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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar as perspectivas de 

implantação da Qualidade Total na administração pública, a partir de um estudo 

de caso, que teve como escopo a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Neste aspecto, a metodologia utilizada buscou referenciar a utilização 

da Qualidade Total como uma técnica de desenvolvimento organizacional 

aplicável a organizações complexas, que têm como fator de direcionamento, não 

só as estratégias de produtividade e lucratividade, mas sim um componente 

político, que invariavelmente não contempla os objetivos acima. 

Como fonna de facilitar o fluxo da pesquisa, desenvolveu-se uma 

metodologia de dia!:,'11óstico situacional embasada nos critérios do Prêmio 

Nacional da Qualidade, o que pennitiu vislumbrar na organização facilidades e 

dificuldades para a implantação da técnica.. Os resultados, demonstraram 

claramente que ao se 1l1lcmr um programa de mudança organizacional, é 

necessária uma análise acerca destas condições, sob pena de inviabilizar o 

trabalho. 



Abstract 

This dissertation analyse the perspective of to insert the Total 

Quality Management in the public administration, basead in case, that 

ocorred in the City Hall of Rio de Janeiro. 

Therefore, the metodology to search reference the aplication of 

the Total Quality, how development tecnical of organization helpfull in 

complex organization drived by aspect politic. 

To make easy the search tlow, was developed a metodology of 

situation diagnost that was based in the criterion of the Quality National 

Premium. The resuIts showed clearly, that begining a changed organization 

program, is important a analise about this criticaI condition of succesfull. 



Agradecimentos 

Ao finalizar este trabalho, desejaria ter 

dezenas de pâginas para agradecer a todas as pessoas 

que contribuiram de alguma forma para o seu êxito. 

Como não as possuo, gostaria de dedicâ-Io: 

• à minha mãe, pelo apoio constante~ 

• ao meu filho, pela compreensão de não me 

ter a seu lado todo o tempo ~ 

• à minha noiva pelo carinho e dedicação~ 

• aos meus colegas de trabalho na Prefeitura 

pelas dicas, que muito me ajudaram~ 

• à minha Chefe, que me possibilitou o 

universo de pesquisa; 

e, com especial atenção, à minha orientadora, 

ProP Valéria de Souza, que me acompanhou 

desde o primeiro momento do curso com seus 

conselhos e orientações. 



Apresentação 

O trabalho que ora apresentamos representa a consolidação de 

vários estudos e pensamentos acerca da conceituação da Gestão pela 

Qualidade Total (GQT). São horas e horas de leituras, debates e reflexões, 

que têm como meta principal clarificar acerca da propriedade. de se aceitar 

esta corrente de pensamento como mais uma técnica de gerenciamento no 

campo da Teoria das Organizações. 

O estudo começou com questionamentos no campo da 

administração de empresas privadas, entretanto, pouco tempo depois, 

transportou-se para a área pública, servindo como arcabouço de um projeto 

de dissertação de mestrado. 

O que era um projeto de pesqUIsa, tornou-se uma verdadeira 

obsessão acadêmica, à medida em que todos os nossos esforços voltavam

se, de alguma forma, a algo que objetivasse estudar a GQT. 

Com o passar do tempo conseguimos evoluir na direção de 

perseguir uma metodologia que, ao mesmo tempo em que permitisse 

cumprIr as obrigações acadêmicas, avançasse no estudo sistemático de 

tentar conceber um modelo de análise para identificar as condições 

ambientais em períodos de pré-implantação da GQT. 

Desse modo, utilizamo-nos de um estudo de caso, cUJO fulcro 

situou-se na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para analisar as 

possibilidades de implantação da GQT em organizações públicas e, ao 



mesmo tempo, testar um "novo modelo" de suporte a esta técnica 

gerencial. 

Como informação ao leitor, esclarecemos que a metodologia 

utilizada foi a de um estudo de caso, com pesquisa do tipo exploratória, 

onde utilizamos uma amostragem não probabilística intencional, ou seja, 

arbitramos os elementos do universo para os quais direcionaríamos a 

pesquisa I. 

Com relação aos meios de coleta de dados, fase mais crítica do 

processo, utilizamos levantamento bibliográfico, documental e os 

tradicionais meios de coleta de dados: questionário e entrevistas, 

complementados por alguns meses de observação pessoal no campo do 

trabalho. 

o método de análise das perspectivas de implantação da 

Qualidade Total, surgiu no decorrer da execução da pesquisa e, de forma 

alguma tem a presunção de significar um instrumento pronto e acabado. 

Como toda ferramenta, necessita de ajuste e aperfeiçoamento, cabendo a 

cada um o ônus e o bônus da análise crítica de suas propriedades. 

1 Gil, Antônio Carlos. "Como elaborar projetos de Ilesquisa". São Paulo: Atlas, 1989. 



Finalizando, esperamos que o leitor encontre nestas páginas o 

mesmo fascínio (com relação ao tema) que permeou todo o nosso trabalho 

nesses anos de pesquisa. 
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Capítulo 1 

I - Introdução 

Há cerca de qUlIlze anos, quando disseminou-se no ocidente a 

prática de gerenciamento através da GQT, houve um verdadeiro boom na 

criação de novas técnicas de administração, que buscavam agregar valor 

ao estudo da intervenção organizacional. 

Alguns autores, aderiram de pnmelra hora, outros, pelo 

contrário, rejeitaram estas técnicas prontamente, argumentando que não 

passavam de mais um modismo. 

Com relação à úrea acadêmica, muitos foram os trabalhos 

publicados e muitas as metodologias desenvolvidas, entretanto, a nível de 

implantação da GQT tendo como campo de atuação a administração 

pública, o processo não teve o mesmo desempenho. 

Como decorrência deste fato, as experiências de que se tem 

notícia, retratam metodologias embasadas nos modelos mecânico

cartesianos desenvolvidos pela engenharia de produção, cuja preocupação 

principal era padronizar us processos com o objetivo de facilitar o 

controle da qualidade dos produtos. 

10 



A motivaçí.lo desta pesqlllsa, 1I1lClOll-se na necessidade de se 

desenvolver um rekrencial acerca da GQT em ambientes públicos, que 

possibilitasse caracterizá-Ia ou como uma técnica gerencial positivamente 

utilizável, ou como mais um modismo dentre tantos outros surgidos nos 

últimos anos, cuja utilidade destina-se tão somente a campos específicos 

de conhecimento sem nenhum sentido de generalização. 

Como forma de contextualizar a linha de raciocínio que permeará 

o estudo, torna-se necessário identificar as primeiras impressões que 

tivemos no primeiro momento de contato com a GQT. 

O primeiro contato ocorreu através da mídia, no início dos anos 

noventa. A princípio tivemos a impressão de que os programas de 

qualidade seriam o único meio que permitiria a sobrevivência das 

organizações, no ambiente das complexas e rápidas transformações que 

estávamos observando. Em virtude deste fato, trariam conseqüências 

benéficas para o processo de desenvolvimento das organizações. 

Com o passar do tempo e, em muito ajudado por estudos acerca 

de críticas ao sistema de produção capitalista2 , começamos a repensar 

estas premissas, o que ocasionou uma maior preocupação por analisar 

criticamente os fundamentos da GQT. 

2 Aqui inseridos estudos sobre Marx. Lucaks e os protagonistas da Escola de Frankfurt. 
11 



A partir deste ponto, reconhecemos que o processo de 

entendimento das relações capital-trabalho, vem consumindo energIa de 

teóricos de diversos campos do conhecimento, em especial das Ciências 

Humanas, há alguns séculos sem que resultados concretos tenham sido 

efetivamente alcançados. Neste cenário, incluem-se alguns autores que 

combatiam as relações produtivas sob uma perspectiva externa ao 

processo. O que, em nossa análise, além de não lograr êxito, permitiu ao 

sistema de produção de base capitalista fortalecer-se e legitimar-se 

perante considerável segmento da sociedade. 

Do ponto de vista da GQT, a análise nos permite visualizar uma 

perspectiva interessante à medida que não haverá nenhuma chance de 

viabilizar-se o processo, sem que os trabalhadores se comprometam com 

seu sucesso. Esta possibilidade abre um espaço de negociação que, se 

bem utilizado, poderá reverter-se em melhorias consideráveis para os 

ambientes e condições de trabalho. 

No momento que assentimos para o enfraquecimento das 

ideologias preocupadas com a socialização da nqueza, surge a 

necessidade de serem buscadas alternativas de identificação e 

equacionamento dos graves problemas SOCIaIS, com o instrumental 

disponível, mesmo que seja através do aparato conceitual do sistema 

competitivo dominante. Pode parecer derrotismo, mas não podemos fechar 

12 



os olhos ao fato de que parece irrefutável a condição de supremacia do 

sistema neoliberal nas atuais circunstâncias. 

Para responder a estas e outras questões, nosso relatório de 

pesquisa obedecerá a uma sistematização que divida o tema em dois 

momentos distintos e complementares: a análise teórica da perspectiva de 

implantação da GQT, e a análise empírica, na forma de um estudo de 

caso, da implantação da GQT na Administração Pública. 

13 



Capítulo 2 

Este capítulo objetiva traçar um referencial teórico 

acerca da GQT como técnica aplicável à 

Administração Pública, com maIOr ênfase, para a 

administração direta. Ao final, esperamos ter traçado 

um perfil conceptual para uma nova maneira de gerir a 

coisa pública tendo como pano de fundo o resgate da 

dignidade do funcionalismo público através da 

participação dos servidores na busca por uma maior 

qualidade no atendimento às necessidades do cliente. 

14 



2 - Aspectos conceituais da Qualidade Total 

2.1 - Considerações preliminares 

A necessidade de entender o conceito de qualidade, isolado de 

um contexto específico, suscita diversas interpretações, entretanto, sem 

perder de vista o objetivo do trabalho, faz-se necessário todo um 

referenciamento anterior, que possibilite a discussão do tema de forma a 

evitar interpretações distorcidas. 

A idéia da qualidade, no sentido que permeará o trabalho, 

começou em meados da segunda guerra mundial através dos estudos sobre 

a eficiência da indústria armamentista americana3 . Logo depois, como 

esforço de reconstrução do Japão no período posterior à Segunda Guerra 

Mundial, foram mandados técnicos americanos, não necessariamente com 

este objetivo explicitado, mas que detinham esta tecnologia e funcionaram 

como disseminadores da metodologia naquele país. 

A partir deste momento, começam a ser elaborados estudos 

gerencIaIS, que vIsavam transformar os modos de produção do sistema 

capitalista. Um destes trabalhos foi o aperfeiçoamento da idéia de custo 

de produção, desenvolvido por J uran em 1951, que o desenvolveu sob a 

forma de custo da não qualidade -l, ou, mais especificamente, custo do 

3 MOTTA. Paulo Roberto' A Qualidadc como IlCrSI)Cctinl dc ino,·ação". Lisboa. 1992. (Mimco). 
pág 16 

-l Id. Ibidem. púg 17 
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desperdicio. Neste cenário, aparecem em meados da década de cinqüenta, 

os trabalhos de Feigenbaum, que retratavam a idéia qualidade sob uma 

visão sistêmica, ou seja, agregando valor ao sistema produtivo sob a 

forma de feed-back. 

Idéias sobre o comportamcnto humano no trabalho, décadas de 

50 e 60, através de pensadores do porte de Maslow e Herzberg, também 

foram importantes e inovadoras para o desenvolvimento da GQT, pelo 

fato de, contrariamente aos conceitos vigentes, colocarem o homem como 

principal figura do modclo. 

Segundo Falconi s : 

"Ao adotarem a 1'OC, as empresas 

japonesas vêm seguindo a abordagem holística 

mas/owniona através de política .... · de recursos 

humano.,' sub .... ·,ancia/mente d~f'erentes das do 

mllndo ocidental. " 

Olltro fato importante foi a macIça divulgação, no início da 

década de oitenta, do milagre japonês e a correspondente importância dos 

teóricos americanos neste fato. A partir daquele momento ocorreu no 

mundo ocidental, uma verdadeira transformação no gerenciamento das 

5 Campos. Vicente Falconi. Contmle da Qualidade Total (no estilo .iaponês). Belo Horizonte: Fundação 
Cristiano Otoni. IYlJ2. p. 150. 
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organizações, com uma verdadeira enxurrada de publicações e de 

defensores da GQT. 

A nível privado, as publicações multiplicaram-se em diversas 

concepções, sem que, no entanto, trouxessem em seu bojo nenhum tipo de 

diferenciação importante do modelo original. Basicamente, seguiam os 

conceitos difundidos pelos principais ideólogos: Deming, Juran, lshikawa, 

Feigenbaulll e Shewhart. 

Com relação ao setor público, muito pouco material foi 

produzido resultado, de um posicionamento pragmático em relação à 

implantação da GQT, haja vista as questões políticas que fatalmente 

adviriam e as conseqüências que prejudicariam a credibilidade do 

processo. Sem dúvida nenhuma, este fato ocasionou um substancial 

retardamento neste campo. 

Somente no início da década de noventa começa a ocorrer uma 

maior preocupação com esta literatura, causada pelo desnivelamento dos 

parâmetros de produtividade e de eficiência entre as empresas privadas e 

públicas. O exemplo claro deste fato, foi o pronunciamento do Presidente 

George Bush, em 29 de setembro de 1989: 

" Para reafirmar-mos nossa posição de 

liderança. será nece,,'sário um firme compromisso com 

a (ierência pela Qualidade Total e ao princípio de 

17 



melhoria continua... O .... · princípios de melhoria da 

l/lIalidade aplicam-se tallto (lU sL'/or púhlico l/lIa/lto ao 

privadu.C! 

No Brasil, este processo foi detonado por uma ação da política 

industrial do Governo Collor7 . 

Em termos conceptuais, a GQT é um processo que visa envolver 

todos os membros da organização no sentido de melhorar o trabalho 

realizado atendendo aos objetivos do cliente e, como conseqüência, os da 

organização. Esta premissa legitima-se pelo fato de que o meio ambiente 

pressiona a organização num amplo desejo de modernização e de busca 

por padrões de qualidade, fato que induz o sistema funcionalista a 

socorrer-se de técnicas nem tanto comprovadas, mas que sinalizam com 

alguma possibilidade de sucesso. 

Especificamente, a GQT no setor público pode ser vista como 

um amplo processo de mudança cultural cUJO principal objetivo é 

modificar as relações institucionais transformando chefes e subordinados 

em parceiros que busquem atingir as metas da organização. Este processo 

será tanto mais efetivo à medida que consiga: 

6 Carro David K. "Excelência nos seniços públicos: gerência da qualidade total na década de 
90". Trad Heloisa Martins Costa. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed.1992. pág. 2 

7 Exposição de moti\"os do lançamento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) em 
09/12/90. 
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• engajar a estrutura hierárquica a partir do decisivo até as 

chefias setorizadas, em efeito cascata, na busca pela mudança; 

• modificar a estrutura administrativa tornando-a mais ágil e 

flexíveL 

• reduzir os erros e re-trabalhos diminuindo os custos de 

produção; 

• mudar o posicionamento dos funcionários que passanam a 

encarar suas tarefas com perspectivas maIS globalizadas e a 

encarar o contribuinte como um cliente que tem necessidades 

e precisa vê-las satisfeitas; 

• mudar a perspectiva dos gerentes, que passaflam a agIr com 

seus subordinados em regIme de parceria, na busca por 

melhorias nos modos de produção, em vez de obstruir o 

sistema de informações na busca de legitimidade e poder. 

Vários são os motivos que levam uma organização a optar pela 

GQT, entretanto a nível de Administração Pública, os governantes 

insistem nesta premissa com o objetivo de: 

• melhorar o atendimento ao usuário e, ao mesmo tempo, diminuir a 

pressão dos gastos públicos sobre a economia, conseguindo uma 

máquina administrativa mais enxuta e flexível; 

19 



• alcançar 
, . 

lllvels de excelência através da motivação do 

fUllcionalismo, que passa a sentir-se valorizado pela função que 

ocupa~ 

• melhorar a Imagem institucional perante a sociedade, que 

fatalmente considerará a mudança na prestação dos serviços. 

Segundo Paulo Motta a 

"Gerência pela Qualidade Total no âmhito 

da organização púhlica, tem assumido uma conotação 

de glohalizaç'ão, à medida que contempla todos os 

segmentos da organização deixando de ter uma 

dimensôo exc!u.\·ivamenle técnica para encampar as 

dimensôes sócio-psicológica .... · e estratégicas" 8. 

Ainda segundo Motta, estas dimensões podem ser detalhadas da 

seguinte forma: 

a) Dimensão técnica - no aspecto técnico, a qualidade passa a ter 

maior abrangência deixando de ser um controle finalístico, 

para assumir um caráter preventivo. À medida que os erros 

são detectados antes de ocorrerem, diminuem, 

consideravelmente, os custos de produção. 

x Paulo Roberto MOTTA. op. cil. pág. 2-l 
20 



b) Dimensão sócio-psicológica - Na maIOrIa das teorias 

gcrcnciais o homcm é considcrado tão somente sob o aspecto 

técnico, por sua capacidade de produzir e, em nenhum 

momento, ele é convidado a refletir sobre o gerenciamento do 

processo. Através da perspectiva da qualidade, acontece um 

redirecionamento nesta postura, pois o indivíduo torna-se mais 

importante à medida que consiga integrar-se ao seu trabalho 

buscando medidas incrementais de melhoria. Esta dimensão 

possibilita aumentar sensivelmente a motivação do ser humano 

que passa a ser agente de mudança, conseguindo ao mesmo 

tempo em que alavanca o processo produtivo, buscar sentido 

em seu trabalho. 

c) Dimensão estratégica - Observada a missão da organização, a 

qualidade seria um meio no atingimento dos objetivos 

estabelecidos. 

"Por exemplo, na visão estratégica, pode 

propor-se reduçilo de cU.\·{os (diminuição da máquina 

administrativa), para permitir novos investimentos 

(sociais), sal i.\fação da clientela (contribuinte), para 

21 



gerar nova imagem. 0.\' incentivos à criatividade. para 

produzi r /1()\'OS serviç'os li, <) 

2.2 - Aspectos filosóficos 

A partir da conceituação da GQT, nossa reflexão volta-se para o 

campo da participação dos recursos humanos como fator de alavancagem 

do processo, Nessa abordagem, questionaremos a propriedade deste 

processo num enfoque dialético, opondo idéias com o objetivo de 

questionar a praxis da participação das pessoas no processo da qualidade. 

A linha mestra dos programas de qualidade busca aliar a 

eficiência de produzir de maneira adequada já na primeira vez, evitando 

desperdícios em produtos mal elaborados ou fora de especificação e a 

eficácia de materializar, sob a forma de bens ou serviços, aquilo que 

efetivamente os clientes desejam adquirir. 

Em vista deste fato, torna-se evidente a importância dos recursos 

humanos no processo, como único elemento dotado de inteligência e juízo 

de valor, condições essenciais à viabilização da qualidade. Esta 

argumentação, respalda-se no fato de ser o empregado o principal 

responsável pelo acompanhamento dos níveis de qualidade do trabalho à 

medida que é executado, envidando todos os esforços para que não haja 

nenhum tipo de falha na linha de montagem, 

<) Paulo Roberto MOTTA. op. cit. pág. 27. Grifo nosso 
22 



Concomitantemente, utilizamos a análise marxista como 

elemento de crítica ao posicionamento demonstrada acima, que seria o 

autoritarismo de colocar-se os recursos humanos não somente como fator 

de produção, mas, também, como responsável pelos resultados da 

empresa. 

Um ponto importante neste referencial teórico é a Teoria da 

Alienação, que subsidiou a principal contribuição à crítica do capitalismo, 

que no seu aspecto sócio-econômico será: "a separarão entre o homem e 

seu trabalho, o indivíduo e ,",ua atividade privando o homem de decidir 

o que se faz e como se faz. "10 Neste estado de alienação, o homem 

participa do processo de qualidade apenas com sua racionalidade 

instrumental, decidindo a melhor maneira de se executar determinadas 

tarefas e, executando-as sem chance de errar. 

Como complemento à analise, observamos a Teoria da Mais-

Valia, que, em linhas gerais, seria o valor do trabalho empregado na 

produção que não é devolvido ao trabalhador sob a forma de remuneração. 

Na medida em que o empresário coloca o operário como co-responsável 

no sucesso do empreendimento, comparativamente aumenta o montante de 

trabalho que lhe foi apropriado, sem a correspondente remuneração sob a 

forma de salário, ou até mesmo melhoria llas suas condições de vida. 

---- ~--------~~------~ 

10 Alberto Guerreiro RAMOS. "Administração e Contexto Brasileiro: Esboços de uma Teoria 
Geral de Administração". 2° Ed. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas. 1983. pág. 
25 
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Cabe citar, que em alguns treinamentos de qualidade a 

argumentação utilizada é que se nào houver aumento de rentabilidade na 

empresa, os únicos penalizados serão os operários, pois o empresário 

poderá desfazer-se da empresa e aplicar os seus recursos em outra 

atividade qualquer. 

A contraposição das idéias nos leva a uma situação de impasse, 

pOIS se de um lado a tendência natural do mundo é o acirramento das 

relações comerCiaiS, de outro os recursos dotados de inteligência nas 

organizações dão-se conta de sua importância no processo, exigindo um 

tipo de participação calcado não somente em sua racionalidade funcional, 

mas, também, em sua capacidade de decisão. 

Como citado no início do ensaio, o objetivo principal desta 

reflexão é o aprofundamento da discussão desse paradoxo, pois à medida 

que é inegável o relevo do processo de Qualidade Total como uma nova 

alternativa gerencial, também é necessário que se conceda espaço de 

discussão aos trabalhadores, pois será embasado neles que haverá a 

possibilidade para o salto de qualidade. 

2.3 - Perspectivas para o im passe 
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A análise neste tópico volta-se a tentar achar uma saída para o 

Impasse que se nos coloca. Impasse de ordem ideológica à medida que 

não se pode negar o atual estágio das relações produtivas ll e nem os 

conflitos dele advindos. Com este pano de fundo, buscamos um espaço 

para a teoria do agir comunicativo no contexto da GQT, como mais um 

elemento na análise. 

Todo modismo que se apresenta como alternativa teórica, têm o 

objetivo explícito de tornar o sistema econômico vigente, seja ele qual for, 

mais eficiente. O objetivo macro, via de regra, é a manutenção do 

predomínio político e a diminuição, até mesmo extinção, da necessidade 

de questionamento do sistema. 

Sem sombra de dúvida, todos os modismos que apareceram nos 

últimos cem anos, destinaram-se ao aumento da produtividade. Não 

poderia deixar de ser diferente com relação aos programas de Qualidade 

Total, que visam, sob o propósito de conseguir um melhor relacionamento 

capital-trabalho, o aperfeiçoamento da utilização da racionalidade 

instrumental. 

Sob a alegação da participação do trabalhador como elemento 

propiciador da qualidade, pode estar implícita uma tentativa de 

incremento do processo de alienação. 

11 o acirramento da competição entre as economias. tornam as organizaçõcs unicamente voltadas para 
práticas desenvolúmentistas. 
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Necessário se faz esclarecer, que o importante neste momento, 

nào e somente bombardear os programas de qualidade, o que seria 

absolutamente ineficaz, mas o de encontrar caminhos que levem à 

racionalidade comunicativa, ou seja, a capacidade do trabalhador de se 

relacionar em igualdade de condições na argumentação com seus 

interlocutores nos chamados círculos de qualidade, e alcançar êxito 

obtendo algum tipo de melhoria. 

Nosso ponto de partida seria exatamente o pressuposto de que é 

primordial a participação dos operários para o efetivo sucesso dos 

programas. Tendo como pressuposto que, ao bom funcionamento dos 

círculos de qualidade é necessário o engajamento das pessoas, existe, 

neste momento, a abertura por onde poderemos inserir a teoria do agir 

comunicativo. A justificativa desta premissa está situada na necessidade 

se utilizar a figura do comprometimento (doar-se ao processo) como 

condiçào sine qua non ao sucesso do processo. 

/lO que aparece escondido por 

t ras dessa, .... constalaç()es é que a classe 

operária avança na formulação de uma 

nova ideologia, que inclui a tomada de 

cUJ1sci(:ncia de l/lU! tem em suw.,' mãos 

uma capacidade potencial de controlar o 
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Irahalho alienado, o que em última 

in.'·lôncia implica a capacidade de 

cOl1lrolar o seu próprio destino." 12 

Para que os trabalhadores sejam efetivamente agentes de 

mudança e elementos de multiplicação da produtividade (parafraseando os 

próprios autores de qualidade) é necessário que nos fóruns de discussão 

próprios (círculos de controle da qualidade, equipes de melhoria contínua, 

times da qualidade), haja abertura nos debates para que esta participação 

se efetive. 

De acordo com os pressupostos da intercomunicação, 

Habermas l3 propõe o diálogo como sendo a melhor forma de buscar a 

verdade a partir da utilização de uma argumentação isenta e livre como 

propiciadora destes princípios de consenso. 

"Verdadeira não é uma afirmação que 

corresponde a um ohjeto ou uma relação real, mas 

uma aflrmaç:ão considerada válida num proce.'·so de 

argumelltação discursiva "I~ (Freitag, 1990). 

---- -- --.- -~-

12 Fernando C. Prestes MOTTA .. "Participação e Co-Gestão: No\'ns Formns de Administração" 
Coleção Primeiros Vôos - São Paulo: Editora Brasiliense. IY82. pág. I~ e 15. 

13 Sieocneichler. Fláúo Beno. "Jürgen Habcrmas : Rcuão Comunicnti\'a c Emancil)ação". Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro. 11J8Y 

l-l FREIT AG. Barbara & ROUANET. Sérgio Paulo. ··Hnbermns - Coleção Grandes Cientistas 
Sociais". 2 o Ed.- São Paulo: Ed. Ática.IYIJ(). Pág. -l7. Grifo nosso 
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No mometo em que se consiga um diálogo livre de efeitos 

externos e de coaçôes, tanto mais será facilitado o processo de busca das 

afirmações verdadeiras. Desta maneira o homem poderá colocar sua 

experiência (mundo vivido) e sua capacidade de comunicação 

(argumentação) a serviço do encaminhamento de uma nova praxis, mais 

democrática e justa. 

À medida que observamos as tentativas de mmar o sistema 

(econômico-administrativo) opressor de fora para dentro, já tere, 

percorrido mais de dois séculos 15 e, a julgar pelo atual estágio das 

relações capital-trabalho, terem surtido poucos efeitos, seria hora de se 

tentar uma proposta inovadora, ou seja, uma reação de dentro para fora do 

sistema. Uma tentativa que substancialmente transformasse as relações de 

trabalho a partir de uma proposta metodológica, embasada na capacidade 

do mundo vivido (os trabalhadores, sindicatos, representações de classe) 

na busca da articulação e do diálogo. 

Nesse enfoque, a teoria do agIr comunicativo poderia ser uma 

solução plausível no momento em que os trabalhadores são chamados a 

participar de uma forma mais efetiva nos processos de produção da 

empresa, como multiplicadores da qualidade. 

15 Utilizamos a obra de Karl Mar\: como rerereneial para esta afirmativa. 
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Após termos observado, através de séculos de história, as 

tentativas do mundo vivido em libertar-se do julgo da força que hoje 

chamamos de tecno-burocracia, empreitada exercida por alguns 

iluminados esporádicos, observamos que as tentativas de desmontar o 

sistema de "fora para dentro", intentadas pelos críticos do capitalismo, 

não surtiram os efeitos desejados por seus idealizadores, ao ponto de 

observarmos alguns vestígios de suas idéias serem desmanteladas pela 

eficiência do capitalismo (Queda do Muro de Berlim e dissolução da 

URSS) ou ineficiência destes sistemas. Oportuna seria uma mudança 

estratégica na direção do movimento em prol de uma sociedade mais justa, 

via problematização do slall/S (Il/O. 

A proposta que vislumbramos, sena a de que a classe 

trabalhadora engajar-se-ia nos movimentos participacionistas e, 

através de sua racionalidade instrumental'6, abriria caminho para 

sua racionalidade comunicativa buscando um sistema baseado no 

diálogo e na democracia. O trabalhador detentor da técnica, e o 

patronato, dependente desta mesma técnica para atingir seus objetivos, 

buscariam praticar um diálogo, em cujos principais alicerces estariam a 

igualdade e o respeito. Desta forma, estarão construindo efetivamente uma 

sociedade mais justa, suportada no meio diálogo e não no meio poder. 

16 Um rorte instrumento de barganha. ú medida que previsto nas regras do jogo por parte do poder constituído. 
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Em palses desenvolvidos, o processo relativamente já se 

desencadeou, pela força e representatividade dos trabalhadores através de 

sindicatos extremamente bem articulados, que conseguiram alcançar 

estágios de participação nas decisões políticas alguns pontos acima do 

normal, como é o caso de alguns países europeus que já praticam a 

autogestão. "No senlido mais genérico, a aulogestào consisle no 

exercício colelivo do poder." 17 . Este processo evidencia um avanço no 

sentido da democratização, à medida que "a lllltogesti'io já niio é 

parliclpafr'i'io. mas o exercícIO do poder pelos trahalhadores através de 

suas i I1s1 ilzLiç-iJe,\' representaI ivas, " 1 X 

Entretanto, nos países subdesenvolvidos, o nível de 

conscientização por parte da sociedade é atropelado pelas crescentes 

dificuldades econômicas, fenômeno que, ao mesmo tempo inibe o 

questionamento do sistema em vigor, propicia o aparecimento de 

missionários com projetos iluminados, que nada mais fazem que fortalecer 

o sistema de exploração, 

Neste trabalho, à luz do referencial teórico desfiado nas linhas 

aCIma, procuramos nos aproximar de entender se os programas de 

qualidade podem vislumbrar um melO de atenuar os graves problemas 

existentes nas nações subdesenvolvidas, através do fortalecimento das 

17 MOTTA. Paulo Roberto. "Participação na gercncia: uma perspectiva comparada", in Rc\'ista dc 
Administração Pública. Rio de Janeiro 15(-l). -l-:n. oulldel.. 1981Pág. 17 

18 Fernado P. Molta. Op. Cil. Pág. IX. 
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estruturas democráticas, tanto a nível da sociedade organizada quanto ao 

nível das organizações empresariais. 

Para este fim foi escolhida como alternativa de solução a análise 

de uma organização complexa, como é o caso da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, para visualizarmos se existe espaço para a racionalidade 

comunicativa no âmbito da GQT e, se este espaço pode servir como forma 

efetiva de aumento da democratização das relações de trabalho. 
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3 - Administração Pública lVlunicipal 

o Município do Rio de Janeiro distribui em uma área de 1.255 

km quadrados, uma população de 5.473.909 habitantes 19 o que significa 

uma densidade média (bruta) de 43,7 habitantes/ha. 

A instalação do Município do Rio de Janeiro deu-se através da 

posse de seu primeiro Prefeito, o Engenheiro Marcos Tamoi020 , no dia 15 

de março de 1975, em cumprimento ao Artigo 14 da Lei Complementar n° 

20 de I ° de julho de 1974. 

Seu primeiro ato legal, entretanto, só veio a ocorrer no dia 30 de 

abril do mesmo ano, quando foram regulamentados os processos 

administrativos da Prefeitura, através de um Decreto, o de número um. 

A complementação do processo político de instalação do 

Município, só ocorreu no dia 1 ° de março de 1977, com a instalação da 

primeira Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro. Neste 

momento houve o fechamento do ciclo da fusão dos Estados do Rio de 

Janeiro e da Guanabara, assumindo o Município do Rio de Janeiro o status 

de capital do novo estado. 

A organização administrativa do Município, entretanto, foi 

resultado de um ato administrativo do governo do Estado do Rio, através 

lY Fontc Anuário Estatístico do lPLANRIO Y2/91 

20 Importantc lembrar quc ncstc mcsmo dia também tomou possc o Go\'crnador do Estado do Rio dc Janciro o 
Marechal Floriano Pcixoto Faria Lima, 
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do Decreto-Lei N° 2 de 15 de março de 1975, que propunha a seguinte 

composição: 

I. Gabinete do Prefeito 

• Coordenação das Regiões Administrativas 

2. Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 

3. Coordenação de Bem-Estar Social 

4. Secretaria Municipal de Fazenda 

5. Secretaria Municipal de Administração 

6. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

7. Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

8. Secretaria Municipal de Turismo 

9. Secretaria Municipal de Saúde 

10. Procuradoria Geral do Município 

A Coordenação das Regiões Administrativas, que foi uma 

criação do Governo Lacerda na década de sessenta, tinha por finalidade a 

coordenação e supervisão dos diversos órgãos de natureza local, que 

visavam, precipuamente, a descentralização da Administração Municipal. 

Este órgão com a clara missão de diminuir a distância entre o supremo 

mandatário do Município e seus cidadãos nos recantos mais distantes do 

território. 
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Capítulo 3 

Este capítulo objetiva contextualizar a 

estrutura administrativa da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, foco de nosso estudo de caso, bem como 

demonstrar, de modo sucinto, as conseqüências 

administrativas deste fato político. 
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órgão de representação do Prefeito nas áreas descentralizadas21 , As RAs 

eram dirigidas por um Administrador Regional de livre nomeação do 

Prefeito e tinham como finalidade principal: 

"desenvolver e incen/ivar as iniciativas de âmhito 

comuni/ário nas suas respectivas jurisdi<r'ôes por meio dos 

serl'iç'os que as in/egram: acompanhar a atua<r'ão dos demai.\' 

órgãos de natureza local existentes ou que atuem na Região 

Administrativa: encaminhar as reivindicaç'ljes e solicilaç'ôes da 

comunidade a quem caiha apreciá-Ias e ou atendê-Ias e exercer 

as atrihuições de alistamento militar na forma da legislação 

espec(flca, "22 

A 
, " 

pnnClplO foram previstas vinte e quatro Regiões 

Administrativas, que contemplavam a distribuição populacional da época, 

Contudo, em virtude das transformações sócio-econômicas que o 

Município experimentou, houve a necessidade de aumentar este numero 

para trinta conforme identificado no quadro do Anexo I. 

Como causa destas transformações, podemos elencar as 

dificuldades econômicas decorrentes da profunda recessão que o país 

21 Art. 12-+ da LOMRJ 

22 Resolução N° I) de 29 de abril de 1977 que dispunha sobre as competências da Coordenação das Regiões 
Administrativas. bem como para as Regiões Administrativas. 
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enfrentou no final da década de setenta e em toda a década de oitenta, o 

que elevou os níveis de desemprego tendo, como principal conseqüência, 

o aumento dos bolsões de pobreza. Por outro lado, e em decorrência deste 

fato, observou-se uma grande expansão de sub-moradias, que passaram a 

ocupar desordenadamente os morros, áreas desocupadas e até mesmo 

espaços públicos, por pessoas que migravam de outras cidades e estados 

em busca de emprego e melhores condições de vida e por naturais 

desempregados. 

Esses fenômenos, transformaram a cidade do Rio de Janeiro, 

capital cultural do Brasil, em um amontoado de camelôs, mendigos e 

marginalizados. Em vista disto, as administrações do Município viram-se 

na obrigação de redimensionar o seu espaço administrativo sob o risco de 

vermos a cidade maravilhosa sucumbir às mazelas de uma metrópole. 
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Capítulo 4 

Este capítulo objetiva contextualizar o 

momento administrativo atual da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, através de uma análise da administração Cesar 

Maia. Ao final tentaremos ter respaldado a escolha do 

universo de pesquisa, ao optar por analisar uma 

organização preocupada com a evolução do "modus 

operandi" da gestão pública. 
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4 - A Administração Cesar Maia e o processo de descentralização 

o Prefeito Cesar Maia ao assumir o seu mandato, elaborou um 

programa de governo que seria marcado por uma série de medidas que 

visavam, dentre outros objetivos: '"'"atender às demandas dos cidadãos"23 , 

reverter o quadro de ocupação desordenada dos espaços públicos, pelo 

""lumpesinato urbano" e transformar o processo de gestão do Município. 

Sob esta estratégia, várias ações foram efetivadas e, dentre elas, a re-

orientação do espaço político do Município, que passava a ser subdividido 

em Áreas de Planejament02~, congregando as 30 (trinta) Regiões 

Administrativas da Cidade25 e assumindo características de 

Subprefeituras, como demonstrado no quadro abaixo: 

AP Subprefeitura Regiões Administrativas 

AP - 1 Centro I, 11, 111, VII, XXI e XXIII 

AP - 226 Sul I V, V, VI, VIII, IX, XXVII 

AP - 3.1 Norte XII, XIII, XXVIII, XXIX, 

AP - 3.2 Norte X, XI, XX, XXX 

AP - 3.3 Norte XIV, XV, XXII, XXV 

AP - 4 Barra da Tijuca XVI e XXIV 

AP - 5 Oeste XVII, XVIII, XIX e XXVI 

23 Exposição de motivos no énvio do Projeto de Lei do Plano de Governo. 

2~ Decreto N° 11. 935 de O I de fevereiro de 1993 
25 Para maior clareza com relação às Regiões Administrativas. vide Anexo I 
26 No momento de revisão deste texto. já havia sido desmembrada em duas: 2.1 Sul e a 2.2 Norte. 
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A justificativa do Prefeito para a criação dos Coordenadores das 

Áreas de Planejamento (denominados informalmente de Subprefeitos)27 

estava embasada nos princípios do alcance do controle e do maior usuário, 

onde, em sendo estes vivenciadores dos problemas, teriam maior 

possibilidade de observar e agir integradamente aos órgão municipais para 

que fossem sanados. 

Os Subprefeitos, em que pese não terem uma estrutura 

organizacional formal sob sua responsabilidade e, em alguns casos, nem 

mesmo instalações2x , atuariam matricialmente com as outras funções de 

governo, ou seja, em se verificando os problemas eles acionariam os 

órgãos para que os mesmos pudessem ser sanados. 

As Subprefeituras, têm como principal objetivo, 

"desempenhar o papel de um órgão 

efetivo da descentralização administrativa 

aproximando mais o olhar do Governo sobre 

as carências e potencialidades específicas de 

cada lugar da Cidade ".29 

Com esta estratégia a gestão valorizava as Regiões 

Administrativas como órgão efetivo de atendimento ao cidadão. Torna-se 

27 A informalidade é deúda ao fato da não tramitação do Projeto-de-Lei na Câmara Municipal 

28 Este era o caso do Subprefeito da A"enida Brasil. que fora transferida do Poder Federal para o Município. 

29 Decreto NU 11.935. op. cit. 
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importante enumerar os serviços prestados pelas RAs aos munícipes, que 

englobam as funções municipais de governo até convênios com outras 

esferas de governo: 

Funções Municipais: 

Educação (escolas ), Cultura (bibliotecas ), 

Desenvolvimento Social (creches e asilos), Saúde 

(hospitais e postos de saúde), Obras, Limpeza 

Urbana (coleta, remoções e limpeza), Iluminação e 

Parques (conservação e obras) . 

Órgãos de outras esferas de governo: 

- Instituto Félix Pacheco, Cartórios, Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos, Defensoria Pública, Zona 

Eleitoral, Delegacia Regional do Trabalho, Juizado 

de Menores e Promotoria Pública. 

Atualmente, a figura do Subprefeito encontra legitimidade na 

máquina ao ponto de ter assumido a posição original de coordenador das 

funções descentralizadas com a anuência de todos órgãos. Este fato se deu 

graças a uma ação efetiva do Prefeito no sentido de atribuir aos 

Subprefeitos, o legítimo papel de Coordenadores de Regiões 

Administrativas. 
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Com relação às funções básicas de governo, o modelo foi 

delineado de forma que o poder público pudesse: 

"Concentrar e,\jórç'os através de uma reforma 

administrativa onde o Poder Executivo tivesse mais 

conhecimento de SI mesmo e da realidade da Cidade 

possihilitando, desta f()rma, ident~ficar as vocações de sua 

estrutura econômica e socia' "30 . 

Em vista disto, foram aglutinadas as funções de governo, através 

de um modelo de macrofunções, conforme o desenho abaixo: 

Macrofunção Órgãos Municipais 
1. Defesa do Município: Procuradoria e Controladoria Geral do 

Município. 
2. Desenvolvimento da Cidade: Secretarias Municipais de Urbanismo, 

Transporte e Meio-Ambiente. 
3. Defesa do Cidadão: Subprefeituras, Guarda Municipal e Defesa 

Civil. 
4. Desenvolvimento Social: Secretarias Municipais de Educação, Saúde, 

Desenvolvimento Social e Obras e Serviços 
Públicos. 

5. Desenvolvimento Econômico: Desenvolvimento Econômico, Cultura, 
Esporte, Promoções da Cidade, Conselho 
Econômico. 

6. Gestão: Secretarias Municipais de Fazenda, Governo, 
Administração e Gabinete do Prefeito, bem 
como Comunicação, Publicidade e Relações 
Internacionais. 

A partir deste momento, o plano estratégico foi orientado 

segundo este modelo, visando uma maior aproximação entre o governo e a 

sociedade, o que permitiu a execução de ações pontuais, referenciadas 

30 Plano dc Govcrno da Administração Ccsar Maia. 
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pelo Prefeito com o sugestivo nome de "acupuntura urbana", que visavam 

resolver os problemas sem muitas elocubrações teóricas, que, segundo seu 

discurso, só serviriam para adiar as soluções. 

O modelo de administração descentralizada logra êxito nas 

áreas, à medida que previa soluções rápidas para problemas emergenciais. 

Estas soluções, normalmente, contemplavam a mobilidade urbana com a 

desobstrução de pontos de entrave nos canais de circulação. 

Como exemplos desta estratégia podemos enumerar: a inversão 

de uma pista que serviria como acessória nos horários de rush na Estrada 

do Joá sentido Barra da Tijuca-São Conrado, a liberação do trânsito em 

mão única em toda a orla marítima do Leblon à Copacabana, como forma 

de desafogar o fluxo semanal de veículos que transitam na auto-estrada 

Lagoa-Barra. Estas iniciativas têm como objetivo melhorar o fluxo de 

veículos. 

Com relação ao fluxo de pedestres, as ações objetivam deslocar 

os ambulantes para áreas específicas, desobstruindo localidades de grande 

fluxo de pessoas, como foram os casos da Rua Uruguaiana, Praça Saens 

Pena, Campo Grande, Madureira e Central do Brasil. 

Quanto à gestão, cabe salientar a preocupação com o 

fortalecimento técnico da máquina administrativa, onde são fornecidos 

incentivos à adoção de uma política descentralizada de treinamento e 
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reciclagem dos recursos humanos. Neste aspecto, inúmeros são os 

exemplos de servidores que estão aperfeiçoando-se em seus campos de 

atuação e, dentre estes, podemos elencar um grande número que está 

tendo a oportunidade de intercambiar seus conhecimentos com técnicos de 

outros países da América do Norte e Europa. 

Vários também são os eventos, patrocinados pelo Gabinete do 

Prefeito, no sentido de trazer ao Rio de Janeiro congressos, eventos 

culturais e até mesmo palestrantes de renome nacional e internacional. 

Como exemplo destas ações, podemos mencionar o convite feito a Vicente 

Falconi, considerado como uma autoridade na implantação de Programas 

de Qualidade. 

Por todas estas preocupações, entendeu-se a oportunidade de se 

analisar a perspectiva de implantação de uma técnica participativa, como é 

a GQT, em uma administração tão preocupada com o fortalecimento da 

gestão pública. 

Neste contexto, vislumbrou-se a implantação da GQT como um 

importante fator de mobilização dos recursos humanos, bem como de 

articulação política. 

No tópico seguinte analisaremos as possibilidades de 

implantação da Qualidade Total em ambientes públicos, tendo em vista as 
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particularidades de uma organização tão complexa como é o caso da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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Capítulo 5 

Neste capítulo procuraremos 

identificar as perspectivas de implantação 

da GQT em organizações públicas. Com este 

objetivo, dividimo-lo em dois segmentos 

distintos: no primeiro, analisaremos dados 

bibliográficos que possibilitarão prescrever 

uma metodologia eficaz de aplicação desta 

técnica; no segundo, com base nos dados 

levantados na pesquisa de campo, faremos o 

cruzamento entre os cuidados prescritos e o 

diagnóstico da organização. 

... ..,.. 
'~\~,,~rln Gl!TOuo YAII" 
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5 - Análise das perspectivas de implantação da Qualidade Total 

Ao iniciarmos o trabalho de pesquisa, procuramos analisar à luz 

da literatura existente, as condições de implantação da Qualidade Total 

em organizações de grande porte, sobretudo na Administração Pública. 

Deparamo-nos com uma quase unanimidade, de que as mudanças via 

gestão participativa trariam mais benefícios do que prejuízos à 

organização. Alguns autores concluíam, taxativamente, acerca da 

propriedade da GQT como uma eficiente técnica de intervenção 

organizacional, como observa-se na citação: "Parece que não existem 

mais dúvidas sobre se a qualidade é bom ou não."3l 

Uma prova cabal deste fato foi o crescente número de 

certificações nas Normas ISO 9000 observadas no cenário nacional, 

quando ao término do ano de 1994, o Brasil já possuía mais que a soma 

total de todos os outros países da América Latina em certificações. Para 

alguns teóricos este fato denotava que as organizações estavam cada vez 

mais "qualificadas" e, em virtude disto, em melhores condições de 

competir no mercado externo. Para outros, o que se depreendia era que o 

modismo ao invadir o mercado nacional estaria causando uma banalização 

na técnica e, até mesmo, poderia vir a desacreditar as próprias Normas. 

31 José TOLO\' I JR .. "Por que os programas de qualidade falham?'" In Reyista de Administração de 
Empresas. \'. 3~. nH 6 p. 6-11. São Paulo: Ed. Fundação Getulio Vargas. 199~. Pág. 6 
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Na hipótese de não considerarmos as críticas filosóficas à 

Qualidade Total, quando se penetra nos bastidores dos círculos de 

qualidade, é facilmente observado uma situação diferente do preconizado: 

"Quando nos aproximamos das pessoas que fazem qualidade, nem 

sempre encontramos lll/ui/o l/lU> lemos nos jornais e revi.\'ta.\', "32 

A literatura sobre programas de Qualidade Total define alguns 

problemas que se interpõem no decorrer da implantação e, que fatalmente 

serão fatores impeditivos do sucesso, Estes fatores, tanto são produto da 

análise de experiências realizadas em organizações públicas ou privadas, 

quanto são identificados na análise dos critérios de excelência do Prêmio 

Nacional da Qualidade patrocinado pela Fundação Prêmio Nacional da 

Qualidade, 

O cuidado ao se importar métodos ou critérios de outras 

realidades e a conseqüente homogeneização dos ambientes decorrentes 

deste fato, tem levado os profissionais da área de desenvolvimento 

organizacional a equívocos que, quando não levam os projetos ao 

fracasso, causam profundas avarias no moral da equipe que ocasionam o 

descrédito dos processos de mudança que possam vir a se realizar. 

32 Tolovi Jr. Op. Cit. Pág. 7. 
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5.1 - Causas mais comuns de fracasso na implantação da GQT: 

De posse dos referenciais acima enunciados, teceremos alguns 

comentários acerca das causas mais comuns de fracasso na implantação de 

programas de Qualidade Total: 

Não-envolvimento da alta direção 

Quando inicia-se um processo de introdução da Qualidade Total, 

a primeira providência é certificar-se de que a alta administração está 

ciente da abrangência do projeto e se vai envidar todos os esforços para 

que o mesmo se concretize. Parece óbvio que a alta administração 

reconhece a importância da GQT, entretanto, o mais comum é que não 

avalie o alcance das medidas e suas conseqüências a nível de relações 

interpessoais, utilização de recursos, mobilização de força de trabalho e 

alocação de horas trabalhadas no decorrer do projeto. 

Por outro lado, à medida que os escalões inferiores identificam 

nos seus superiores hierárquicos o desejo de que a mudança ocorra, 

diminuem os motivos para que não se engaje e, automaticamente, deixe 

refluir as ondas de motivação até o nível operacional, que vibra com mais 

facilidade à sonoridade da mudança. 

Desta forma é inútil tentar iniciar programas de qualidade sem o 

verdadeiro interesse da alta administração. É preciso demonstrar aos 
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dirigentes que o comprometimento não é simplesmente pagar a conta. 

Significa realmente querer que algo aconteça, significa gastar tempo com 

as pessoas mostrando-lhes que a qualidade é algo bom para todos: 

clientes, empresa, colaboradores e sociedade. 

Ansiedade por resultados 

O processo de implantação da qualidade é gradual e cumulativo. 

A qualidade não acontece por conta própria, é preciso um contínuo 

envolvimento das pessoas em direção à melhoria. Não se efetiva um 

processo de mudança cultural da noite para o dia e é ineficaz tentar 

implementá-lo de forma intempestiva. 

Este aspecto pode ser fatal para o processo, sobretudo em 

organizações públicas, que, por imposições legais, estarem condicionadas 

ao processo sucessório do tipo eletivo, tornam o processo de gestão mais 

fluído e, por conseguinte, mais pragmático. Quando o dirigente assume, 

ele necessita de tempo para conhecer a estrutura administrativa e ao final 

da gestão, nada se efetiva para não se deixar dividendos ao sucessor. 

Desinteresse do nível gerencial 

Em uma empresa privada, o nível intermediário, na maioria dos 

casos, funciona como uma verdadeira parede entre o nível estratégico e o 
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operacional muito mais pelo aspecto de não se perder espaço no processo 

decisório, tendo em vista os obstáculos a ele interposto no sentido de 

alcançar o nível estratégico, via de regra, privativo dos proprietários do 

capital. Na administração pública o processo é mais ou menos similar, no 

entanto, a maioria dos médios gerentes tem ou terá algum objetivo 

político, o que possibilita praticar um discurso que busque flexibilizar o 

sistema de informações. 

Todavia, a forma mais eficiente de envolvê-los no processo será 

o fato de participarem como facilitadores, ,pelo cargo que ocupam, ou 

como multiplicadores, à medida que sua liderança seja legitimada pelo 

grupo. 

Planejamento inadequado 

O sucesso de qualquer empreendimento tem início no seu 

planejamento, seja uma mudança radical na estrutura, sejam pequenas 

alterações de cunho comportamental. Deste modo o exercício de 

planejamento estratégico pode antecipar o entendimento das situações que 

se desenharão com a futura realidade. 

"A falta de um planejamento adequado pode levar a situações 

indesejáveis, a imieguranç:a e ao imwcesso de um caminho que vinha 
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sendo trilhado.":':' Este aspecto reforça a importância de se envolver os 

grupos e buscar, através de um processo dialógico, subsídios que 

permitam amenizar as influências negativas do ambiente. Neste enfoque, 

as organizações públicas possuem núcleos34 que permeam todo seu 

processo evolutivo. Estes núcleos não podem ser relegados sob pena de se 

perder o embasamento infonnacional do processo. 

Ainda sobre planejamento, a GQT na administração pública 

precIsa estar direcionada ao fator tempo, crítico na gestão em 

conseqüência do processo decisório e da exiguidade dos mandatos. 

Treinamento precário 

A fase de treinamento é fundamental ao sucesso do programa. 

Inicia-se logo após o período de sensibilização dos participantes e 

funciona como sustentáculo para o novo fluxo operacional. Deste modo, a 

inadequação do treinamento inviabilizará a execução do programa. 

Necessário se faz utilizar uma metodologia que contemple todos os níveis 

organizacionais:'5 , procurando familiarizar os participantes com a nova 

realidade e, sempre, utilizando uma metodologia que compatibilize os 

conceitos com suas rotinas diárias. 

33 José Tou)\'( JR . Op. Cil. Pág. 9. 
34 Dcnominamos dc núclcos aquelcs aparelhos que detém informaçõcs relcvantcs. tais como banco dc dados. 
arquivos c até mcsmo pessoas. 

35 Uma das mctodologias mais adotadas é o "efcito cascata". ondc procura-sc treinar todos os funcionários de 
cima para baixo. ou scja. do dirigcntc maior até o ní"eI mais baixo da organização. 
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Sistema de remuneração inconsistente 

"Os sistemas de I'ellllll1eraç-i'io e/~táti:::am, em sua maioria, o 

desempenho individual, ellljlW/1/0 (jlle () si.\'tema da qualidade e/~ta/iza () 

desempenho da equipe"36. No llllCIO da implantação da GQT, 

conjuntamente com um processo de mobilização das pessoas, deve se ter 

em mente que os benefícios deverão ser revertidos de forma proporcional 

às melhorias efetivadas no processo, que, sem sombra de dúvidas, só 

serão possíveis através do trabalho em equipe, 

Desta forma, o sistema de remuneração contido no plano 

estratégico deverá contemplar a equipe, pois resultados obtidos pelo 

programa de qualidade que não se revertam em melhorias para as pessoas 

que o implementaram poderão gerar insatisfação, 

Escolha inadequada de multiplicadores 

Sendo o processo do tipo mobilizador, a escolha das pessoas que 

ancorarão o programa é fundamental à sua continuidade, Quando são 

escolhidas pessoas por outros motivos, que não aqueles preconizados pela 

GQT e, que efetivamente não detenham algum tipo de liderança sobre seus 

companheiros, o processo se auto-esvazia pelo descrédito dos 

participantes, 

36 José TOLOVI JR . Op. Cil. Pág. 11. 
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Desta forma, o perfil inicial de um multiplicador de resultados é 

"de que seja lima pessoa ocupada"'7, e que observe com cuidados seus 

afazeres e encontre tempo para conduzir as reuniões. A importância de ser 

um indivíduo ocupado é que eles são aqueles que detém conhecimento do 

trabalho e, consequentemente, servirão como referência aos demais. 

Outro aspecto importante é que a função do multiplicador da 

qualidade é uma espécie de disseminador de conhecimento. Em função 

deste fato, é importante observar a capacidade de comunicação do 

escolhido. 

Descuido com a motivação 

"Não se pode esperar que as pessoas continuem contribuindo 

com suas idéias se nào forem recompensadas por isto. "38. 

Um esforço de mudança em que o principal sustentáculo está 

situado no elemento humano, necessita de um embasamento a nível de 

reforço motivacional muito maior do que outros tipos de alterações na 

organização. 

Em que pese o fato de que o homem se realiza quando identifica-

se com aquilo que produz, a manutenção e o crescimento de um esforço de 

melhoria, pressupõe um combustível muito mais concreto do ponto de 

-----------_ .. _-

37 José TOLOVI JR. Op Cit Pág 11. 

38 Paul OSTERMAN Apud José TOLOVI JI{ . Op. CiL Pág. 11. 
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vista da satisfação das necessidades. Aquele indivíduo que não pOSSlll 

suas necessidades básicas satisfeitas, não será elemento de multiplicação 

da qualidade. 

Neste aspecto, o reconhecimento do resultado obtido em um 

produto ou serviço de boa qualidade e, que atenda às expectativas do 

cliente, ainda continua sendo a forma mais eficaz de se motivar 

colaboradores. 

V ários são os modelos de premiação por resultado, entretanto, 

um modelo interessante é o japonês que pressupõe uma sistemática móvel 

em que o prêmio é dado de acordo com os resultados da empresa. 39 

5.2 - Fatores críticos de sucesso na implantação da GQT 

Os fatores enumerados aCIma encontram-se afinados com os 

critério do Prêmio Nacional da Qualidade, que em seus sete itens 

preC011lza o desenvolvimento organizacional a nível de .wdiware, 

hardware e humanware. A título de esclarecimento, os indicadores do 

prêmio da qualidade contemplam os fatores comentados acima, buscando 

identificar em cada organização concorrente, o "estado da arte" em que se 

encontra com relação aos indicadores internacionais (Prêmio Malcon 

Baldridge e Prêmio Deming). Com este objetivo, divide-se nas categorias 

abaixo: 

39 Falconi. Op.cit. pág. 16l) 
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I. Liderança 

2. Informação e Análise (Sistemas de Informações com relação à 

gestão pela qualidade: 

3. Planejamento Estratégico da Qualidade: 

4. Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos; 

5. Gestão da Qualidade de Processos; 

6. Resultados Obtidos Quanto à Qualidade e às Operações; 

7. Focalização no Cliente e sua Satisfação. +0 

Tendo como escopo os fatores indicativos de fracasso da GQT e 

os critérios do prêmio da qualidade, resolvemos propor fatores críticos de 

sucesso da implantação da GQT. Estes fatores, pressupomos nós que 

poderiam ser utilizados em qualquer tipo de organização seja ela pequena, 

média ou grande. Esta premissa deve-se ao fato de tê-la testado em uma 

organização complexa, como é o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Com estes indicadores de diagnóstico, pretendíamos identificar o 

grau de evolução da organização, a partir da combinação dos indicativos 

de fracasso e dos indicadores de estado da arte. Desta forma, concluímos 

por adotar cinco indicadores, escolha esta mais por contemplar uma 

melhor operacionalização do questionário de levantamento do 

diagnóstico, pois segundo a literatura consultada deve-se trabalhar em um 

40 Indicadores retirados do Manual de Inscrição ao Prêmio Nacional da Qualidade - versão 199+. 
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questionário com no máximo trinta perguntas·H , como tínhamos a 

predisposição de esgotarmos cada um dos indicadores, atribuímos a cada 

um a quantidade de seis perguntas, perfazendo o total preconizado pela 

bibliografia. 

5.3 - Método-diagnóstico das possibilidades de implantação da GQT. 

Após algumas simulações, chegamos a um algoritmo~2 

representativo do diagnóstico das possibilidades de implantação da GQT. 

Neste algoritmo, representado sob a de forma de uma planilha, os dados 

transferidos do questionário, são tabulados e categorizados enquadrando-

se em cada um dos indicadores. A seguir, sofrem uma ponderação que os 

relaciona, com o indicativo causas de fracasso x estado da arte43 onde o 

resultado é um valor percentual, que situa a organização em relação a um 

referencial de sucesso, ocasionando o diagnóstico da organização. 

Necessário salientar que as notas também são atribuídas por indicadores, 

o que permite valorar a organização em cada um dos indicadores. 

Abaixo identificamos os indicadores de possibilidade de 

implantação da GQT, que, repetimos, resultou da combinação entre seus 

41 Gil. op. cit.. Pág. 120. 
42 Segundo o Dicionário Aurélio. significa um processo de cálculo. em que se estipulam com generalidade e 
sem restrições. regras formais para a obtenção do resultado. ou da solução do problema. 

~3 O indicativo causas de fracasso x estado da arte. representa uma fórmula matemática onde procuramos 
identificar um meio termo entre os dois indicadores. Para este fim os fatores são dimensionados de modo que 
se consiga identificar exatamente qual o nível da organização se encontra em uma escala de O a 10. 
visualizada em termos proporcionais. 

56 



fatores indicativos de fracasso e os critérios do estado da arte do Prêmio 

Nacional da Qualidade: 

l°.Indicador: Liderança - Mede o grau de envolvimento que o decisivo 

possui com relação às ações de mudanças efetivadas na organização e o 

seu potencial de congregar esforços na direção de metas planejadas. 

2°. Indicador: Gerência de Processos - Relacionado com o grau de 

controle existente com relação à eficiência e efetividade dos processos, e 

o nível de tecnologia empregada no órgão. 

3°. Indicador: Gestão de Recursos Humanos - Identifica o estágio do 

planejamento e da execução de políticas de captação, desenvolvimento, 

avaliação e motivação de RH da organização. 

4°.Indicador: Clima Organizacional - Busca identificar as coordenadas 

de clima organizacional com relação a trabalho em grupo, envolvimento 

dos funcionários nas atividades dos órgãos e o grau de participação 

destinado a cada um dos integrantes dos diversos níveis organizacionais. 

5°.Indicador: Atenção às expectativas do cliente - Busca medir o grau de 

preocupação com as expectativas do cliente tanto a nível de gerência de 
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processo, quanto ao nível de identificação do indivíduo com os objetivos 

da organizaç<1o. 

Com estes indicadores, pleiteamos abranger um diagnóstico que 

permita visualizar de forma clara, as reais possibilidades de implantação 

da GQT em uma organização qualquer. 

Este mesmo algoritmo foi testado na Prefeitura do Rio de 

Janeiro, conforme a metodologia exposta a seguir. 

5.4 - A metodologia do estudo 

De posse do referencial acima delineado, buscou-se identificar, 

através da metodologia de estudo de caso, as possibilidades de 

implantação da GQT tendo como Ulllverso a administração direta da 

Prefeitura do Rio de Janeiro com todas as suas dezesseis Secretarias 

Municipais~~ . 

De acordo com o projeto de pesqUIsa, preocupamo-nos em 

diagnosticar as condições estruturais, tecnológicas e de recursos, a partir 

da perspectiva dos agentes idealizadores das políticas de desenvolvimento 

organizacional da Prefeitura e dos órgãos descentralizados de controle 

administrativo. 

Estes agentes, em que pese sua presença em todas as 

Secretarias, assumem identidades diferenciadas atendendo às 

~~ Não foram levados em consideração as organizações da Administração Indireta. Para maiores 
esclarecimentos. Yide Anexo III. 
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especificidades de cada órgão. Com relação à função desenvolvimento 

institucional, em algumas Secretarias ela faz parte das competências de 

órgãos estruturados e denominados de Subsecretaria de Assuntos Técnicos 

(STE); em outras, esta função assume importância maior atingindo o 

status de Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI). Em outros 

casos, estes agentes estão ligados diretamente ao Secretário Municipal na 

forma de cargo de assessoramento. Quanto aos órgãos que desempenham 

as funções de controle administrativo, em todas as Secretarias recebem a 

denominação de Diretoria de Administração, órgão centralizador das 

funções de material, pessoal, orçamento, finanças e transporte. 

De posse destes dados, optamos em definir o diagnóstico 

respaldados nas informações coletadas nestes órgãos. 

A partir desta especificação, identificamos estes órgãos na 

estrutura básica da Prefeitura, fizemos contatos com cada um deles e 

idealizamos um conjunto de questões, sob a forma de questionários e 

entrevistas, em cujo enfoque residia a preocupação de alimentar o 

algoritmo com dados e diagnosticar o estágio global da Prefeitura, com 

relação aos cinco indicadores acima mencionados. 

5.5 - O universo 

Conforme aCllna definido, o Ul11verso da pesqUIsa situou-se na 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, onde identificou-se na figura dos 
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agentes de desenvolvimento institucional e dos órgãos de controle 

administrativo, lima estratégia de perceber as características do universo. 

A justificativa a esta estratégia, reside no fato de estes órgãos, 

por serem os idealizadores e difusores das políticas de desenvolvimento 

organizacional, possuírem uma visão bastante global acerca de cada 

secretaria por força de suas ações. 

Julgamos que deste modo, alcançaríamos uma amostragem bem 

próxima da realidade de todo o conjunto, visto que, boa parte destas 

pessoas, estão no cargo a um tempo considerável e,por ISSO mesmo, 

conhecerem bem de perto a realidade de cada Secretaria. 

5.6 - Os instrumentos de coleta 

Definida a amostra, optamos por uma metodologia de coleta de 

dados do tipo não probabilístico intencional, conforme definido no projeto 

de dissertação, cujo ponto de observação estava direcionado aos órgãos 

acima citados em cada Secretaria. 

Paralelamente, foi realizado um trabalho de observação 

assistemático, participante e individual ao nível da Administração 

Estratégica, mais especificamente na Subsecretaria de Desenvolvimento 

Institucional do Gabinete do Prefeito, órgão responsável: pelo desenho da 

estrutura organizacional, Desenvolvimento Organizacional. Estas ações 
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foram realizadas a partir do acompanhamento de um processo de 

negociação com vistas a implantação da GQT na Administração 

Descentralizada-l5 . 

Com estas observações, nos foi possível identificar algumas 

dificuldades e pontos de entrave na implantação a nível de engajamento da 

média e baixa gerência, bem como de uma metodologia que se mostrasse 

eficaz neste processo. 

5.7 - U ma análise dos dados 

Através dos instrumentos de coleta de dados e de observação de 

campo, foi possível diagnosticar a situação atual do universo pesquisado a 

nível dos indicadores propostos e visualizar as possibilidades de 

implantação da GQT. 

Os dados coletados através do questionário46 foram 

categorizados em cinco classes de indicadores, onde cada informação 

recebia uma ponderação que a situava, em termos proporcionais, em 

relação a uma situação teórica "ótima" de condições para receber a 

implantação da GQT. Como cada pergunta abria um leque entre a situação 

ótima e seu extremo oposto, cada pergunta permitia a graduação em 

termos comparativos entre O e 100%. 

Tomemos como exemplo a pergunta abaixo: 

-l5 Regiõcs Administrati\as e Áreas de Planejamento 
46 Ver Anexo IV 
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Você costuma reunir-se com seus subordinados? 

lJ sim 

~~ não 

Cada resposta no item sim, deixa claro que o comportamento do 

dirigente é favorável à implantação da GQT, em sendo esta, uma técnica 

intrinsecamente participativa. Neste caso, à esta resposta é atribuído o 

peso dois, ficando a outra resposta com peso um·p . À medida que os 

dados são inseridos no algoritmo, automaticamente, ocorre a ponderação 

entre os extremos e, a consequente média aritmética, que seria a soma de 

todos os itens ponderados em relação ao número de respostas dadas ao 

quesito. 

No final da planilha são somadas todas as médias dos quesitos 

relacionados àquele indicador e dividido o somatório pela quantidade de 

quesitos. Desta forma, obtemos a média aritmética de cada quesito, que é 

dada por um valor percentual, e representa a comparação entre aquele 

resultado e uma suposta situação ótima. 

Como exemplo tomemos um indicador que teve média final 0,6. 

Este número significaria que o indicador pode ser comparado a 600/0 de 

uma situação ótima deste mesmo indicador. 

·H o peso I aqui foi adotado como artil1cio para que não ocorresse distorção nos resultados. o que aconteceria 
se colocassemos peso o. que causaria distorções nas médias. 
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Ao final, por força de se arbitrar uma regra de pontuação, 

definimos a seguinte escala onde as médias encontradas dos indicadores 

podem ser comparados: 

Escala de PerSI)ectivas de Iml)lantação da GQT 
Nível Grau p/ indicador Situação GQT 

1 0,1 - 10%> sem condições de implantação 
2 0,2 - 20% sem condições de implantação 
3 0,3 - 300/0 sem condições de implantação 
4 0,4 - 400/0 condições precárias de implantação. 
5 0,5 - 50% condições precárias de implantação. 
6 0,6 - 600/0 implantação grau I 
7 0,7 - 70% implantação grau 2 
8 0,8 - 80% implantação grau 3 
9 0,9 - 90% implantação grau 4 
10 10,0 -100% implantação grau 5 

o grau de implantação a que nos referimos, significa o grau de 

treinamento, sensibilização e mobilização do ambiente organizacional, que 

deverá ser submetido o órgão para que as chances de sucesso da 

implantação aumentem. Para efeito de esclarecimento, o grau de 

implantação é inversamente proporcional ao coeficiente de dispêndio em 

recursos financeiros que deverão ser aplicados no início do processo. Isto 

significa dizer que um grau nível 6 (seis), requererá muito maior 

mobilização de capital financeiro que um de nível 8 (oito). 

Com relação aos outros níveis da escala, cabe comentar que nos 

níveis quatro e cinco, além dos cuidados normais, será necessário que o 
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órgão passe por uma fase intensiva de sensibilização para que, a partir 

deste momento, comece a ser feita a preparação para a implantação 

propriamente dita. 

5.8 - Observação no campo de trabalho 

Agregado a estas informações, sobrepomos as experiências 

acumuladas no decorrer do desenvolvimento do trabalho na Prefeitura do 

Rio de Janeiro. Estas observações muito facilitadas pelo fato de termos 

pertencido a um grupo de trabalho, que tinha como missão analisar e 

propor uma metodologia de implantação da GQT, trouxeram ao escopo do 

trabalho um enriquecimento e uma abrangência, dificilmente alcançada em 

outras circunstâncias. 

Como informação adicional à análise, resgataremos estas 

observações, tendo como ""pano de fundo" os cinco indicadores propostos, 

tentando traçar uma análise comparativa do que foi visto com o que 

deveria ocorrer, conforme discriminado abaixo. 

Liderança - Existe uma unanimidade no sentido de que a GQT seja 

implantada na Prefeitura do Rio de Janeiro, entretanto, as dificuldades de 

se conduzir um processo de mudança-'s, impedem que algumas ações 

iniciadas no órgão sejam efetivadas e abortam outras iniciativas pela falta 

de resposta aos processos. 

48 Necessário salientar que este fenômeno ocorre muito mais por problemas culturais. do que por má fé dos 
dirigentes. 
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Gerência de Processos - Em que pese existir uma grande preocupação 

em aperfeiçoar as rotinas e processos, não identificamos instrumentos sis

temáticos de gerência. Outro fato preocupante e o desperdício de ma

teriais e esforços em função do controle da qualidade de cunho 

finalístico~ 

Gestão de Recursos Humanos - A despeito da baixa remuneração 

percebida pelos funcionários de uma forma geral49 , ainda identificamos 

que, se houver um trabalho sério de sensibilização para a qualidade e, 

principalmente, uma ação sistemática de mudança, existem boas chances 

de sucesso. Outro fato bastante positivo, é o empenho do Prefeito em 

promover eventos e seminários e o incentivo que é dado ao 

desenvolvimento dos recursos humanos~ 

Clima Organizacional - Por parte do funcionalismo da base da pirâmide 

organizacional, identificamos boa receptividade à um processo de 

mudança. Entretanto, o grande número de projetos em que estiveram 

envolvidos sem que lhes fosse dada nenhum tipo de resposta, causou uma 

49 A situação de médicos e professores está estampada diariamente elll todos os jornais. 
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resistência que praticamente elimina qualquer iniciativa que venha a ser 

proposta~ 

Atendimento à clientes - Existem algumas preocupações pontuais no 

sentido de prestar um melhor serviço ao cliente externo/interno, 

entretanto, esta preocupação não está formalizada e nem serve de 

parâmetro como uma prática institucionalizada. Reputamos, que este é um 

dos mais sérios obstáculos à implantação da GQT. 

5.9 - Resultados do Diagnóstico 

Ao consolidarmos a pesqUIsa de campo, ocorrida após a 

finalização da tabulaçã050 e análise dos dados coletados, algumas 

conclusões são possíveis de serem retiradas do trabalho. 

Ao analisarmos o resultado do algoritmo de perspectivas de 

implantação da GQT, tendo como escopo o universo pesquisado e levando 

em consideração as observações feitas no campo, obtivemos os resultados 

abaixo: 

50 Vcr planilha no Anc:'\o V. 
66 



Diagnóstico final Média 
A. Liderança 0.77 
B. Clima Organizacional. 0.62 
C. Preocupação com os Clientes 0.48 
D. Desenvolvimento de Recursos Humanos 0.74 
E. Gerência de Processo 0.62 

I Média Final 0.64 

A partir deste momento, observaremos o cruzamento do 

resultado das informações obtidas na análise quantitativa e os da 

qualitativa ( observação e entrevistas). 

o primeiro ponto que chama a atenção do analista é o fato de 

que a nota do indicador "liderança" ter se situado no nível sete da escala. 

A resposta pode ser uma grande ansiedade em efetivar ações de mudança 

nos órgãos, em que pese toda a cultura organizacional estar direcionada a 

ações caracterizadas por UIll discurso extremamente pragmático. A 

convivência com esta praxis denota a dificuldade de se agilizar os 

processos administrativos, por conta da incapacidade de acompanhar as 

mudanças da conjuntura político-partidária. 

o indicador "clima organizacional" reflete bem estas 

observações, pois à medida que identificamos um natural desânimo com 

relação às questões salariais, ocorre um equilíbrio com a ansiedade de que 

algo de novo aconteça na organização, por isso o nível 6. 
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No indicador de preocupação com o cliente, a resposta foi 

cristalina com relação à anál ise qual itativa, pOIS a incapacidade de 

identificar a figura do cliente nos processos, é clara para todos, 

principalmente para os dirigentes dos órgãos. Este item não deixa 

nenhuma dúvida quanto às dificuldades que serão enfrentadas no processo 

de implantação. 

No que diz respeito à '"gestão de RH", fica patente o estilo 

gerencial do dirigente maior da organização. A maioria, em efeito cascata, 

reflete este comportamento com relação à preocupação com o 

desenvolvimento dos recursos humanos. Também neste caso, a análise 

quantitativa confirmou a qualitativa, colocando a organização no nível 7, 

quase 8, o que abre boas perspectivas para a implantação da GQT. 

No indicador de "'gestão de processos", o nível atingido é o 6 

pOIS os processos na organização encontram-se em estágio bastante 

atrasado com relação a outros. No campo da informática, por exemplo, 

identificamos alguns órgãos com tecnologia de hardware e software muito 

avançados, enquanto que em outros, quando as máquinas existem estão 

sub-utilizadas por deficiência de treinamento ou de sistemas ou, até 

mesmo dos dois. 

Outros exemplos podem ser citados, mas o mais relevante é a 

deficiência de controle, ocasionando processos mal desenhados, sem 
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produtos definidos e, em muitos casos, bastante obsoletos, como é o caso 

do acompanhamento das demandas impetradas nos órgãos. 51 

Ao consolidarmos as informações acima, sinalizamos para uma 

graduação 0,64, que nos reporta ao nível 6 da escala de perspectivas de 

implantação da GQT. Este número significa que, a partir dos dados 

coletados e pelas observações feitas, a organização reúne condições de 

implantação se forem observadas as necessidades de se investir algum 

tempo no planejamento da metodologia e capital financeiro nas iniciativas 

de sensibilização, mobilização e treinamento, conforme indicado na escala 

da página 58, sem o que não passará o processo de mais uma tentativa 

infrutífera de mudar a mentalidade gerencial da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

51 Curiosamente também chamados de processos. 
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Capítulo 6 

Este capítulo é o fecho do trabalho de 

pesqUIsa. Nele teceremos as considerações finais 

acerca do trabalho e dos resultados encontrados. Ao 

final ansiamos ter concluído acerca das possibilidades 

de se implantar a GQT na administração pública. 
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6 - Conclusão 

Todo trabalho cUJa duração exceda a um ano, tem dois 

momentos muito difíceis e penosos. Um é o início, onde a incerteza da 

viabilidade e o medo do fracasso deixam pelo caminho aquelas pessoas 

que não acreditem com a alma em suas potencialidades e capacidade de 

execução. O outro momento, é o final do trabalho, quando você já se 

acostumou com a rotina e o saudosismo éomeça a fazê-lo pensar que foi 

rápido demais e que alguma coisa pode ter deixado de ser dita. 

Com este sentimento, típico das pessoas ainda não acostumadas 

a este tipo de trabalho criativo, estamos terminando de formalizar nossos 

sentimentos acerca do tema que, de forma extremamente gratificante, 

permeou nossa vida nesses últimos três anos. 

Estaremos tranqüilos ao mencionarmos que a satisfação da 

convivência com o tema nos transportou, não de forma pacífica, para a 

imensidão obscurecida do conhecimento da Teoria das Organizações. Um 

exemplo deste fato, foi o modelo que conseguimos criar a partir do 

momento em que tornou-se inexorável a definição de uma metodologia 

que viabilizasse o projeto. 

Observamos, também, que em nenhum momento do trabalho 

nossa orientação acadêmica nos deixou abater sob a insegurança dos 
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caminhos desconhecidos. Foi fundamental para a consecução deste 

trabalho, o apoio acadêmico e a paciência de nossos mestres. 

Com relação ao nosso crescimento intelectual, a prática da 

reflexão crítica, pedra angular de todo o projeto52 , proporcionou uma 

maior maturidade em todos os sentidos. Ao final da concretização do 

trabalho não somente o profissional cresceu consideravelmente, mas, em 

muito maior escala, o indivíduo sai desta experiência enriquecido. 

A par das considerações acima, que necessitávamos de alguma 

forma explicitar, discutiremos sobre o que se concluiu ao encerrarmos a 

narrativa. Com relação aos aspectos conceituais da GQT, não nos resta 

mais nenhuma dúvida sobre a propriedade de sua aplicação e os benefícios 

que acarretariam às organizações, em especial à administração pública. A 

análise de um órgão desta espécie, como é o caso da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, comprova a propriedade deste experimento. Os cinco indicadores 

escolhidos demonstram muito claramente que existem pontos a serem 

aprofundados e aperfeiçoadas naquele órgão, o que poderia ser alcançado 

através da GQT. 

Necessário salientar que a implantação pura e simples de 

qualquer técnica de aperfeiçoamento gerencial, não pode ser tida como 

fórmula de sucesso, haja vista o grande número de empresas que o fizeram 

52 Estamos considerando projeto. desde o primeiro encontro com os mestres desta Escola no ano de 1993. 
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e o grande número de resultados negativos. Sem mencionar o fato de que, 

se o planejamento nào for adequado, os prejuízos institucionais serão 

muito maiores que os benefícios por ventura alcançados. 

Com relação à tipologia do órgão estudado, demonstrou, ao 

contrário do que muitos autores preconizam, que existem reaIs 

possibilidades de implantação de uma filosofia de cunho participativo e de 

aperfeiçoamento nestes ambientes, onde as relações tendem a ser mats 

democráticas, por força de não haver a figura do detentor do capital. 

Importante acrescentar à informação acima, que como toda 

organização complexa, o planejamento deve ser feito de forma 

globalizada, obedecendo a uma diretriz única. Entretanto, a 

operacionalização deverá segmr uma metodologia própria a cada sub

órgãos, buscando explorar as vantagens comparativas de cada um. Em 

termos mais claros, a implantação pode começar por aqueles que tenham 

alcançado uma melhor avaliação no método-diagnóstico servindo como 

um projeto-piloto. Este fato pode reverter a inadequação de uma 

metodologia ineficaz à medida que os erros possam ser detectados em um 

universo menor. No entanto, é bom que fique bem claro, a diretriz deverá 

ser única e a política deverá ser formalizada ao mesmo tempo. 

Outra dimensão que poderá ser crítica e até mesmo impeditiva, é 

o fator tempo. Não é inteligente iniciar um processo que demande um 
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tempo considerável na sua implementação no início de um governo. A 

experiência que vivenciamos no campo, nos mostrou que a partir do 

terceiro ano de mandato, o governante está muito mais preocupado com 

ações externas, ou seja, de maior impacto perante a opinião pública, do 

que tão somente investir na gestão administrativa. 53 

Com relação aos benefícios que o processo traria ao elemento 

humano, é inegável a importância da GQT como fator de resgate do 

funcionalismo, que se encontra bastante marginalizado e inconformado 

com a situação de desprezo em que se encontra. Como foi exaustivamente 

citado acima, nenhum processo participativo acontece sem que as pessoas 

identifiquem nele uma oportunidade de crescimento e melhoria em suas 

condições de vida. Deste modo, seria fundamental a tentativa de resgate 

do funcionalismo público pela via de um programa de melhoria contínua, 

onde ele conseguisse visualizar um sentido em sua função de agente de 

mudança. 

Em vista do exposto aCIma, cabe-nos, como últimas reflexões, 

menCIOnar que a Prefeitura do Rio de Janeiro poSSUI todas as 

possibilidades e condições de investir em um programa de GQT. 

Entretanto, este não seria o momento mais propício, de acordo com os 

53 Não se pode afirmar categoricamente. que no aspecto político este fato é um equívoco. 
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resultados da pesquisa, pelo fato de o governo Cesar Maia já se encontrar 

em seu quarto final. 

Concluímos que o melhor, a nível de operacionalização de um 

programa, seria a continuidade no processo de educação dos servidores, 

via sensibilização e mobilização, com vistas a ações futuras. Entendemos 

ainda, que se for feito um trabalho sério de mobilização ocorrerá o efeito 

"Newton", representando, de modo figurado, a intensidade de trabalho 

realizado no início do movimento, causará um efeito de igual intensidade, 

porém de sentido contrário na volta. Em outras palavras, o retorno do 

trabalho iniciado agora, ocorrerá exatamente no início do próximo 

governo e, esperamos, haja uma reação contrária a qualquer tentativa de 

extinguir o movimento da qualidade naquele órgão, caso ele não esteja 

inserido, na política de governo do próximo Prefeito. 

Concluindo, finalmente, em decorrência do resultado do 

algoritmo, a organização reúne todas as condições para implantar com 

sucesso uma alternativa aos programas de qualidade que vêm sendo 

executados pelas organizações privadas 
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8 - Anexo I 

Regiões Administrativas da Prefeitura do Rio de Janeiro54 

Região Administrativa Bairro 
I Portuária 
II Centro 
III Rio Comprido 
IV Botafogo 
V Copacabana 
VI Lagoa 
VII São Cristóvão 
VIII Tijuca 
IX Vila Isabel 
X Ramos 
XI Penha 
XII Inhaúma 
XIII Méier 
XIV Irajá 
XV Madureira 
XVI J acarepaguá 
XVII Bangu 
XVIII Campo Grande 
XIX Santa Cruz 
XX Ilha do Governador 
XXI Paquetá 
XXII Anchieta 
XXIII Santa Teresa 
XXIV Barra da Tijuca 
XXV * Pavuna 
XXVI * Guaratiba 

XXVII ** Rocinha 
XXVIII ** Complexo do Jacarezinho 

XXIX ** Complexo do Alemão 

XXX ** Complexo da Maré 

* Criadas pelo Decreto N° 5.280 de 23/08/85 
** Criadas pelo Decreto N° 6.011 de 04/08/86 

54 De acordo com o disposto no Decreto-Lei n° 2 de 15 de março de 1975 
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9 - Anexo 11 

, 
Area Popul. - 1980 Popul. - 1991 Percentual Var % 

total o/o 

Município 5.090.700 5.473.909 100,00 7,53 

AP - 1 338.531 302.574 5,54 -10,62 

AP-2 1.130.155 1.033.421 18,88 -8 56 , 

AP - 3 2.250.180 2.321.647 42,41 3,18 

AP-4 356.349 525.781 9,60 47,55 

AP - 5 1.015.595 1.290.486 23,57 27,07 
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11 - Anexo IV 

Questionário de dia~nóstico situacional 
I,' Identificação: 
9rgào: ___ _ 
Orgão: __________________________________________________ __ 

Quantitativo de funcionários: --------------------

2. Indique, dentre as opções abaixo, a concentração maior no seu órgão com 
relação ao nível de instmção: 
_____ °/0 - primário 

°/0 - secundário -----
_____ 0/0 - superior 

3. Existe política de treinamento em seu órgão? 
_ snn 

~. não 

Em caso afirmativo, indique algumas destas políticas. 

4. Você tem proposto atividades de reciclagem para seus subordinados? 
[J sim, regulannente 
[j sim, sempre que possível 

I esporádicamente 
~_. não 

5. Você costuma reunir-se com seus subordinados? 
Dsim 
~não 

6.Em caso afinnativo, qual a regularidade das reuniões? 
í -: I . ~ semana 

1 quinzenal 
~ I '-~ mensa 
:-:. semestral 
~ anual 

7. O planejamento estratégico de seu órgão é concebido de que fonna? 
você detennina 
em reuniões com sua participação 

!-., em reuniões sem sua participação 

86 



8. Como você definiria o clima organizacional de seu órgão? 
-: engajamento 

participaçào 
: participação induzida 

~j resistência à participação 

9. Existem atividades extra-trabalho em seu órgão, do tipo confraternizações, 
comemorações? 
I j regulannente 
~_ em ocasiões especIaIs 
l~ esporadicamente 
i -1 

~_ mUlca 

10. Seu órgão possui uma missão definida? 
sIm 

O sim, mas precisa ser revista , ' 

· " não 

11. Os funcionários estão cientes da missão? 
O sim e participam de sua concepção 
D sim, mas não participam de sua concepção 

não. 

12. As tarefas de seu órgão estão previstas em manuais? 
i-I· I _ _ SIm, tota mente 

sim em parte 
U não, mas o manual está sendo elaborado 
'_: não 

13. De que fonna os funcionários admitidos são introduzidos no órgão? 
D recebem treinamento específico 
D recebem acompanhamento especial 
D recebem acompanhamento à distância 
li não recebem treinamneto e nem acompanhamento 

14. No seu órgão existe algum tipo de avaliação fonnalizada de desempenho? 
O sim e está em vigor 
D sim, mas não está em vigor 
O não, mas está sendo elaborado 
[-1 não 
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· . 
15. Os produtos de seu órgão são claramente conhecidos por seus funcionários? 
~~ sim 
U não em sua totalidade 

não 

16. Existem requisitos claros para os insumos (matéria-primalinfonnações) que 
alimentam seu órgão? 

sim, para todos eles 
I-~ sim, mas só para matéria-prima 
íi sim, mas só para infonnações 
li -.• nao 

17. Existe controle de qualidade para os produtos de seu órgão? 
C sim, para todos eles 

sim, mas só para parte deles 
não 

18. Este controle está fonnalizado ou manualizado? 
O sim 

19. Seu órgão controla de alguma fonna a satisfação de seus clientes? 
[J sim, sistematicamente 
D sim, ocasionalmente 
D não 

20. Existe algum tipo de regulamento de pessoal no órgão? 
li sim e está atualizado 
D sim, mas está desatualizado 
D não, mas está em elaboração 
D não 

Quais os objetivos destes regulamentos? 

21. Existem mecanismos de acompanhamento dos trabalhos/projetos? 
D sim, sistematicamente 
D sim, mas não sistematicamente 
il -L_j nao 
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Em caso afínnativo, quais são? 

22. Seu órgão já participou de alb'lllna atividade que envolvesse a Gestão pela 
Qualidade Total? 

sim 
. não 

Em caso afinnativo, que tipo de atividade? 

23. Seu órgão está infonnatizado? 
"_ SIm 

. não 

24. Em caso afirmativo, em que nível se encontra? 
existem equipamentos e nós produzimos nossos próprios sistemas 

U existem equipamentos e sistemas infonnatizados em utilização regular 
O existem equipamentos e sistemas infonnatizados, porém estão subutilizados 
[J existem equipamentos, porém estão subutilizados 

25. Existe a prática de treinar os recursos IUllnanos para a infonnática? 
II sim, oferecido de forma regular 
O sim e as demandas surgem por ansiedade dos próprios funcionários 
[] sim, mas de forma irregular 

não 

26. Os formulários e procedimentos de utilização interna são propostos pelo 
próprio órgão? 
l i . 

_J SIm 
[J não 

27. Em caso afirmativo de que forma são elaborados? 
O Existe uma área específica para elaboração dos mesmos 
n Existe área específica, porém surgem de um processo de negociação 
O Não e~iste uma área específica, cada órgão produz seus formulários e 

procedImentos 
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28. Voce, na qualidade de chefe do órgão~ está preocupado com problemas 
extra ambiente de trabalho de seus subordmados? 

D sim e faço reuniões individuais buscando identificar estes problemas 
O sim, entretanto tento levantar estes problemas de fonna genérica 
O não 

29. Existe um sistema de premiação/punição para atividades rotineiras, tais 
como assiduidade, pontualidade e cumprimento de tarefas? 

sim e está fonnalizado 
D sim, porém não está fonnalizado, pois é analisado caso-a-caso 

1 _ 

nao 

30. Voce situaria seus funcionários com relação a suas tarefas. 
O altamente motivados 
-
! motivados 

-, resignados 
desmotivados 
revoltados 

31 Voce situaria seus funcionários com relação ao ambiente de trabalho (aqui 
incuídos o sistema de premiação, condições fisicas e nível de supervisão) 

altamente motivados 
. motivados 

, i resignados 
I ! desmotivados 

! revoltados 

32. Seus nmcionários preocupam-se com a satisfação dos clientes 
externos/internos? 
~_ sempre, faz parte da rotina do trabalho. 
,_ ocorre de acordo com cada nmcionário. 

,não. 
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