugestão para melhoria do trabalho 
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Integração 

5. Na percepção de 70% dos servidores que responderam ao questionário, a 

GQT proporcionou maior integração entre as pessoas na CGM. Também 

nesse aspecto, a melhoria do clima organizacional pode ser vista como 

fator de grande influência nas respostas. A possibilidade de contato com 

as pessoas em atividades não rotineiras, como os eventos e palestras de 

lançamento e conscientização do Programa Qualidade CGM , pouco 

comuns num órgão extremamente burocrático, contribuem para essa 

percepção de integração. 

PERCEBEM MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES 

I osim onão I 

Gráfico 5 -Integração - Maior integração entre os servidores 

6. Do mesmo modo, 60% dos servidores tem a percepção de que a partir da 

implantação da nova metodologia de gestão, houve maior integração 

entre os setores da CGM. Também nesse aspecto, uma parcela bastante 

representativa não percebe essa integração. Nesse ponto, pudemos 
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observar, durante a aplicação dos questionários, que boa parte dos 

servidores desconhece as atividades de outros setores. A estrutura da 

CGM, extremamente compartimentalizada, acentua essa dificuldade de 

integração. 

PERCEBEM INTEGRAÇÃO ENTRE os SETORES DA CGM 

losim onão I 

Gráfico 6 -Integração -Integração entre os setores da CGM 

• . 
7. Quanto à prática do trabalho em equipe, promovida pela GQT, 78% 

julgam-se perfeitamente adaptados, e alguns comentários feitos por 

escrito, dão conta de que a CGM sempre trabalhou em equipe. Nesse 

ponto, observamos que o conceito de trabalho em equipe35 não é 

percebido com precisão pelos servidores. Na organização, o que é prática 

recorrente é a realização de reuniões entre dirigentes, e entre dirigentes e 

servidores de um mesmo setor. 

3S Sobre trabalho em equipe, ver: Galbraith, Jay, Organizando para competir no Futuro, 
Makron Books, 1995. 
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CONSIDERAM-SE ADAPTADOS AO TRABALHO EM EQUIPE 

IOsim Onão I 

Gráfico 7 - Integração - Adaptação da CGM ao trabalho em equipe 

Planejamento Estratégico 

8. Para 64% das respostas dos servidores, a missão institucional, difundida 

pelo processo de desenvolvimento da GQT, foi apreendida por toda a 

CGM, e está disseminada por todos os setores. Pelos que pudemos 

observar, ainda durante a aplicação dos questionários, o conceito de 

missão também não é precisamente definido pelos servidores. Muitos, 

inclusive, desconhecem o assunto, mas não o admitem abertamente. 

CONSIDERAM A MISSÃO APREENDIDA NA ORGANIZAÇÃO 

lo sim . não I 

Gráfico 8 - Planejamento Estratégico - Missão apreendida por toda a organização 
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9. Do mesmo modo, para 72% dos servidores, os objetivos estratégicos 

preconizados pela GQT, estão sendo plenamente alcançados. Nesse 

ponto é importante ressaltar que alguns comentários feitos por escrito, 

sinalizam que muitos dos servidores desconheciam que a CGM tinha um 

planejamento estratégico. Também é relevante observar que o conceito 

de planejamento estratégico é difuso na percepção da maioria dos 

servidores. 

CONSIDERAM OS OBJETIVOS ESTRA TÉG/COS ALCANÇADOS 

losim . não I 
Gráfico 9 ! Planejamento Estratégico - Objetivos estratégicos estão sendo alcançados 

Análise do modelo organizacional 

10. Na percepção de 58% da amostra, houve mudanças significativas no 

processo decisório da CGM, com a implantação da GQT. Nesse aspecto, 

mais uma vez a influência da melhoria do clima organizacional prevalece, 

visto que não pudemos constatar nenhuma mudança no processo 

decisório do órgão, muito menos que pudesse ser percebida pelos 

servidores dos níveis hierárquicos mais baixos. 
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PERCEBEM MUDANÇAS NO PROCESSO DECISÓRIO 

% 

IOSim . não I 

Gráfico 10 - Análise do modelo Organizacional- Mudanças no processo decisório 

11. Quanto à maior flexibilização dos níveis hierárquicos, com a implantação 

da GQ T, na percepção de 56% dos servidores questionados, houve uma 

mudança significativa. Também nesse aspecto, a maioria das respostas 

não condiz com a realidade organizacional, uma vez que constatamos 

que não houve nenhuma alteração na estrutura hierárquica da CGM. 

PERCEBEM MAIOR FLEXIBILIZAÇÃO DOS NíVEIS HIERÁRQUICOS 

56% 

loSim .não I 

Gráfico 11 - Análise do modelo Organizacional - Flexibilização dos níveis hierárquicos 
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12. Percebem como significativa a melhoria do sistema de informações da 

CGM, com a GQT, 84% dos servidores da amostra. Nos comentários por 

escrito, fazem inúmeras referências à adoção do uso do aplicativo Lotus 

Notes, como responsável pela melhoria da comunicação interna. Há, 

nesse sentido, uma confusão por parte dos servidores. Segundo pudemos 

apurar, a iniciativa não fez parte da proposta da GQT. Teve seu início 

anterior à mesma, e desenvolveu-se paralelamente. 

PERCEBEM MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

16% 

losim .não I 

Gráfico 12 - Análise do modelo Organizacional- Melhoria do sistema de informações 

13. Na percepção de 82% dos servidores que responderam aos 

questionários, não houve mudanças no sistema de recompensas da 

organização com a implantação da GQT. De fato, não houve alterações 

no sistema de recompensas da CGM. Os comentários feitos por escrito 

reagem com ironia à pergunta, numa demonstração de insatisfação com 

a proposta e, em alguns casos, reafirmando a indiferença com mais 

tentativa de mudança. 
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PERCEBEM MUDANÇAS NO SISTEMA DE RECOMPENSAS 

18% 

IOsim . não I 

Gráfico 13 - Análise do modelo Organizacional- Mudanças no sistema de recompensas 

14. Na percepção de 40% dos servidores que responderam ao questionário, 

houve mudanças no sistema de avaliação de desempenho do pessoal da 

CGM. Há, mais uma vez, uma percepção difusa dos servidores, neste 

caso, do que deve ser entendido como avaliação de desempenho. Nesse 

aspecto, pudemos constatar que não houve nenhuma alteração na 

avaliação de desempenho dos sevidores promovida pela GQT. 

• . 
PERCEBEM MUDANÇAS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Gráfico 14 - Análise do modelo Organizacional- Mudança na avaliação de desempenho 
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Cultura organizacional 

15. Somente 34% dos servidores da amostra acreditam que o significado de 

qualidade é percebido da mesma maneira por toda a CGM. Nesse 

aspecto, as respostas correspondem a realidade observada, a percepção 

de qualidade é bastante distinta e imprecisa nos diversos setores da 

CGM. 

ACREDITAM NA MESMA PERCEPÇÃO DE QUAUDADE NA CGM 

Gráfico 15 - Cultura Organizacional - Mesma percepção de qualidade na CGM 

16. Na opinião de 70% dos servidores da amostra, a implantação da GQT na 

CGM, promoveu alterações positivas na qualidade de vida dos servidores. 

Também nesse aspecto, as respostas tiveram forte influência da melhoria 

do clima organizacional. Efetivamente, não pudemos constatar nenhuma 

alteração signirficativa na qualidade de vida dos servidores, com a 

implantação da GQT. 
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PERCEBEM ALTERAÇOES POSITIVAS NA QV DOS SERVIDORES 

I Os im . não I 

Gráfico 16 - Cultura Organizacional - Alterações positivas na qualidade de vida 

17. Na percepção de 62% dos servidores da amostra, não houve modificação 

nas relações de poder da CGM, com a implantação da GQT. Tal fato pode 

ser constatado com relativa facilidade no ambiente organizacional. A 

concentração de poder e as características funcionais da CGM 

permanecem inalteradas. 

PERCEBEM MODIFICAÇÓES NAS RELAÇÓES DE PODER 

l osim . não I 

• . 

Gráfico 17 - Cultura Organizacional - Modificação nas relações de poder na CGM 
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18. Para 58% dos servidores da amostra, não houve alterações significativas 

na relação das atividades meio/fim no âmbito das CGM, com a 

implantação da GQT. Nesse aspecto, pelo que pudemos observar, 

durante a aplicação dos questionários, muitos servidores não percebem 

essa divisão no órgão, por conta do tratamento afável entre as pessoas e 

o clima de cordialidade existente no ambiente organizacinal. Uma 

declaração informal resume [ lidar com esses técnicos é difícil, .. . 0 

raciocínio deles é binário.] 

PERCEBEM ALTERAÇÃO NAS RELAÇÕES MEIO / FIM 

IOsim . não I 

Gráfico 18 - Cultura Organizacional - Alterações na relação entre atividades meio I fim 

19.A maior preocupação dos que responderam ao questionário, é com a 

influência da alternância política na manutenção do programa da GQT. Na 

percepção de 86% dos servidores da amostra, o programa pode sofrer 

descontinuidade. Este, sem dúvida, é um dos pontos fundamentais a 

serem observados pela CGM. A absoluta falta de confiança e credibilidade 

dos servidores, na manutenção dos propósitos da GQT, elimina, 

totalmente, qualquer chance de sucesso. 
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PERCEBEM A INFLI.ÊNCIA POLíTICA NA MANUTENÇÃO DA GQT 

14% 

IOSim . não I 

Gráfico 19 - Cultura Organizacional -Influência da alternância política na GQr 

20. Existe um compromisso do principal dirigente do órgão com os objetivos 

da GQT, na percepção de 82% dos servidores da amostra. Nesse 

aspecto, cabe observar que a atual dirigente da CGM, realizou breves 

visitas a cada um dos setores do órgão, ouvindo sugestões e reclamações 

dos servidores, como parte do desenvolvimento da GQT. A iniciativa, 

inédita desde a criação da CGM, foi muito bem recebida pelos s~rvidores, . 
e, sem dúvida, teve influência positiva nas respostas. Tal fato, exacerba 

um traço cultural evidenciado também por Barros & Prates (1996) em seu 

modelo de análise, o paternalismo, que promove uma dependência mútua 

entre líderes e liderados, normalmente com os valores dos dois grupos 

sendo complementares. O paternalismo estabelece ainda, um sentido de 

identidade nos membros da organização. 
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ACREDITAM NO COMPROMISSO DO DIRIGENTE COM A GQT 

18% 

I Osim . não I 

Gráfico 20 - Cultura Organizacional - Compromisso do principal dirigente com a GQT 

21. Na percepção de 66% dos servidores questionados, não houve aumento 

significativo do volume de trabalho com a adoção das práticas da GQT na 

CGM. Apesar de constatarmos ser essa, uma reclamação recorrente em 

todos os setores do órgão, em razão dos inúmeros relatórios solicitados, 

com freqüência, pelo programa . 

• 
PERCEBEM AUMENTO DO VOLUME DE TRABALHO 

l osim . não I 

Gráfico 21 - Cultura Organizacional - Aumento do volume de trabalho com a GQT 



82 

22. A percepção dos servidores que responderam ao questionário quanto ao 

cliente da CGM é imprecisa, com uma tendência a considerar como 

cliente a autoridade constituída e o próprio poder público por meio de seus 

órgãos e dirigentes. Os servidores não percebem o cidadão ou o 

contribuinte, como clientes da CGM. A maioria desconhece o conceito de 

PERCEPÇÃO DE CLIENTE NA CGM 

o dirigentes 
O órgãos e Tribunal de Contas - TCM 

• servidores da CGM 
• órgãos e população 
• us uários internos e externos 

Gráfico 22 - Percepção de cliente na CGM 

• Prefeito e população 
O Prefeito 
O Cidadãos , contribuintes 
O outros órgãos 
• Prefeitura - PCRJ 

36 Para uma visão abrangente do conceito de cliente na administração pública , ver: PRATA, 
Claudia Marquesi, 1999. 
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23. Os servidores não conseguem definir, com precisão, o produto da 

instituição. Há uma tendência a considerar como produto da CGM, o 

resultado de suas próprias tarefas ou de seus setores de atuação. Essa 

distorção é acentuada pela falta de visão sistêmica da organização. 

Pudemos perceber que os servidores não conseguem definir os conceitos 

de produto e de produtividade. 

o Controle de recursos 

O Informação e controle 

• Outros 

PERCEPÇÃO DO PRODUTO DA CGM 

8% 

• Serviço de qualidade 

• Informações contábeis 

Gráfico 23 - Percepção do produto da CGM 

O Orientação técnica 

O Controle interno 
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4.3. Os dados qualitativos 

As entrevistas realizadas com os dirigentes da CGM e com membros das 

equipes de qualidade, revelaram alguns aspectos interessantes da realidade 

da prática da GOT no ambiente organizacional, embora também tenha sido 

possível constatar que algumas respostas foram, de certa maneira, inibidas 

pela presença do gravador. De todo modo, descrevemos uma síntese 

genérica dos aspectos mais relevantes, que servirão de base para uma 

análise posterior junto às observações etnográficas. 

Destacamos, da análise das entrevistas, os seguintes aspectos: 

o No que se refere à percepção do que a inovação organizacional 

representa, constatamos que a GOT é vista, em linhas gerais, pelos 

entrevistados, como mais uma iniciativa de vanguarda do órgão na 

administração pública, uma inovação que pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do trabalho já desenvolvido pela CGM. Mas, não como 

uma proposta de mudança e transformação dos valores e princípios da 

CGM. A percepção do significado de qualidade, entre os entrevistados, 

também é bastande difusa, prevalecendo uma tendência aos aspectos 

legais. 

o Quanto ao planejamento estratégico, embora tenham sido definidas e 

elaboradas como estratégias de longo prazo, as ações do planejamento 

não estão presentes no cotidiano organizacional, por conseguinte, não 

são percebidas pelos entrevistados. O planejamento estratégico da CGM, 
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na percepção dos entrevistados, é tido como uma formalidade. Alguns 

dirigentes ainda privilegiam o apagar incêndios como uma demonstração 

de competência e habilidade. Também entre os entrevistados, não há um 

conceito preciso do que seja um planejamento estratégico. 

o No que se refere à missão institucional, os entrevistados conseguem 

perceber e até reconhecem que a missão não foi claramente apreendida 

em toda a CGM. Alguns, visivelmente constrangidos, disfarçaram e leram 

o cartaz afixado na parede de suas respectivas salas, com os dizeres da 

missão. Outros, também pouco à vontade, admitiram não estarem 

lembrando exatamente da frase que define a missão. Percebemos que a 

declaração de Visão Organizacional, também não é reconhecida pela 

maioria dos entrevistados. 

o Quanto à participação dos servidores, para os entrevistados, esta oscila 

entre o satisfatório e o insuficiente, mas todos acreditam que a 

participação está aquém do indispensável para o sucesso da GQT. Há, 

também, uma preocupação unânime com a falta de um programa de 

ações motivacionais para os servidores, suspeitam que passada a euforia 

inicial, a GQT retroceda. A falta de autonomia para a tomada de decisões 

e o desinteresse pelo empowerment dos servidores também são citados 

como motivo de apreensão pelos entrevistados. Um deles afirmou ["eles 

ficaram empolgados, mas eu não sei se eles entenderam ... não é possível 

perceber as coisas sem ter a consciência crítica necessária ... ".j 
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o No aspecto do comprometimento dos principais dirigentes, verificamos 

que, na percepção dos entrevistados, existe apoio dos principais 

dirigentes. No entanto, percebem que ainda há alguma resistência ao 

programa Qualidade CGM entre os dirigentes do órgão. A possibilidade de 

mudança do status quo é tida como o principal fator de entrave à inovação 

organizacional. 

D Quanto à integração entre os setores da CGM, na percepção dos 

entrevistados, houve alguma alteração na integração entre os setores do 

órgão. Segundo eles, a estrutura formal da CGM, fortemente hierárquica e 

com funções bem definidas, tem dificultado essa integração e até mesmo 

a comunicação entre as pessoas. A presença de feudos ainda é percebida 

em todo o órgão, sendo considerada como um grave problema a ser 

superado. Constatamos, durante as entrevistas, a falta de visão sistêmica 

dos entrevistados, tanto no que se refere à CGM, quanto no que diz 

respeito ao desenvolvimento da GQT. Percebemos também, que a 

dificuldade de integração ocorre inclusive entre as equipes de qualidade, 

nas entrevistas, notamos que os integrantes de uma equipe desconhecem 

o trabalho desenvolvido pelas demais. 

o No que se refere à influência da alternância política, a percepção dos 

entrevistados é de que a perspectiva de alternância do poder político 

configura-se como um fator de grande risco na manutenção do programa 

da GOT. Contudo, alguns dos entrevistados acreditam que a GOT pode 

valorizar a imagem da CGM e, por consequinte, aumentar 
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significativamente o custo político de uma mudança nas diretrizes do 

órgão caso ocorra uma alteração no comando da Prefeitura. 

o Quanto à de alteração da estrutura da CGM, embora já soubessemos que 

não houve nenhuma iniciativa de alteração, pudemos constatar que 

alguns dirigentes entrevistados, contrariando opiniões emitidas 

anteriormente sobre a rigidez hierárquica da CGM, estranhamente, não 

vêm necessidade de mudança. Outros, alegam como principal entrave 

nesse sentido, a necessidade obrigatória de submeter a avaliação da 

nova estrutura, à SOl Superintendência de Desenvolvimento 

Institucional, da Prefeitura. 

o A respeito de indicadores organizacionais, as opiniões emitidas indicam 

que na percepção dos entrevistados, não há indicadores de produtividade 

organizacional sendo utilizados na CGM. Alguns afirmaram que eles 

estão sendo definidos por uma das equipes de qualidade. É evidente a 

dificuldade dos entrevistados em conceituar indicadores organizacionais, 

mesmo entre os dirigentes, as opiniões são vagas e inconsistentes, 

girando em torno de dados orçamentários e financeiros. Percebemos 

também, uma certa resistência à implantação de novas perspectivas de 

controle gestão, que não as financeiras. A preocupação recorrente é com' 

os recursos orçamentários, isto é, com a garantia de recursos para a 

manutenção do programa. 
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o No que se refere à avaliação do desempenho, não há, atualmente, na 

CGM um processo formal de avaliação, seja individual, seja por equipes. 

Na percepção dos entrevistados, esse é o cerne das questões 

relacionadas ao pessoal do órgão. A CGM já tentou implantar um sistema 

de avaliação que não obteve resultados positivos, numa clara 

demonstração de resistência cultural, predominantemente expressa, entre 

os entrevistados, no paternalismo e no sentimento de lealdade para com 

os pares. 

o No que se refere à percepção que os entrevistados têm do cliente da 

CGM, a maioria aponta que os principais clientes da organização são, o 

Prefeito e os outros órgãos da administração municipal. Poucos referiram

se à sociedade como cliente da CGM, e somente dois indicaram-na como 

o principal cliente. Percebemos, durante as entrevistas, que a 

conceituação de cliente não é muito precisa entre os entrevistados, e que, 

reafirmando uma característica da cultura brasileira, os administradores 

públicos, em geral, não percebem o cidadão como o cliente. 

4.4. Observações etnográficas 

As observações etnográficas feitas ao longo da pesquisa na CGM, nos 

possibilitaram uma melhor interpretação da realidade. Nossa idéia foi a de 

relacioná-Ias aos fundamentos da metodologia da GQT utilizada na CGM, e à 

algumas variáveis que julgamos serem mais relevantes ao propósito da 

pesquisa: a percepção da qualidade, o exercício do poder e a avaliação do 

desempenho e a noçao de cliente. 
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Parâmetros do PNQ 

Observamos que a referência aos parâmetros do Prêmio Nacional da 

Qualidade, está acentuadamente voltada para procedimentos formais da 

GQT. Ou seja, à liturgia do modelo. Na verdade, percebemos que a ênfase 

está no marketing do órgão, na busca de valorização da imagem da CGM, 

por meio de participação de congressos e concursos. Nesse aspecto, há, 

entre alguns dirigentes, uma crítica bastante contundente quanto ao uso da 

GQT como forma de promoção pessoal. 

Perspectivas do ba/anced scorecard 

Percebemos uma dissimulada resistência dos dirigentes à adoção das 

perspectivas do balanced scorecard37 como nova concepção do controle de 

gestão38
. Insistem na perspectiva financeira como parâmetro, numa visão 

retrógrada de controle. Esse posicionamento não pode ser percebido pelo 

discurso, nem pelas iniciativas promovidas formalmente como inovadoras. A 

questão envolve a formação técnica dos dirigentes, essencialmente voltada 

para a perspectiva financeira. E não é de solução trivial. 

37 Essa resistência não é privilégio da administração pública brasileira, em estudo recente 
realizado em organizações públicas da Irlanda do Norte, Quality measurement frameworks in 
the public sector, McADAM & SAUL TERS (2000), constataram que o número de 
organizações que utilizavam o balanced scoredccard como indicador da efetividade do 
desempenho é muito pouco representativo, apesar de sua reconhecida eficácia. 

38 Segundo GOMES & SALAS (1999: 45), a nova visão de controle enfatiza a perda de 
relevãncia da informação oriunda dos sistemas de controle tradicionais, baseados quase que 
exclusivamente em parâmetros financeiros e contábeis. Aponta também, para novas 
abordagens, que consideram, além dos aspectos racionais, os culturais e psicosociais. 
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Planejamento Estratégico 

No que se refere ao planejamento estratégico, observamos que a sua 

concepção, baseada no modelo racional incrementai, demonstra uma clara 

intenção de obtenção de coerência nas ações de gestão, mas com uma visão 

de futuro bastante reduzida. A idéia de revisão anual do planejamento, 

também não condiz com o ambiente atual de mudanças aceleradas, 

tampouco com o foco totalmente voltado para um orçamento sujeito a 

inesperadas e drásticas reduções. O orçamento é, na prática, o único 

instrumento de planejamento da CGM. Um dirigente, em conversa informal, 

resumiu numa frase a percepção da maioria. [U planejamento? .. posso falar a 

verdade? .. realmente estamos precisando"]. 

A percepção da Qualidade 

Quanto à percepção da qualidade, observamos que realmente vincula-se aos 

aspectos legais39
. Segundo o relatório do diagnóstico organizacional, 

"qualidade dos serviços - Nós fornecemos serviços tecnicamente corretos 

(grifo nosso), atendendo os nossos clientes com cortesia e a necessária 

rapidez". A expressão tecnicamente corretos, tem como significado, 

39 o foco na abordagem legal que pode ser observado no contexto da administração pública 
brasileira, encontra suporte na pesquisa realizada por VIEIRA (1997) sobre a percepção da 
qualidade em instituições públicas dos sistema penitenciário brasileiro, no qual a principal 
abordagem constatada também é o legalismo. 
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estabelecido dentro das normas técnicas vigentes, ou seja, de acordo com a 

legislação vigente.4o 

Entretanto, parece-nos lícito afirmar que a definição do que seja qualidade a 

partir da opinião de uma minoria dirigente, demonstra não só uma visão 

superficial e restrita da realidade organizacional, como aponta a 

inobservância da dimensão simbólica de cultura e dos diferentes significados 

para qualidade que possam existir entre os servidores da CGM.41 

A Avaliação do desempenho 

Os princípios meritocráticos42 estão presentes no discurso dos dirigentes da 

CGM. No entanto, é importante notar a resistência à avaliação do 

desempenho presente na organização. A simples menção da avaliação do 

desempenho gera um flagrante desconforto entre os mesmos dirigentes, ou 

seja, todos são favoráveis ao critério de avaliação do desempenho de 

pessoal, porém, de acordo com a prevalência da sociedade de relações a 

que se refere DaMatla (1994), julgam que há necessidade de um estudo mais 

40 A administração pública dos EUA, adotou o mecanismo do waiver, que pode ser traduzido 
como renúncia, ou dispensa e representa um instrumento legal temporário, cuja concessão 
possibilita maior flexibilidade nos controles legais e administrativos. Ver: CAVALCANTE & 
OTERO, Novos Padrões Gerenciais para o Setor Público: Medidas do governo americano 
orientadas para o desempenho e resultado, 24-26; op. cit. 

41 Conforme observa VIEIRA (1997)," É de se esperar, ... , que as percepções e as iniciativas 
de qualidade dos membros de organizações, que operam em ambientes institucionais 
diferentes, sejam diferentes em, pelo menos, alguns aspectos. Isto levantaria dúvidas acerca 
da universalidade com que é tratado o conceito de qualidade." 

41 Ratificando a afirmação de BARBOSA (1999), constatamos a presença de "uma rede de 
significados em que sistemas meritocráticos possuem forte ligação com sistemas de seleção, 
mas não com sistemas de avaliação." A valorização do concurso público é o maior exemplo. 
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aprofundado sobre o assunto, culpando principalmente a inadequação dos 

instrumentos utilizados nas avaliações. 

Na realidade, como já comentamos, a CGM já tentou implementar um critério 

de avaliação que privilegiasse o mérito, sendo que os próprios avaliadores 

foram negligenciando a prática da avaliação - reafirmando os traços 

culturais da lealdade pessoal e de evitar conflitos - apontados por Barros & 

Prates (1996), até que a mesma fosse abandonada. Na prática, a avaliação 

não é vista como um instrumento que privilegia a hierarquização das pessoas 

pela capacidade individual e pelo desempenho, mas como um mecanismo de 

imposição da autoridade, que exclui e marginaliza. 

o exercício do Poder 

o poder formal da organização, como citamos anteriormente, está 

centralizado pela direção do órgão. Flutuando entre os traços culturais do 

personalismo e do paternalismo, tendo como principais elementos de auto

sustentação e exercício do poder, a importância atribuída à tarefa da CGM, e 

à valorização da capacidade do quadro técnico. 

Exemplos de gerentes coercitivos ou flexíveis permeiam a CGM, e a 

implementação da GQT esbarra nessas diferenças, ocasionando perdas 

significativas de produtividade administrativa. 

Por outro lado, a determinação e o empenho inicial das equipes voluntárias 

para a implementação do programa, deve-se principalmente a designação 
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para a chefia dessas equipes daqueles que detém, na estrutura hierárquica 

da CGM alguma forma de poder. Caso contrário, dificilmente o programa se 

iniciaria. 

Nesse sentido, podemos dizer que o poder na Controladoria, embora 

centralizador, não pode ser explicado somente como repressivo ou 

dominador, ele é antes de tudo, disciplinador. 43 

A noção de Cliente 

Ratificamos, nas observações realizadas, o que já havia sido notado nas 

respostas aos questionários. Ou seja, uma percepção difusa de cliente, com 

uma tendência à considerá-lo como a autoridade e o poder político do 

executivo. 

Nesse aspecto, reafirma-se uma característica da cultura brasileira, 

observada no modelo de Barros & Prates (1996), em que o traço cultural do 

personalismo, que prioriza o discurso e o poder de relações das pessoas, 

identifica-se com o caso apresentado. O mesmo traço cultural, evidencia os 

contornos negativos que a sociedade brasileira traduz com a palavra cidadão, 

designando, na maioria das vezes, alguém em posição inferior. Nossa cultura 

não entende cidadão, qualquer que seja ele, como o núcleo do poder. 

43 é exercido tal como descreve FOUCAUL T (1979), "o que lhe interessa basicamente não é 
expulsar os homens da vida social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a vida 
dos homens, controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao 
máximo, aproveitando suas potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento 
gradual e contínuo de suas capacidades." 
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No contexto simbólico da CGM, seus membros acreditam-se como 

realizadores de uma atividade - o controle interno - que não se relaciona 

diretamente com o interesse da sociedade, utilizando o jargão administrativo, 

pertencem a uma atividade meio, contrapondo-se a atividade fim realizada 

por outros órgãos, como por exemplo, a Secretaria de Saúde. O controle dos 

recursos da prefeitura, conforme explicita a missão da CGM, não relaciona

se, no entendimento da maioria dos seus membros, com recursos advindos 

da sociedade. 

4.5. Uma análise semiótica dos dados 

A análise dos dados obtidos por meio dos já citados instrumentos de 

pesquisa, questionários e entrevistas, aliada à interpretação das observações 

feitas no cotidiano organizacional, permitiram-nos, com base no referencial 

teórico conceitual apresentado, perceber o que de fato permeia a realidade 

da CGM, no que se refere à Qualidade CGM. 

A partir de uma análise semiótica, na qual tomamos como referencial a 

percepção do significado dos conceitos relacionados à metodologia da GQT 

na administração pública nos diferentes subsistemas organizacionais, tais 

como: qualidade, estratégia, cultura, produtividade, produto e cliente, 

percebemos que algumas considerações relevantes podem ser feitas: 

o Os conceitos relacionados à GQT, acima citados, não foram definidos por 

meio de um conteúdo preciso e uniforme no universo organizacional da 

CGM, e, conseqüentemente, são percebidos e entendidos de modo 
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distinto, nos diversos subsistemas organizacionais, segundo a influência 

das características culturais de cada um desses subsistemas; 

o Esses conceitos, ainda que difusos e imprecisos quanto ao significado, 

estão, invariavelmente, relacionados entre si e associados em cadeia. De 

tal sorte que, essa associação, é responsável por inúmeras distorções no 

entendimento e na percepção que os diferentes atores da CGM fazem 

sobre a aplicação dos principios e valores da GOT. Desse modo, 

podemos citar como exemplo ilustrativo que, se não há uma percepção 

consistente e uniforme do produto da organização, não se identificam e 

definem indicadores de produtividade, por conseguinte, não se percebe 

com clareza, qual o principal cliente a ser atendido. Numa sucessão de 

equívocos que comprometem o alcance dos objetivos finalísticos da 

administração pública gerencial. 

o Pudemos observar ainda que, esses conceitos se articulam de forma 

incoerente, nos diversos setores e subsistemas da organização, em um 

discurso de mudança que não tem legitimidade na prática social. Na 

verdade, configura-se como um reforço do formalismo que permeia a 

CGM. A ênfase recai, sistematicamente, nos aspectos formais da 

metodologia, sem o aprofundamento necessário à consecução dos 

objetivos organizacionais. 

o Em suma, podemos inferir que, os princípios e valores inerentes à GOT, 

só estão presentes no plano simbólico da CGM, e a lógica de sua ação 

gerencial, ou seja, a aplicação coerente de sua filosofia, visando o 
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incremento da produtividade administrativa, nunca foi tecida na prática 

social do órgão. 

A GQT, na prática do cotidiano da CGM, é um fim em si mesmo. Uma 

mudança superficial, que atua com soluções paliativas para problemas 

crônicos da administração pública brasileira e que se mostra, desse modo, 

incapaz de alcançar soluções substanciais para os principais problemas da 

CGM. 

A principal conseqüência dessa constatação, é que o cliente - cidadão, não é 

atendido. O entendimento de que a função do órgão é a defesa do município, 

induz os servidores a enxergar a tarefa do controle dos recursos como uma 

atividade que não interessa à sociedade, somente à autoridade municipal. 

Na CGM, as causas que pudemos observar como responsáveis por essa 

dissenção entre os objetivos da GQT e a realidade cotidiana do órgão, estão 

intrinsecamente relacionadas a: 

o falta de canais institucionais para transformar as políticas de mudança, 

advindas da GQT, em práticas recorrentes da CGM. Nesse sentido, a falta 

de interação entre os setores e a ausência de uma visão sistêmica da 

organização contribuem, significativamente, para esse entrave; 

o dificuldade de definição do produto da organização, indispensável para o 

estabelecimento de indicadores de produtividade organizacional. E, a 

conseqüente falta de mensuração do desempenho organizacional; 
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o A falta de definição de estratégias de absorção e atualização de 

tecnologias administrativas e de estratégias de motivação dos servidores 

para a GQT. 

o Ausência de legitimidade para delegação de poder e autonomia, 

constatada na imposição top-down de uma percepção de qualidade que 

não considera as distintas percepções dos diversos setores da CGM e 

suas relações de interesse e de poder.44 

o Prevalência da lógica da categoria dos técnicos com formação contabilista 

como identidade organizacional, que dificulta a implementação de uma 

nova visão de gestão.45 

Nessas condições, não se estabelecem condições mínimas para que a CGM 

defina diretrizes e objetivos a serem alcançados a médio e longo prazo, o que 

significa dizer que, não há como atuar segundo os preceitos da gestão 

estratégica. 

44 VIEIRA (1997), referindo-se à GOT, afirma que" Essa visão de qualidade é problemática, 
uma vez que não discute questões relativas ao poder dos diferentes grupos organizacionais, 
partindo, assim, do pressuposto de harmonia organizacional - todos trabalhando em busca 
de um bem auto-evidente, no caso a qualidade." 

45 Como apropriadamente apontou BARBOSA (1999), não nos definimos pela organização a 
que pertencemos. A identidade, quando ligada ao trabalho, no caso da sociedade brasileira 
vincula-se a uma categoria. 



98 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final de nosso estudo, gostariamos de apresentar algumas considerações 

que de algum modo nos possibilitem sintetizar, com clareza, as observações 

feitas ao longo desses dois anos e meio de estudo e pesquisa. 

É importante enfatizar que a expectativa que tivemos quando da idéia inicial 

de abordar a GOT, foi em muito superada, especialmente se levarmos em 

consideração que o trabalho não pretendia, e permaneceu com esse intuito, 

esgotar um tema tão abrangente. 

o empenho em alcançar os objetivos a que nos propomos, impulsionou-nos 

ao aprofundamento do estudo em algumas áreas da gestão contemporânea 

que, apesar de distintas, mostraram-se, na prática, interdependentes. E, a 

nosso ver, despontam como aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

da administração pública brasileira no cenário do próximo século. 

Desse modo, embora reconheçamos as limitações que o estudo apresenta, 

acreditamos que a sua análise possa contribuir, em alguma medida, para 

estimular o debate em torno da GOT, suscitando reflexões mais acuradas 

acerca de sua adoção no ambiente público. 

Faz-se necessário, antes de mais nada, ressaltar o esforço empreendido pela 

CGM no sentido de promover uma iniciativa de inovação na sua capacidade 

de gestão. 
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Tal iniciativa assume contornos bastante significativos, independentemente 

dos resultados que porventura venham a ser alcançados. Se tomarmos como 

referencial o contexto dos órgãos da administração pública municipal 

brasileira, em especial as da administração direta, notaremos, com relativa 

facilidade que, invariavelmente, forças inerciais sobrepõem-se a qualquer 

tentativa de mudança. 

No que se refere à metodologia utilizada pela CGM para a adoção dos 

princípios da GQT, o estudo apontou que algumas variáveis necessitam ser 

melhor observadas, se o que se pretende é a consecusão dos objetivos 

organizacionais. 

Até onde é possível perceber, a metodologia, apesar de seguir seus 

princípios e valores, fixa-se, quase sem se dar conta, nos seus aspectos 

formais, tal qual o contexto da cultura organizacional que, como observamos, 

é extremamente calcado no formalismo. 

A principal conseqüência dessa postura formal, é a concentração de esforços 

em questões pouco relevantes para a melhoria da produtividade do órgão. 

Como exemplo, podemos citar que o programa da qualidade, até o momento, 

não investiu, efetivamente, em aspectos como: sistema de recompensas, 

avaliação de desempenho, indicadores de produtividade, trabalho em equipe 

e foco nos resultados, fundamentais para a melhoria do desempenho 

organizacional e o alcance dos objetivos traçados pela órgão. 
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Por outro lado, a participação da CGM em concursos e prêmios que 

possibilitem o reconhecimento - ainda que formal - da excelência do órgão, 

torna-se cada vez mais dinâmica. Deixando transparecer a impressão de uma 

opção consciente pelo marketing. 

Parece-nos importante, pelo exposto no presente trabalho, que se discuta 

mais profundamente a dimensão simbólica da cultura das instituições 

públicas, no contexto da sociedade brasileira, antes da implantação da GOT. 

A percepção da qualidade, numa abordagem genérica organizacional, 

mesmo que diferentes grupos tenham percepções distintas, parece-nos 

fundamental para que se construa um valor em torno do qual se possam 

definir objetivos a serem alcançados. 

No ambiente atual, absorver inovações organizacionais com êxito, implica 

num processo de aprendizado que, além de contínuo, enfatize o 

desenvolvimento de habilidades e competências, superando os gaps culturais 

e tecnológicos existentes nas organizações, numa nova concepção sobre a 

formação dos recursos humanos cujo foco permanente seja: i) um equilíbrio 

entre a formação teórica e a experiência adquirida; ii) uma abordagem 

integrada das etapas de aprendizado e ação gerencial que, na prática, 

ocorrem simultaneamente; iii) o uso sistemático de novas metodologias 
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educacionais que capacitem os servidores ao aprendizado criativo e 

inovador.46 

Percebe-se também como fundamental uma revisão do planejamento 

estratégico, com o estabelecimento de foco numa visão prospectiva da tarefa 

do órgão, afim de que se possam definir responsabilidades e foco no 

resultado. Além disso, a capacitação e o treinamento dos servidores, bem 

como a implementação de ações que confirmem a retórica da gestão pela 

valorização do ser humano, devem estar em permanente sintonia com os 

objetivos organizacionais. 

É importante salientar que, a cultura administrativa brasileira não pode ser 

ignorada na adoção de novos modelos de gestão no âmbito da administração 

pública. Na análise de Thiry-Cherques (1995), "abandonar o padrão cultural 

que nos individualiza significa destruirmo-nos, enquanto seres morais, 

transformarmo-nos em máquinas, em engrenagens." 

46 Nesse aspecto, CAVALCANTE & OTERO (1996) ressaltam que a administração pública 
americana vem se notabilizando na aplicação dos preceitos do aprendizado contínuo, 
desenvolvendo, ao longo dos anos, diversas experiências organizacionais utilizando uma 
perspectiva de múltiplas inovações, incluindo a GQT. O conhecimento acumulado 
intencionalmente nos diferentes processos de mudança, hoje serve de base aos novos 
experimentos na área pública. 
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7. ANEXOS 

7.1.ANEXO l-A ENTREVISTA 

A entrevista semi-estrututada constou das seguintes perguntas: 

i ) Qual a sua percepção sobre a implantação da GQT na CGM? 

ii ) O planejamento estratégico está atingindo suas metas? 

iii ) A missão organizacional foi apreendida pelos servidores? 

iv ) Como vê a participação dos servidores na implantação da GQT? 

v ) E o comprometimento dos principais dirigentes com a GQT? 

vi ) Houve alteração na integração com a implantação da GQT? 

vii) A alternância política é uma ameaça aos propósitos da GQT? 

viii) A estrutura da organização precisa ser alterada pela GQT? 

ix ) Qual a importância dos indicadores organizacionais? 

x ) Como é feita a avaliação de desempenho dos servidores com a GQT? 

xi ) Qual o cliente da CGM? 



7.2.ANEXO 11- QUESTIONÁRIO O-E PESQUISA 

Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP 

Mestrado em Administração Pública 

Caro servidor da CGM, 
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Você está recebendo um questionário que objetiva fornecer dados a pesquisa 

em andamento sobre a implementação da gestão pela qualidade total na 

administração pública, tendo como estudo de caso a Controladoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro. 

A pesquisa é de cunho acadêmico ( integra uma dissertação de mestrado). E, 

apenas professores e pesquisadores da Escola Brasileira de Administração 

Pública - EBAP/FGV terão acesso ao seu resultado, após a conclusão do 

tratamento estatístico dos dados. 

Você têm a garantia do completo sigilo de suas respostas. 

Não há necessidade de identificação. 

Sua contribuição é de suma importância para que possamos conhecer melhor 

os fatores que influenciam a mudança de gestão de uma instituição pública e 

a percepção que os funcionários têm em relação a essa mudança. 

Muito obrigado, 

Roberto da C. Pimenta 

EBAP/FGV 
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QUESTIONÁRIO 

Este questionário é composto de perguntas com respostas diretas. 

Há um campo destinado a comentários para cada uma das respostas, cujo 

preenchimento é opcional. 

Como o objetivo do questionário é obter dados que espelhem a realidade da 

organização, com o menor grau de distorção possível, solicitamos que as 

respostas sejam fornecidas de acordo com a sua própria opinião, sem a 

ajuda dos colegas. 

PARTICIPAÇÃO 

1 - Você se considera efetivamente envolvido no programa de qualidade da 

CGM? 

( ) sim ( ) não 

comentários: _______________________ _ 

2 - Você recebeu a capacitação ou o treinamento necessários para a gestão 

pela qualidade total? 

( ) sim ( )não 

comentários: 
---------~-------------------
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3 - A gestão pela qualidade total alavancou um real incentivo à criatividade e 

à inovação no seu trabalho? 

( ) sim 

comentários: 

( )não 

----------------------------------------------

4 - A gestão pela qualidade total possibilitou a imediata adoção de alguma 

sugestão sua para a melhoria do seu trabalho? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ___________________________________________ __ 

INTEGRAÇÃO 

5 - A gestão pela qualidade total permitiu uma maior integração entre os 

servidores da CGM? 

( ) sim ( )não 

comentários: ________________________________________ _ 

6 - Houve uma integração significativa entre os setores da organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários:. _______________ --------------------_--__ 
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7 - O programa da qualidade possibilitou a adaptação da organização ao 

trabalho em equipe? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ______________________ _ 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

8 - Você acredita que a Missão da organização foi apreendida por toda a 

CGM? 

( ) sim ( ) não 

comentários:, ______________________ _ 

9 - Quanto aos objetivos do Planejamento Estratégico da CGM, é possível 

para você perceber se estão sendo alcançados? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ______________________ _ 

ANÁLISE DO MODELO ORGANIZACIONAL 

10 - A gestão pela qualidade promoveu mudanças significativas no processo 

decisório da organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ______________________ _ 
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11 - Houve uma maior flexibilização dos níveis hierárquicos da organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários: _______________________ _ 

12 - Na sua opinião o sistema de informações da organização melhorou com 

a gestão pela qualidade total? 

( ) sim ( ) não 

comentários: _______________________ _ 

13 - Houve algum tipo de mudança no sistema de recompensas da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários: _______________________ _ 

14 - Houve mudança na avaliação de desempenho do pessoal da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários: _____________________ --_ 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

15 - É possível assegurar que a maioria dos servidores da CGM compartilha 

uma mesma percepção do significado de qualidade? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ______________________ _ 

16 - Na sua opinião, a implementação da gestão pela qualidade total 

proporcionou alterações positivas na qualidade de vida dos servidores da 

organização? 

( ) sim ( )não 

comentários: ______________________ _ 

17 - Você acha que a gestão pela qualidade total modificou as relações de 

poder existentes na organização? 

( ) sim ( )não 

comentários:, ____ -------------------
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18 - Houve alguma alteração significativa na relação entre atividade meio e 

atividade fim, tão acentuada nas organizações da administração pública? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ------------------------------------------------

19 - Na sua opinião, existe uma efetiva possibilidade de que a alternância 

política, peculiar ao setor público, influa decisivamente na manutenção da 

gestão pela qualidade total na organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários: ______________________________________ _ 

20 - Você considera que há um sincero compromisso do principal dirigente 

da organização com a consecução dos objetivos da gestão pela qualidade 

total? 

( ) sim ( ) não 

comentários: -----------------------------------------
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21 - A implementação da gestão pela qualidade total acarretou aumento 

significativo do volume de trabalho para os servidores da organização? 

( ) sim ( ) não 

comentários:, _______________________ _ 

22 - Toda organização, pública ou privada, pretende oferecer, como 

resultado do trabalho de seus funcionários, um produto ou serviço a seus 

usuários. 

Você pode dizer que a CGM oferece ___________ _ 

[produto] para _________ --[ cliente ]. 
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7.3.ANEXO 111 - TABELAS DE DADOS QUANTITATIVOS 

TABELA 1 - participação dos servidores da organização na GQT 

1. Efetivamente envolvido no programa da qualidade 72% 28% 

3. Incentivo à criatividade e à inovação no trabalho 60% 40% 

4: 'J~dq~ão,',p,~'ê:~~~e~f~~;~G~~a,~~',m, <~~~:~?;,€:t~~~o,-,:,;:,~',~,;,',';,)~~:~;~~ '""~">.:,,,,,-.. ", :C",'''..'" t;",s:,,34 %,,; 
'o ',_, ,v" _ .. < ;_,' > " >' ,.,' ,''Jv';:' .';,/.: ,A, ,_, _ __ . 

. ~- . :'.:,;- . -'!<,~/.:>:~:>;,,' ~:,~~:;'.<.: <; _,:.:L: ": ~:"2.:' ___ ,.<::_, ,,_ '. -.. ,~ ~'.<:,:;",-:;;<~' .. :...~.::< -.::.:,~,\~.;.:.~ :~-i ~:,:,:,,~:,~'.:':'_ '.: -'.:~'-:A < ,. )' '. 

TABELA 2 - avaliação da integração na organização com a GQT 

.,". '~-<':::::"~, ", • "'~'''.''';'.-'!~.'--~-'.'''~-- '-""'."-:~''''''-:'---,--',~. ~ 

"",INTEGRAÇÂQ"" 
" ... , ""' ~, . , ,_., 

5. Maior integração entre os servidores 70% 30% 

6. ,Integraçã(),~ntreos'~etore~déi,orgaflizélçã() ,::}:~~~L' 
,-~ -..:' 

7. Adaptação da organização ao trabalho em equipe 78% 22% 
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TABELA 3 - avaliação do planejamento estratégico da organização 

8. Missão apreendida por toda a organização 64% 36% 

9.· ObjetiVos;êstrãtégico$ "estão sendo alcançados 
" '., <'" ' • ", .'.... ", 0", _ '_ ...... _ 

y -:" • ~.~. -

, }': ,", _u~ 

TABELA 4 - análise do modelo organizacional 

10. Mudanças significativas no processo decisório 58% 42% 

12. Melhoria do sistema de informações 84% 16% 

1 i MUdan~smo:sistema,.~e<reC()mpensas, .. 
" ;,';<';"" • , 

14. Mudança na avaliação de desempenho do pessoal 40% 60% 
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TABELA 5 - avaliação da influência da cultura organizacional 

···CULT.U~ORGÀNtZACIONAl..c." . 

15. Mesma percepção do significado de qualidade 36% 64% 

17. Modificação nas relações de poder da organização 38% 62% 

18~Alteraçãd'signi~cativâ~na"relaÇãameióJtlÓ1:;' . '.: .. ",:;'- , ,<'>-'~ ,,', , .. ,:>.,;:. ' . -:-::,:> ' 

:w:-i:~'·~~:.:~~:~.:.:'~,i~~:~~~:,::::~ ;,',:,~~". ,L~,'~:i,:~:<: _ ~.:~._.' ~;~ ~:~ __ ' i 

19. Influência da política na manutenção da GOT 86% 14% 

,~~>~~:"~.'::.:;;~ :"', .. 
c~, ;'.: ' 

" *. ' , "y;. '.' _~ ,:.~ ".;"', .,:~ ':,-:J:~,~ ";".' " ;:_ .•. v. ,~ó _ " ••• 

21.Aumento significativo do volume de trabalho 34% 66% 
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TABELA 6 - percepção do produto da organização entre os servidores 

A. Controle de recursos 28 

~. C' .~"~.~ ,_ .., •• .., __ • _._ ·_c_., ;"~~ ""'r,,:,:"~ ~:::;:.""::: ;;;:_"',";:"".... .. 

B •.• · sewiWd::;Ui~;~i~i~li~i~~1&': .• 
C. Orientação técnica 14 

E. Informações contábeis 10 

G. Outros 08 
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TABELA 7 - percepção de cliente entre os servidores da organização 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 22 

:_~".:- ~ ',~ ;~::;::::'i"-r;-'-'~V,",,:. :O"'~]'::-, . "'.r,' -;'~"_,,' -',"" _ '" ~~"'_'~v_', ~~-

BUsuáriosinternos'itextemos::"t ~.":' (~ ',_.:-.0' ;':O.-e::'::~~;: ·2·<~·'".··;;; : <"';:0<::"'~':~ 
',-, '.,: > ,',' '.. _ ;;r::~ 

.. :',"?: ~ AV ~.;: ;;" A: ,:. " ,", 
, ""',v ..• L. ''': ::' ___ :.::.L~;_~_".: -.,,:v~,~,: .. ~,; .. '-k,,> -

c Outros órgãos da administração municipal 12 

',.D· :·Ó~~ãbs.,.ita·2~d~~i~t;I~ã6-~·~~o~9:1~~~l·~'i~~~Â;;~"'.~ 
" ",.~_: ;:'. '~~,'.",'.:.', ~-- ,".~ ~;':~';'-~:A<' "'"' ~:<,: \'~ :,. - - ; 

,><,:::;",:,:~,:": . - . - i:" <' -c-,. 

,:~._ .. ,,::~ :_:' ~.'-'",,~"~ "";'_'-'''_'·A,<._'.,3, ~,:;;J::.;;..: .. ~):::<:' . ..!"_~"::,::.,,,-..: <':"",--N':~~:"- ,"" 

E Cidadãos, população ou contribuintes 08 

, .•.. " -,', _,'. _'''"'A'_,," '_A_,~, . _, ", .. ~,~;"' W;; ',~'~~ ._~ ~--->~."' __ -"" , ~, ___ ,Y',<',,,' ,,,.~._., . .'_ O'~'t"'-~"_"" ~."<~~ _ ... ~ ',_';"' _ ,. _ . . _v ,_·_",,_v 

FtiI1Cionáriosdà;CGM'?' •... '. ',~; 
, ,,< ~~:·.·:!ji~t~~~ti>,:\ ,,/:'~.~.," 

G Prefeito 06 

. H'6;~~~~á~ã?~dri1jril~t~ã~6'~:JrG~1""'-" " .. ~;FD:T:: '. 
o' ~e, ;\'{'i. ::; ':~ ", "".,,: 

.~,'''. ' ,"' 

I Prefeito e população 04 
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7.4. ANEXO IV - ORGANOGRAMA DA CGM 

PREFEITO 

Comissão de 
Controle 
Interno 

SUBCONTROLADOR 

Auditoria 
Geral 

Assessoria de 
Comunicação 

So~ial 

Contadoria 
Geral 

Coordenação 
de Informática 

CONTROLADOR 

Assessoria de 
Informações 
·Gerenoiais 

SECRETARIAS 
MUNICIPAIS 

Centro de Capacitação e 
Desenvolvimento de RH 

Diretoria 
de Administração 

Coordenadoria 
de Normas 
Técnicas 

Coordenadoria das 
Gerências de 

contabilidade e auditoria 

12 
Gerências 
Setoriais 
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7.5. ANEXO V - LEI DE CRIAÇÃO DA CGM 

lei nO 2.068 de 22 de dezembro de 1993 

Institui o Sistema Integrado 
de Fiscalização Financeira, 
Contabilidade e Auditoria do 
Poder Executivo, cria a 
Controladoria Geral do 
Município e dá outras 
providências. 

Autor: Poder Executivo 

o PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 10 
- Fica instituído o Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, 

Contabilidade e Auditoria do Poder Executivo, cujo órgão central é a 
Controladoria Geral do Município. 

§ 1° - A ação setorial do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, 
Contabilidade e Auditoria será desempenhada por agentes setoriais 
subordinados técnica e administrativamente à Controladoria Geral do 
Município. 

§ 2° - Os Agentes Setoriais pertencem ao quadro técnico aludido no art. 13 e 
serão lotados nas Secretarias e na Procuradoria Geral do Município para 
o desempenho de funções inerentes ao Sistema. 

Art. 2° - Fica criada na estrutura básica do Poder Executivo a Controladoria 
Geral do Município, subordinada diretamente ao Prefeito, com a 
finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos do Município; 

/I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração municipal e da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito; 
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111 - exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município; 

IV - apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional; 

V - examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer 
que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios, de órgãos e 
entidades da administração direta, indireta e fundacional; 

VI - examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta, 
indireta e fundacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou 
confiados à Fazenda Municipal; 

VII - Vetado. 

VIII - Vetado. 

IX - Vetado. 

X - Vetado. 

XI - controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos 
pela administração direta, indireta e fundacional; 

XII - exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial das entidades da administração direta, indireta e fundacional quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receitas. 

§ 10 
- Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas do Município, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 20 
- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade 
perante o Tribunal de Contas do Município. 

§ 30 
- Após as verificações ou inspeções nos setores da administração direta, 

indireta e fundacional, o setor de fiscalização opinará sobre a situação 
encontrada, emitindo um certificado de auditoria em nome do órgão 
fiscalizado. 

Art. 30 
- São competências da Controladoria Geral do Município como órgão 

central do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e 
Auditoria: 
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I - orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado 
de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria; 

11 - supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema; 

111 - programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais; 

IV - determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; 

V -promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 
ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração, dando 
ciência ao titular do Poder Executivo, ao Tribunal de Contas do Município, ao 
interessado e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine 
o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária nos 
termos do § 10 do art. 96 da Lei Orgânica do Município; 

VI aplicar penalidades, conforme legislação vigente, aos gestores 
inadimplentes; 

VII - propor ao Prefeito o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro 
Municipal e de contas bancárias; 

VIII - elaborar e manter atualizado o Plano de Contas Único para os órgãos da 
administração direta e aprovar o Plano de Contas dos órgãos da administração 
indireta e fundacional; 

IX - Vetado. 

Art. 4° - O titular da Controladoria Geral do Município, denominado Controlador 
Geral, será nomeado pelo Prefeito e deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ser, preferencialmente, servidor ocupante de cargo de carreira técnica e/ou 
profissional, nos casos e condições previstas na lei; 

11 - escolaridade universitária completa, inclusive registro no Conselho Regional 
de Contabilidade; 

111 - idoneidade moral e reputação ilibida; 

IV - notórios conhecimentos na área de Controle Interno e de administração 
pública; 

V - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 
que exija os conhecimentos mencionados e práticas de Controle Interno no setor 
público. 
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Art. 5° - A estrutura básica da Controladoria Geral do Município é a constante do 
Anexo I, que fica criada por esta Lei. 

Parágrafo Único - Ato do Prefeito detalhará a estrutura ora instituída. 

Art. 6° - São atribuições da Contadoria Geral, da Coordenadoria de Normas 
Técnicas e da Auditoria Geral, instituídas na forma do art. 5°. 

I - Contadoria Geral - Acompanhar e avaliar os resultados dos registros 
contábeis, dos atos e fatos relativos às despesas da administração pública, com 
vistas à elaboração das contas de gestão da Prefeitura do Município; 

li - Coordenadoria de Normas Técnicas 

a) elaborar normas e os métodos de administração financeira e contabilidade na 
forma estabelecida pela Controladoria Geral do Município; 

b) coordenar as atividades de informática no âmbito da competência da 
Controladoria Geral do Município. 

111 - Auditoria Geral - Exercer o Controle Interno do Poder Executivo, por meio de 
auditoria, inspeções, verificações e perícias, objetivando preservar o patrimônio 
municipal e controlar o comportamento praticado nas operações. 

Art. 7° - Ficam extintos na estrutura do Poder Executivo os seguintes órgãos 
com sua estrutura organizacional, seus cargos em comissão e funções 
quantificadas no Anexo 11: 

I - Auditoria Geral e Inspetoria Geral de Finanças, ambos da Secretaria 
Municipal de Fazenda; 

li - Inspetorias Setoriais de Finanças das Secretarias Municipais e órgãos 
equivalentes. 

Art. 8° - Vetado. 

Art. 9° - Ficam criados na estrutura organizacional da Controladoria Geral do 
Município os cargos em comissão e funções gratificadas descritos no Anexo 111. 

Art. 10° - Lei de iniciativa do Poder Executivo fixará o quantitativo, por categoria 
funcional, do pessoal de apoio necessário ao funcionamento dos órgãos 
setoriais, de acordo com o volume e complexidade das atividades. 

§ 1 ° - Os servidores lotados até a data de 31 de agosto de 1993 nas 
Inspetorias Setoriais de Finanças, na Inspetoria Geral de Finanças e na 
Auditoria Geral, as últimas da Secretaria Municipal de Fazenda, podem 
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ser cedidos, no interesse da administração pública, para a Controladoria 
Geral do Município, até que se consolide o quadro definitivo de pessoal 
deste órgão. 

§ 2° - Os órgãos efetivos da Controladoria Geral do Município serão 
preenchidos através de aprovação em concurso público de provas e de 
provas e títulos. 

§ 3° - Vetado. 

§ 4° - Vetado. 

Art. 11 - Fica criada a categoria funcional Técnico de Controle Interno, de nível 
Superior de Terceiro Grau, com o quantitativo de cinqüenta servidores, cujos 
cargos ficam criados por esta Lei. 

Parágrafo Único - Vetado. 

Art. 12 - São atribuições do Técnico de Controle Interno do Poder Executivo as 
atividades de nível superior de planejamento, supervisão, coordenação, 
orientação, controle, assessoramento especializado e execução de trabalhos, 
estudos, pesquisas e análises relacionadas com: 

I - avaliação dos controles orçamentários, contábil, financeiro e operacional; 

11 - estabelecimento de métodos e procedimentos de controles a serem adotados 
pelo Município para proteção de seu patrimônio; 

111 - realização de estudos no sentido de estabelecer a confiabilidade e 
tempestividade dos registros e demonstrações orçamentárias, contábeis e 
financeiras, bem como de sua eficácia operacional; 

IV - realização de estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do Controle 
Interno de responsabilidade dos administradores; 

V - verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de 
fraudes e desperdícios decorrentes da ação administrativa. 

Art. 13 - O Quadro Técnico da Controladoria Geral do Município será constituído 
por servidores das categorias funcionais Contador, Técnico de Controle Interno 
e Técnico de Contabilidade, com os quantitativos fixados no Anexo IV. 

Art. 14 - É vedada a nomeação para exercício de cargo de confiança, no âmbito 
do sistema de Controle Interno, assim como para os cargos que impliquem a 
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gestão de recursos financeiros, na administração direta, indireta e fundacional, 
de pessoas que tenham sido: 

I - responsáveis por atos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do 
Município, por Tribunal de Contas da União, de Estado, Distrito Federal ou 
Município ou ainda por Conselho de Contas do Município; 

11 - julgadas comprovadamente culpadas, em processo administrativo, por ato 
lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo. 

Art. 15 - Ficam transferidos para a Controladoria Geral do Município os 
servidores das categorias funcionais Contador e Técnico de Contabilidade 
lotados nas extintas Inspetoria Geral de Finanças, Auditoria Geral e Inspetorias 
Setoriais de Finanças. 

Art. 16 - Vetado. 

Art. 17 - Vetado. 

Art. 18 - Ficam transferidos da Inspetoria Geral de Finanças - SMF e da 
Auditoria Geral - SMF para a Controladoria Geral do Município o acervo, saldo 
das dotações orçamentárias e patrimônio. 

§ 1 ° - As instalações e bens móveis das Inspetorias Setoriais de Finanças 
ficarão afetados para uso das atividades do Sistema Integrado de 
Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria. 

§ 2° - Fica transferido o acervo documental de todas as Inspetorias Setoriais, 
extintas na forma do art. 7°, para a Controladoria Geral do Município. 

Art. 19 - O Poder Executivo instituirá e poderá pagar ao quadro técnico da 
Controladoria Geral do Município, como definido no Anexo IV, uma Gratificação 
de Controle Interno, com base em sistemas de pontos, até o limite individual de 
duzentos e quarenta pontos para os servidores de nível superior e de cento e 
sessenta pontos para os de nível médio. 

§ 1° - O valor unitário de ponto será equivalente a vinte e nove por cento da 
Unidade de Valor Fiscal do Município - UNIF vigente no primeiro dia do 
mês a que se refere o pagamento. 

§ 2° - A Gratificação de que trata este artigo se incorporará aos vencimentos 
para efeito de cálculo da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, 
prevista no art. 126 da Lei nO 94, de 14 de março de 1979, e será 
regulamentada pelo Poder Executivo quanto aos critérios de pontuação, 
que não poderão exceder os limites de duzentos e quarenta pontos para 
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os ocupantes dos cargos de nível superior e de cento e sessenta pontos 
para os de nível médio. 

§ 3° - Farão jus à gratificação os servidores integrantes do Quadro Técnico da 
Controladoria Geral do Município, quando no efetivo desempenho de 
funções inerentes à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial das unidades da administração dir~ta, indireta e fundacional 
do Poder Executivo, obedecidas as seguintes condições: 

1- Vetado. 

11 - Vetado. 

111 - Vetado. 

§ 4° - Vetado. 

§ 5° - Vetado. 

§ 6° - A Gratificação poderá ser concedida aos servidores a que alude o § 1° do 
art. 10 que desempenham as atividades referidas no § 3°, observados 
estes limites: 

I - duzentos e quarenta pontos para os ocupantes de cargos de nível superior; 

11 - cento e sessenta pontos para os ocupantes de nível médio; 

111 - Vetado. 

§ 7° - Vetado. 

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Cesar Maia 
Prefeito 




