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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou a criação de um padrão de atendimento para a Secretaria da 

EPGE de forma a resolver o infindável estresse de uma organização do setor 

quaternário, onde funcionários das atividades meio e fim não conseguem se relacionar 

de forma adequada. Com este modelo pretendemos resolver este impasse, permitindo 

que as atividades fim possam se dedicar somente à pesquisa e à docência, assim como 

mantermos uma alta qualidade de atendimento, pois somos a porta de entrada do 

público interno e externo da FGV. 

 

A partir da conceituação teórica de Organização, Sistema e Métodos e da Descrição 

Densa de Geertz (1978), construímos um padrão de atendimento adaptado à realidade 

das atividades meio da FGV. Selecionamos 21 funcionários de secretarias acadêmicas, 

reunindo desde gerentes até auxiliares de serviços gerais e, por meio de entrevistas e 

observação participante durante seis anos do autor desta obra, os dados foram coletados. 

A contribuição de todos foi fundamental para construção do modelo e desta entrevista 

poderá nascer uma nova forma de se pensar em atendimento de secretarias na FGV. 

 

ABSTRACT  

 

This work has as its objective to create a service’s pattern to EPGE Secretary, so we can 

solve the endless stress of the quaternary sector organization, where teachers and 

secretary professionals just can’t get along. This systemic model intends to create a 

definite solution to that problem, allowing teachers to dedicate their time only to 

research and orientation to students. That way, we can keep the high quality of the 

secretary’s service, as we are the symbol of EPGE through the eyes of the public. 

 

Having done the theoretical conceptualization of Organizations, Systems and Methods 

and also Geertz Theory of Ethnography, we build a pattern system, adapted to FGV’s 

secretaries cultural situation. A group of 21 professionals from FGV’s secretaries was 

selected and through a qualitative research, it was sustained the six years field work of 

the thesis author. The group’s contribution to this work was fundamental to build the 

model and can also create a new way of thinking the work from secretaries of FGV. 
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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA  

 
 
Neste capítulo, será feita uma breve exposição histórica das origens da EPGE e do tipo de 

atendimento prestado pela secretaria. O capítulo também apresentará o problema e outras 

questões que suscitaram a investigação, suposições, delimitação e relevância do estudo. A 

metodologia é, igualmente, explicitada. 

 
1.1 - INTRODUÇÃO 
 
A Fundação Getulio Vargas - FGV é uma entidade de caráter técnico - científico, educativo e 

filantrópico, instituída em 20 de dezembro de 1944 como pessoa jurídica de direito privado, 

visando aos estudos dos problemas de organização racional do trabalho, especialmente nos 

seus aspectos administrativo e social e à conformidade de seus métodos às condições do meio 

brasileiro. Dentre seus órgãos componentes está a Escola de Pós - Graduação em Economia 

(EPGE). 

 

 

A EPGE originou-se do Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), criado pela FGV 

em 12 de dezembro de 1960 e com início efetivo em 20 de janeiro de 1961, em nível de pós - 

graduação lato sensu, que tinha por objetivo treinar intensivamente, por períodos que 

variavam de seis meses a um ano, economistas candidatos a bolsas de estudo no exterior, 

especialmente nos Estados Unidos, sob os auspícios da US/AID (Extinto órgão americano que 

financiava alunos estrangeiros para estudar em faculdades americanas), da Fundação 

Rockfeller, ou da CAPES. 

 

 

A EPGE tem por finalidade o ensino e a investigação científica no campo da economia teórica 

e aplicada, assim como a difusão e aprimoramento da cultura econômica no país. Um dos 

objetivos é cooperar para a formação, no Brasil, de equipes de economistas capazes de 

propiciar o exercício da pesquisa econômica como atividade permanente nos departamentos 

de economia das universidades. 
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Destaca-se, para tal fim, a formação de mestres e doutores de elevado nível técnico, a 

elaboração de uma literatura econômica brasileira de alta qualidade, a realização de reuniões 

científicas de âmbito nacional e internacional, o intercâmbio com centros acadêmicos 

nacionais e estrangeiros e a manutenção de uma biblioteca completa e atualizada na área de 

economia e finanças. Outro objetivo é formar pessoal capacitado a trabalhar e a fazer 

pesquisas em órgãos públicos e privados, cujas atividades requeiram utilização de técnicas 

econômicas e suas aplicações. 

 

Em 2003, a EPGE completou 42 anos de existência, tendo neste período se destacado pela 

prestação de serviços de alta qualidade em ensino de Economia, pesquisas e assessoria a 

órgãos governamentais e empresas de porte. Consolidou, assim, sua posição como a mais 

tradicional Escola no ensino de Economia no país. 

 

Durante esse período, preocupou-se a Escola em manter a excelência em sua atividade fim. 

Desde o seu início, a EPGE destacou-se na vanguarda do ensino da Economia, assumindo 

posição inigualável na formação de alunos, os quais, após concluírem seus cursos de Mestrado 

e  Doutorado, partiram para a conquista de suas vitórias profissionais e revelaram-se grandes 

personalidades. Atestando esta afirmativa, observa-se que a grande maioria ocupa ou ocupou 

cargos de importância nas áreas em que atuam, seja em empresas nacionais e multinacionais 

de grande porte, seja em órgãos públicos e privados, além de universidades de renome. Todas 

essas instituições, regularmente, aproximam-se da Escola, visando recrutar dentre seus alunos, 

os profissionais requeridos com excelente formação. 

 

A EPGE, bem como os outros centros promotores de Mestrado e Doutorado em Economia, 

que haviam obtido o conceito seis na avaliação anterior da CAPES, recebeu em visita, em 

2000, de avaliação uma missão de professores/consultores internacionais enviados por aquela 

instituição.  Estes professores apresentaram um relatório no qual foram elogiados o programa, 

professores e instalações e no qual, em síntese, a Escola foi classificada como o centro 

nacional que mais se aproxima da excelência dos maiores centros mundiais no ensino da 

economia, por isso estando apto a receber o conceito máximo sete na próxima avaliação. 
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Para dar suporte a todo o programa da EPGE, atualmente, a secretaria de Mestrado e 

Doutorado conta com 3 (três) funcionários mais um contínuo e um estagiário, para atender 35 

funcionários (Congregação de Professores, pool de secretárias do Mestrado e Doutorado e 

Núcleo de Computação da EPGE) , bem como a alunos, professores externos e visitantes, 

sendo também responsáveis por atestar todos os certificados emitidos pela Fundação Getulio 

Vargas, programas especiais de cursos de especialização.  

 

 

O objetivo da secretaria é procurar racionalizar determinados serviços administrativos com a 

intenção de tornar os processos mais ágeis e eficientes.  

 

Como área prestadora de serviços para uma das principais entidades internas da FGV, 

geradora de receitas, oriundas tanto do ensino quanto de consultorias, a secretaria geral da 

EPGE enfrenta um novo desafio. Desde janeiro de 2001 ocorreu uma divisão na Secretaria 

Geral da EPGE, que atendia a todos os seus órgãos internos, segmentando o atendimento em 

diversas secretarias: 

 

 

�� Secretaria do Mestrado e Doutorado; 

�� Secretaria de Cursos Especiais (FGV Management no Rio de Janeiro); 

�� Pool de Serviços do FGV Management (Secretaria do FGV Management fora do Rio de 

Janeiro); 

�� Secretaria do FGV Consulting. 

 

 

Em face do apresentado, a secretaria da EPGE está diante do seguinte problema: Como 

melhorar o padrão de atendimento da secretaria da EPGE, de forma a gerar maior satisfação 

aos clientes, assim considerados os alunos, professores, funcionários e público em geral ? 

Responder a esta pergunta é o objetivo final desta dissertação. 
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1.2 – QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS 

 

 

 

a) Quais as características das atuais secretarias acadêmico - administrativa  da FGV ? 

 

 

 

b) Quais as atuais normas e portarias internas que regem o funcionamento de uma secretaria 

acadêmico - administrativa na FGV? 

 

 

 

c) Qual o nível de tecnologia utilizado pelas secretarias acadêmicas - administrativas da 

FGV? 
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1.3 – SUPOSIÇÕES 

 

 

Como definiu Costa (1997), a complexidade dinâmica de um negócio pode ser apreendida por 

seus gerentes por meio de uma abordagem sistêmica a esta realidade. Supõe-se então, que por 

meio de uma modelagem da nova estrutura da secretaria da EPGE, seja aberto um caminho 

para mudanças e renovação, gerando motivação no trabalho de atendimento da secretaria. 

 

 

1.4 – DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A Secretaria Geral executava funções para as mais diversas áreas da EPGE, porém a partir do 

ano de 2001, passou a atender somente ao programa de Mestrado e Doutorado em Economia 

da FGV. Pretende-se abordar à luz da teoria de sistemas, organizações e métodos qual o novo 

papel desta secretaria. Estarão sendo analisadas a automação dos processos administrativos e 

integração com professores e alunos. Enfim, tratam-se de variáveis que afetam a vida 

acadêmica da EPGE.  

 

 

O estudo ficou restrito às relações existentes em todas as secretarias da FGV, mais 

especificamente: secretaria da EBAPE, EPGE e do programa FGV Management. Não foi 

objeto de estudo o funcionamento de áreas de atendimento que não sejam as acadêmicas. Não 

foi, da mesma forma, objeto de estudo secretarias acadêmicas que não pertencessem à FGV, 

ficando assim excluídas as secretarias dos diversos conveniados do programa FGV 

Management, ficando restrito à secretaria geral deste programa, na matriz. 
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1.5 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

As atribuições da nova Secretaria de Mestrado e Doutorado da EPGE precisam adaptar-se às 

exigências do mercado e reinventar-se para reiniciar um novo ciclo de desenvolvimento. 

Teremos uma pequena equipe, que contará com uma forte estrutura tecnológica, eliminando 

anomalias e procurando soluções para a demanda atual, explorando insatisfações latentes dos 

professores e alunos, pois nossos clientes estão cada vez mais exigentes, possuindo uma alta 

expectativa de atendimento. Dessa forma, a secretaria poderá atender de forma mais adequada 

aos professores da EPGE e os alunos, de forma à liberá-los para dedicação exclusiva ao 

trabalho acadêmico, cabendo à secretaria todo o apoio em relação a serviços e administrativo. 

 

 

A Secretaria da EPGE prestará assessoria administrativa ao Diretor nos assuntos que lhe são 

pertinentes e desenvolverá atividades de planejamento e administração, necessárias à vida 

acadêmica da EPGE,  desempenhando também  quaisquer outras funções que lhe forem 

conferidas pela congregação da Escola. 

 

 

Em face deste cenário, ferramentas como qualidade total, reengenharia, empowerment, 

benchmarking quase que se tornam obrigatórias para a modernização do sistema de 

atendimento da secretaria. No entanto, a pesquisa visa aliar técnicas de Organização, Sistemas 

e Métodos (OSM) a cultura organizacional local para que seja possível adaptar tanto seu 

componente estrutural quanto humano a esta nova realidade. 

 

 

A tecnologia de Organização, Sistemas e Métodos (OSM), apesar de tradicional, é vital para 

este estudo, pois a valorização do gerenciamento de logística, e administração do marketing 

de relacionamento norteiam  a direção de uma secretaria moderna e atual. Estes estudos 

evoluíram, abrangendo os aspectos estruturais, comportamentais, tecnológicos e estratégicos, 

porém pouco se tem escrito em relação à educação. 
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Dessa forma, a pesquisa usou as ferramentas modernas de OSM, avaliando em cada caso qual 

fornecerá resultados positivos para este estudo, desenvolvendo um padrão de atendimento 

adaptado às necessidades de uma secretaria acadêmico-administrativa, com a finalidade de 

obtermos uma configuração gerencial mais adequada. 

 

 

Será apresentado agora o tipo de pesquisa, assim como o universo, a amostra e os respectivos 

sujeitos da pesquisa. Em seguida, é revelado como foi realizada a coleta e o tratamento de 

dados da pesquisa, bem como as limitações do método escolhido. 

 

 

1.6 – TIPO DE PESQUISA 

 

 

VERGARA (2000, p. 46), afirma que o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa que 

será realizada, sua conceituação e justificativa à luz da investigação específica. Consoante a 

taxionomia desenvolvida por Vergara, uma pesquisa pode ser classificada por meio de dois 

critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

 

Quanto aos fins este trabalho pode ser caracterizado como metodológico e aplicado. Seu 

caráter metodológico deve-se ao fato de estarmos construindo um modelo de manipulação da 

realidade. Simultaneamente, é uma pesquisa aplicada, pelo fato de ser motivada pela 

resolução prática de um problema concreto imediato, sem especulações de caráter de 

curiosidade científica. 
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Quanto aos meios utilizados para a investigação, foram realizadas pesquisa de campo, 

documental e bibliográfica. Trata-se, também, de um estudo de caso. 

 

 

Neste estudo de caso, a pesquisa de campo foi fundamental, sendo realizada no local onde 

ocorreu o fenômeno. Ao longo de seis anos, o pesquisador procurou analisar todos os aspectos 

que envolvem o atendimento de uma secretaria acadêmica, observando com discrição tods os 

problemas que envolvem este trabalho. Da mesma forma, procurou-se analisar todos os erros 

e acertos que fizeram parte da evolução das secretarias acadêmicas da FGV, desde 1997 até o 

momento da feitura desta pesquisa. Na pesquisa documental foram consultados atos e 

portarias internas da FGV, do qual a secretaria da EPGE faz parte. A pesquisa bibliográfica 

fêz-se necessária pela importância de pesquisarmos material analítico pertinente ao estudo. 

Finalizando, é um estudo de caso porque nos referimos a um órgão de uma Instituição de 

Ensino Superior. 

 

 

1.7 – UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

O universo de nossa pesquisa de campo foi constituída por funcionários de apoio das 

secretarias acadêmicas da FGV, assim como seus respectivos gerentes e supervisores.  

 

 

A amostra foi definida pelo método da tipicidade, pois foi constituída de elementos 

representativos da população – alvo, com a qual o pesquisador tem condições de obter um 

conhecimento mais aprofundado. Constituiu-se de 21 pessoas. 
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1.8 – COLETA DE DADOS 

 

 

De acordo com os meios de investigação mencionados, os dados foram coletados por meio de: 

 

 

I. Entrevistas informais, focalizadas e por pautas com os funcionários de apoio das 

secretarias acadêmicas da FGV, e finalizando, observação participante do local de 

estudo. Todas estas medidas foram tomadas com o intuito de determinarmos a 

percepção do serviço por estes funcionários; 

 

 

II. Busca nos arquivos da secretaria da EPGE, com a finalidade de levantar normas, atos, 

portarias internas e estatutos que regem o seu funcionamento; 

 

 

III. Consulta à literatura, para avaliar parâmetros de sistemas de atendimento ao cliente, e 

organização e métodos e cultura organizacional existentes em material publicado em 

livros e revistas especializadas, permitindo à pesquisa em questão determinar 

analiticamente a evolução de padrões de atendimento e estruturas de organizações; 
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1.9. – TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Foi utilizado o método sistêmico, pois de acordo com Vergara (2000, p. 15) este método 

procura identificar as relações do todo com as partes e das partes entre si, podendo ser uma 

empresa e suas partes internas. O método privilegia processos e seu movimento na direção de 

uma evolução.  

 

 

Por meio das entrevistas, verificou-se o sistema vigente de organização das secretarias, assim 

como a percepção de seus funcionários em relação às secretarias acadêmicas da FGV. Da 

mesma forma foi obtido um grande número de sugestões para obtermos um padrão de 

atendimento. 

 

Após a coleta dos dados, e sua parametrização, analisaram-se todos os aspectos pertinentes à 

pesquisa com a finalidade de formularmos uma resolução para o problema em questão.  

 

Por final, embora, segundo Vergara (2000, p. 11), admita-se a inexistência da neutralidade 

científica, procurou-se o distanciamento, para evitar influências na interpretação dos 

resultados. Apesar de fazer parte do universo pesquisado, o autor desta dissertação procurou 

analisar os fatos friamente, verificando apenas a percepção dos entrevistados,anotando todas 

as opiniões fornecidas para a nálise neutra dos fatos. Neste caso, a aceitação de falhas nas 

secretarias e a busca pelo conhecimento evitou que qualquer pergunta da entrevista fosse 

mascarada pelo envolvimento pessoal do entrevistador, facilitando o processo de análise dos 

resultados. 

 

1.10 – LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A limitação da abrangência da pesquisa às secretarias da FGV, não considerando o 

funcionamento de outras secretarias de outras Instituições de Ensino, não permitirá ser 

extraída uma conclusão geral, restringindo-se ao ambiente da FGV. 
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É provável que a escolha aleatória de grupos de alunos para entrevista não sejam os mais 

representativos do universo estudado, causando distorções na percpção dos resultados. 

 

 

Durante a coleta de dados, o pesquisador procurou manter-se o mais neutro possível, pois 

como o mesmo faz parte do universo estudado, sua análise poderia estar influenciada pelos 

aspectos ambientais , podendo interferir na captação dos aspectos mais relevantes do 

problema. Da mesma forma, os entrevistados podem ter fornecido respostas que não traduzam 

a realidade, por razões inconscientes ou conscientes. Foi necessário o pesquisador transmitir 

confiança e  mostrar a importância da pesquisa em todos os seus aspectos. 

 

 

Este capítulo tratou de definir o problema da investigação, a suposição que o suporta, a 

delineação e a relevância do assunto, bem como a metodologia empregada na pesquisa. 

 

 

No próximo capítulo, será feita uma exposição de alguns aspectos da teoria de Organizações, 

Sistemas e Métodos (OSM), relevantes em relação ao nosso estudo. A construção do padrão 

de atendimento, objeto deste trabalho, será realizado a partir destas pesquisas sobre 

transformação organizacional, aliadas à vivência de campo do autor desta dissertação. As 

atividades meio, como passaremos a denominar agora as funções da secretaria acadêmica da 

EPGE têm de ser organizadas em seus procedimentos e características para que possa 

contribuir ao máximo com as atividades de pesquisa e ensino da FGV.  

 

 

O grande desafio criativo está em adequar os conhecidos padrões e rotinas da teoria de OSM 

em relação às múltiplas variáveis que envolvem o atendimento de uma atividade meio, tanto 

externa como interna à FGV. 



 

 

12

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Para poder competir num mercado cada vez mais disputado, as instituições precisam obter o 

melhor desempenho possível em suas atividades, o qual é resultado de seus processos 

operacionais, administrativos e de suporte. A teoria de Organização, Sistemas e Métodos 

(OSM) estuda as maneiras de melhorar o desempenho dos processos administrativo, sendo as 

técnicas de OSM amplamente utilizadas na racionalização e padronização de processos, em 

programas de qualidade, arquitetura organizacional, benchmarking e empowerment. Em face 

deste aspecto, o objetivo deste capítulo é adequar aspectos da a teoria de OSM com o estudo 

de campo da secretaria da EPGE. 

 

 

2.1 – ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS (OSM) E AS SECRETARIAS DE 

ENSINO 

 

 

A teoria de Organização e Métodos, agora chamada de Organização, Sistemas e Métodos,  

vem passando por uma importante evolução ao longo dos últimos anos. Enquanto no passado 

o objetivo era formar profissionais para um setor específico da empresa com 

responsabilidades específicas pela racionalização do trabalho, atualmente, com a 

informatização, a gestão da qualidade, o envolvimento dos colaboradores e as equipes 

autogerenciadas, todos os profissionais de administração precisam estar familiarizados com as 

técnicas de racionalização do trabalho e melhoria dos processos e sistemas administrativos, 

assim como processos motivacionais e cultura organizacional. 

 

 

Deve-se lembrar também que não se pode simplesmente aplicar metodologias de organização 

sem antes conhecer a cultura local e adaptar esta técnica ao meio existente.  
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Dentro deste contexto, e como Geertz (1978, p14.) assinála, cultura não pode ser tratada como 

um fenômeno físico, ou seja, não existe um laboratório no qual possa ser isolada e então 

estudada.  

 

 

Descrição de comportamentos de forma densa, segundo Geertz (1978), significa buscar as 

motivações de uma determinada ação, ou seja, refletir sobre ao razão de uma ação estar sendo 

executada. Este sistema complexo de signos interpretáveis, sempre deve estar baseado em 

contexto para que possa ser explicado.  

 

 

Uma interpretação superficial de um setor no qual pretende-se construir um padrão de 

atendimento, baseado apenas em técnicas modernas de OSM, pode não fornecer a dimensão 

exata da expressão cultural daquela comunidade (em nosso caso, funcionários de secretarias 

acadêmicas da FGV), pois sem o estudo do fluxo de ações do mesmo, estará sendo cometido 

um erro de descrição. 

 

 

Além disso, os profissionais dedicados especificamente às técnicas de OSM precisam ter uma 

preparação muito sólida para atuarem como facilitadores em programas de excelência em 

serviços ao cliente e desenvolvimento de equipes. 

 

 

Atualmente, as mais prestigiadas e eficientes secretarias de centros acadêmicos internacionais 

automatizaram a maioria de seus processos, desde a inscrição de alunos pela web, até a 

obtenção de históricos não oficiais, atuando com as mais modernas técnicas de OSM, com o 

objetivo de aumentar o valor dos serviço e produtos, pois este só é valorizado quando está 

disponível e posicionado em relação à perspectiva do cliente. 
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Nesse contexto, as atribuições da nova secretaria  da EPGE precisam adaptar-se às exigências 

do mercado, e utilizar das técnicas de OSM para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento.  

 

 

Tanto a secretaria da EPGE como outras secretarias acadêmicas da FGV possuem 

características próprias e décadas de execução de processos administrativos com base em 

tentativa e erro, adaptando-se à novas situações impostas pelo mercado, gerando uma 

verdadeira miscelânia de rotinas para a execução de suas funções.  

 

 

De acordo com Tachizawa (1999), verificou-se que, em geral, não há uma definição clara do 

conjunto de atividades que constituem o segmento meio de Instituições de Ensino Superior 

(em nosso caso as secretarias acadêmicas da FGV). Existem órgãos normativos, tais como: 

Diretorias, Congregações de Ensino (Professores de Mestrado e Doutorado) e Pró-Reitorias, 

que definem as diretrizes de processos básicos que devem existir na organização. No entanto, 

esses órgãos, por serem os responsáveis pela atividade fim da FGV, entenda-se com isso 

ensino e desenvolvimento de pesquisas, acabam desviando o foco de suas funções. 

 

 

As atividades meio (secretarias acadêmicas) funcionam como uma ponte entre as atividades 

fim (professores e alunos) e a organização (FGV), obtendo os recursos humanos, materiais e 

financeiros necessários às mesmas, adaptando-se aos objetivos institucionais e realizando os 

registros e controles necessários das atividades meio e fim. 

 

 

A secretaria acadêmica é responsável por ligar a atividade fim com os órgãos complementares 

da FGV, que prestam serviços auxiliares e de apoio. Entende-se como órgãos complementares 

da FGV: a biblioteca, núcleo de computação, divisão de administração geral, divisão de 

orçamento, divisão jurídica, departamento de recursos humanos e divisão de tecnologia. 
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Neste ponto, serão apresentadas algumas etapas do desenvolvimento deste modelo, 

procurando sempre adaptar uma técnica de OSM à realidade das secretarias acadêmicas da 

FGV. 

 

 

De acordo com Araujo (2001, p. 34), recomenda-se um conjunto de etapas a serem seguidas  

rigorosamente em estudos organizacionais: 

 

 

a) estabelecer detalhadamente o problema a ser estudado, fixando objetivamente o fim a ser 

atingido; 

 

O problema, objeto de estudo desta dissertação, é como um padrão de atendimento de serviços 

pode ser implementado pela secretaria da EPGE, de forma a gerar maior satisfação por parte 

dos clientes, assim considerando os alunos, professores, funcionários e público em geral, 

conforme mencionado na página 5 deste documento. 

 

b) analisar a situação anterior, fazendo uma espécie de recenseamento dos dados 

conhecidos, tanto técnicos, quanto econômicos e humanos; 

 

 

Em todas as organizações, encontra-se uma divisão  marcante entre o segmento voltado para 

os processos básicos e aquele dirigido para o apoio administrativo (pessoal, finanças e 

material). Quando estuda-se uma organização como a FGV, típica do setor quaternário 

(aquelas que trabalham com processos simbólicos: ensino e pesquisa), percebe-se uma 

característica básica: aqueles envolvidos com os processos básicos possuem educação 

superior, recebendo salários e vantagens incomparavelmente superiores àqueles que se 

dedicam aos serviços administrativos, assim como status muito mais elevado. 
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Aqueles que trabalham nos serviços administrativos acabam atuando como o proletariado 

deste setor, geralmente encontrando dificuldades em compreender a natureza dos processos de 

produção simbólica das atividades. Da mesma forma, o grupo voltado para as atividades fim 

(professores, pesquisadores e alunos) não demonstram compreensão frente aos serviços 

administrativos. A atividade intelectual muitas vezes se encontra numa posição de 

antagonismo com a otimização dos serviços administrativos. Nosso estudo está analisando 

meios de tornar o relacionamento entre o meio administrativo e o meio acadêmico mais 

flexível, gerando maior compreensão de ambos os lados. 

 

 

c) avaliar o estudo, prevendo-se sua repartição e sua duração com a ajuda de um plano de 

intervenção; 

 

O plano de ação baseia-se na otimização de processos administrativos, por meio de técnicas 

de OSM, adaptadas ao meio no qual as aplicaremos. Muitas vezes, terminologias de 

administração como eficiência, custo e benefício se opõem às atividades de ensino e pesquisa. 

Por outro lado, a administração, muitas vezes é exercida por pessoas com pouca compreensão 

das atividades acadêmicas do setor, logo, o plano de ação deverá ser aplicado gradativamente 

para o benefício da instituição de educação superior. 

 

 

d) achar a solução, ou as soluções, baseado na crítica dos dados analíticos; 

 

Com base no estudo de campo de 6 (seis) anos do autor desta dissertação e entrevistas com os 

funcionários das secretarias acadêmicas da FGV, desenvolveu-se um padrão flexível, que 

atenda às necessidades do corpo docente e discente da FGV, assim como o público interno e 

externo da secretaria. 
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e) discutir as soluções; 

 

Esta etapa envolve a avaliação de quais procedimentos atenderão de forma mais eficiente os 

clientes da secretaria acadêmica da EPGE (professores, alunos e  público voltado para o setor 

acadêmico) 

 

f) término do projeto: a solução será estruturada, com o mínimo de detalhes necessários a 

sua apreciação, e submetida pelo gerente à aprovação final da direção superior; 

 

Neste caso, no trabalho com o setor quaternário, o projeto será apresentado à Congregação de 

Ensino, que define as diretrizes da EPGE, para que possamos iniciar a reestruturação da 

secretaria. 

 

g) aplicar a solução: o gerente deve procurar uma adaptação dos meios usados às rotinas das 

pessoas envolvidas; 

 

Este processo deverá ser gradativo, pois somente por meio de compreensão e flexibilidade, 

poderemos atingir um resultado razoável. 

 

h) constatar os resultados. 

 

 

A partir deste modelo Araujo, (2001, p.35) nos oferece uma outra abordagem no 

desenvolvimento de um estudo organizacional: definir o objeto de estudo; promover a 

pesquisa preliminar; planejar a ação; executar; identificar os principais problemas e 

necessidades; formular e escolher alternativas de ação; mudar e acompanhar e reavaliar. 
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Segundo Araujo (2001, p. 40), sensibilizar é tornar o indivíduo integrante de um processo de 

mudança, é permitir o sim e o não, a crença e a descrença. É fazê-lo entender as razões e os 

porquês da mudança. Exige enorme competência do gerente responsável pelo estudo, pois o 

coloca frente a frente com os indivíduos objeto da mudança. 

 

 

Nesse caso, normalmente, têm-se as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas 

segundo uma programação anual, ficando previamente definidas quais serão as atividades e 

expectativas. A administração dos meios tem uma tarefa tranqüila e cabe-lhe seguir as rotinas, 

procedendo conforme as normas estabelecidas. 

 

 

No entanto, uma nova situação está sendo imposta a este quadro, quando paralelamente à 

programação das atividades meio e fim, incluem-se novos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, que não foram nem puderam ser previstos. Esta situação requer uma administração 

mais ágil e eficiente, no sentido de urgência na tomada de  decisões, demandando 

flexibilidade e principalmente preparação para enfrentar situações novas e incomuns. 

 

 

Verifica-se que em organizações regidas por padrões do setor quaternário não há preparo para 

assumir estas novas condições, de modo que o conflito costuma se instalar sob a forma de 

desaceleração do rítmo de trabalho. 

 

 

Especialmente porque os funcionários de administração dos meios vêem-se obrigados a 

constante defrontação com os professores, envolvidos nas atividades fim. A inexistência de 

uma linguagem e de terreno comuns criam obstáculos, onde deveria haver flexibilidade e 

compreensão mútua  torna o fluxo de administração extremamente lento. 
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Por vezes, uma reunião curta, ao longo do expediente, manhã ou tarde, pode conduzir os 

funcionários de administração dos meios  ao processo de mudança, sem maiores 

conseqüências para as atividades fim. A conversa franca, o desfile das fases ou etapas a serem 

conquistadas, a ferramenta ou as ferramentas a serem utilizadas é caminho adequado para o 

esclarecimento dos procedimentos direcionados ao estudo.  

 

 

Se for feita uma abordagem comportamental, ela deve conter questões sobre: o que cada 

indivíduo conhece da requisição solicitada; o que cada indivíduo pensa da requisição; o que os 

condutores pensam dos indivíduos envolvidos; o que os condutores pensam do estudo; o que 

pensam das ferramentas a serem utilizadas; as primeiras conclusões de cada um a respeito das 

requisições e dos indivíduos envolvidos, a agenda da próxima reunião, ainda de 

sensibilização; e generalizações e exemplificações concernentes às demandas. 

 

 

Essas reuniões são hoje fundamentais, pois o desejo de participar é muito grande em nossa 

sociedade, e o contínuo crescimento do país, em que pesem alguns percalços, é justificativa o 

bastante para que o gerente responsável pelo estudo paute  seu trabalho com o conhecimento 

e, se possível, com a aquiescência das pessoas envolvidas. A indiferença com relação ao 

destino da organização é característica de uns poucos segmentos em nossa realidade.  

 

 

Emerge desse contexto a necessidade de compreensão do setor no qual atuamos para que a 

clientela possa ser atendida de forma mais adequada. É o que será visto a seguir. 
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2.2 ANÁLISE ADMINISTRATIVA 

 

 

2.2.1. CONCEITO 

 

De acordo com Cury (1993), análise administrativa é um processo de trabalho, dinâmico e 

permanente, tendo como objetivo efetuar diagnósticos situacionais das causas e estudar 

soluções integradas para os problemas administrativos, envolvendo, portanto, a 

resposabilidade básica de planejar as mudanças, aperfeiçoando o clima e a estrutra 

organizacionais, assim como os processos e os métodos de trabalho. Em nosso caso devemos 

também nos lembrar da importância de padronização e constante melhoria dos processos que 

envolvem as atividades de uma secretaria. 

 

Serão analisados agora alguns aspectos da teoria de Cury, adaptando-os à realidade do 

trabalho das secretarias administrativas que dão suporte aos setores acadêmicos da FGV, que 

serão utilizados para construção de nosso modelo sistêmico. 

 

A estratégia de análise administrativa para implantarmos um modelo sistêmico, divide-se 

inicialmente em dois pontos fundamentais, dentro de um enfoque comportamental: 

 

a) diagnóstico situacional das causas - buscando identificar nao só o clima e a estrutura 

da organização, mas também seus métodos e processos de trabalho  

 

Neste caso, o do setor quaternário, os processos básicos acabam sendo determinados pelas 

atividades fim e não as atividades meio. Os métodos e processos de trabalho acabam sendo 

prejudicados pela falta de interação entre estas duas áreas, que simplesmente carecem de 

compreensão mútua. Da mesma forma, vão sendo estabelecidos determinados procedimentos 

que são passados para novas gerações nas secretarias quase sob a forma de tradição de 

antepassados. 
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Muitas vezes, os docentes se opõem a que se aplique uma determinada norma administrativa, 

pois acreditam que isto irá prejudicar as atividades de ensino e pesquisa. Há desconfiança 

quanto à aplicabílidade de certas técnicas administrativas pela falta de comunicação entre os 

dois setores. 

 

Por outro lado, deve ser lembrado que a administração das secretarias é normalmente exercida 

por pessoas com pouca experiência neste tipo específico de administração. Completando, a 

FGV expandiu-se. rapidamente em tamanho e complexidade. A  estrutura da administração 

profissional não foi projetada para o momento que vivemos, logo, devemos procurar 

desenvolver uma nova forma de estruturar as secretarias para nos adequarmos ao crescimento 

da FGV. 

 

 

b)  Interveção planejada: 

 

• estudo das soluções dos problemas, compreendendo, de início as fases de 

planejamento da solução e competente crítica; 

 

• planejamento das mudanças, efetivando, em linha gerais, nas faces de implantação e 

controle de resultados. 

 

 

 

Ademais, é pertinente lembrar que este trabalho dependerá da forma como as secretarias se 

relacionam com as áreas complementares da FGV ( Recursos Humanos, Administração Geral, 

Orçamento, Jurídico e Tesouraria), de forma que o modelo possa funcionar adequadamente. 
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Inobstante, ainda segundo  Cury (1993); enfoca-se a análise administrativa como processo de 

trabalho, dinâmico e permanente, funcionando como se fosse verdadeiro sistema aberto, no 

qual uma fase não se esgota, porque tudo que nela se conclui é objeto de avaliação na fase 

posterior, podendo a esta retornar. 

 

Portanto, a análise administrativa não é um programa e sim um processo de trabalho, em 

virtude de se construir de uma série continuada de eventos e ações. 

 

Assim, para sua maior eficácia, a análise administrativa deve ser realizada por meio da adoção 

de uma metodologia que procure o constante aperfeiçoamento das práticas de trabalho e a 

renovação organizacional, condições indispensáveis à sobrevivência de uma organização na 

sociedade contemporânea, de grandes, complexas e rápidas mudanças em todos os setores. 

 

Deve ser lembrado também que antigamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

eram realizadas segundo uma programação anual, conforme a qual já se podia saber desde o  

início do período, quais seriam as atividades e expectativas. Todo o quadro era razoavelmente 

bem definido, assim como os papéis e domínios organizacionais. Esta situação permitia que 

determinados padrões simples fossem estabelecidos, e não existia a necessidade de um 

atendimento mais personalizado, pois o mesmo não sofria tantas demandas  A administração 

dos meios tinha uma tarefa tranqüila cabendo apenas seguir algumas rotinas mediantes normas 

estabelecidas pelo setor fim. 

 

 

Há alguns anos, uma nova situação estabeleceu-se nas Instituições de Ensino Superior, como a 

FGV, e as antigas práticas administrativas  perderam muito de sua nitidez. Ao lado de 

atividades programadas e que seguem uma rotina tanto para as atividades meio, quanto para as 

atividades fim, novos projetos são delineados durante o ano, o que exige um dinamismo muito 

forte das atividades meio para que possam atender as atividades fim. 
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A inclusão, durante o período, de novos projetos de ensino, pesquisa e extensão, que não 

foram nem puderam ser previstos resulta, em geral, no ingresso de novos funcionários 

administrativos, de docentes e pesquisadores e de novos clientes. Esta situação, juntamente 

com a inclusão de novas áreas, pode resultar no estresse da secretaria por não ser flexível o 

suficiente para atender tais demandas. Por outro lado, esta nova situação requer uma 

administração mais ágil e a urgência na tomada de decisões demanda principalmente 

preparação para enfrentar situações novas e incomuns 

 

 

Contudo, as secretarias administrativas de apoio acadêmico atuais, regidas por padrões 

burocráticos ou por pura intuição de seus supervisores e gerentes, não se encontram 

preparadas para estas novas condições, de modo que o conflito  costuma se instalar.  

 

 

Não necessariamente o conflito aberto, mas  os funcionários de administração dos meios 

vêem-se obrigados a uma constante defrontação com os professores, envolvidos nas atividades 

fim. A inexistência de uma linguagem e de um terreno comuns criam obstáculos, onde deveria 

haver harmonia e compreensão mútua. 

 

 

Aqueles que se encontram nas áreas fim devem admitir a ímportância de conhecer as formas 

de comportamento administrativo, entender a importãncia dos registros, dos controles e do 

comportamento padronizado e rotinizado. Do outro lado, aqueles que se encontram nas 

atividades meio devem buscar compreender as particuliaridades das atividades fim,  a 

dificuldade de rotinizar e normatizar, e que estas medidas podem ter um efeito negativo sobre 

tais processos, fazendo com que os mesmos percam confiança nos meios e passem a atuar 

com tarefas administrativas, que não fazem parte do suas atividades. 
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2.2.2. PROGRAMA DE TRABALHO PARA UMA ANÁLISE ADMINI STRATIVA  

 

 

De acordo com Cury (1993), na tomada a decisão sobre a realização de um trabalho qualquer, 

envolvendo análise administrativa, a alta direção da organização deverá dar ampla divulgação 

da intervenção a ser realizada, ou delegar essa divulgação ao nível setorial, onde serão 

expostas as razões da medida e os objetivos a serem atingidos, deixando claro, finalmente, os 

prováveis benefícios que poderão advir para a organização e sua força de trabalho. 

 

 

Verifica-se que a metodologia de Cury (1993) é muito similar a de Araújo (2000), pois em 

termos gerais, os programas de trabalho de OSM não diferem muito entre si, logo estarão 

sendo apresentandos apenas alguns aspectos de nossa análise administrativa mais 

detalhadamente para compreensão da proposta do padrão de atendimento: 

 

 

2.2.3. LEVANTAMENTO 

 

 

Esta etapa, mencionada por Araujo (2001), envolve o levantamento e crítica do levantamento, 

num esforço para tornar o entendimento do seu conteúdo mais simples. Dessa forma, o 

levantamento compreende três fases distintas: 

 

• revisão da literatura; 

• entrevista; 

• observação pessoal. 

 

Passar-se-á, pois, à exposição de cada fase, com suas características marcantes, lembrando que 

esta fase deve ser iniciada após o diagnóstico preliminar da situção-problema:  
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Revisão da literatura: compreende a identificação, coleta e análise de todos os instrumentos 

escritos (internos ou externos à organização), referentes ao tema que está sendo desenvolvido, 

salientando-se a legislação, os instrumentos executivos da empresa como normas, instruções, 

rotinas estatutos sociais, organogramas, regulamentos, relatórios e outros documentos 

análogos, assim como bibliografia especializada. 

 

Neste caso, existem dois tipos de diretrizes: as estabelicidas pelos representantes das 

atividades fim e as estabelecidas pelaos órgãos complementares da FGV. As diretrizes das 

atividades fim podem ser identificados pelos regulamentos  normas que regem cada setor 

acadêmico da FGV. Verificamos que tanto  as secretarias das escolas (EPGE e EBAPE) 

quanto as secretarias do programa FGV Management possuem apenas estatutos referentes ao 

curso, e a única referência às secretarias administrativas é o seu papel de facilitador das 

atividades fim. 

 

Já os órgãos complementares da FGV possuem uma série de normas a serem cumpridas para 

diversos atendimentos, desde recursos humanos, passando pela compra de um utensílio até o 

pagamento de um professor ou aluno.  

 

Cabe às secretarias administrativas dos centros acadêmicos ser uma ponte entre as atividades 

fim e os órgãos complementares, com o objetivo de facilitar a vida acadêmica, deixando a 

mesma concentrada apenas nas atividades de ensino e pesquisa.  

 

Entrevista: é de grande utilidade para se obter informações que estão arquivadas na memória 

das pessoas entrevistadas. A entrevista também é o meio mais indicado para se saber de todos 

os integrantes da organização quais são as suas qualificações, o que realmente fazem, até que 

ponto estão indentificados com a política da empresa, até que ponto entendem as instruções 

que lhes são ministradas, quais as tarefas que realizam e que não fazem parte de nenhuma 

rotina específica do setor em que trabalham, quais as suas idéias a respeito da instituição em 

geral e do seu setor, em particular, e outros problema análogos. 
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De acordo com Cury (1993), a entrevista também apresenta algumas limitações: 

a) Certas pessoas entrevistadas quase nada têm para dizer ao entrevistador, deixando de 

prestar iportantes informações para o pleno desenvolvimento do trabalho; 

 

Nas entrevistas realizadas pelo autor deste trabalho, este problema foi bem reduzido, pois 

todos os entrevistados estão ligados diretamente aos serviços administrativos das 

secretarias administrativas dos setores acadêmicos da FGV. 

 

b)  Outras pessoas, desconhecendo o assunto objeto da entrevista, mesmo assim 

respondem a tudo que lhes é perguntado, dando simples palpites ou fazendo 

advinhções, em vez de confessarem seu desconhecimento com relação ao assunto 

pesquisado; 

 

Todos os entrevistados conhecem pelo menos um aspecto do assunto tratado. 

 

c) O entrevistador deve registrar, por escrito, as informações que lhe são prestadas. 

 

Todas as opiniões foram anotadas para que nenhum detalhe escape ao controle do autor do 

trabalho. 

 

Na realização da entrevista, devem ser tomados alguns cuidados: 

a) O entrevistador deve selecionar cuidadosamente as pessoas a serem entrevistadas; 
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b) O entrevistador deve estar bem familarizado com o assunto objeto da entrevista e com 

a terminologia utilizada; 

 

c) O entrevistador deve dar às pessoas que são entrevistadas uma idéia geral do assunto a 

ser perguntado e do tipo de iunformação de que necessita; 

 

d) Mesmo obedecendo a um plano de coleta de dados previamente organizado, as 

entrevistas devem ser realizadas da maneira mais informal possível; 

 

e) O entrevistador deverá ter sempre em mente que o seu trabalho não é o de corrigir 

falhas, mas obeter elementos para análise posterior, não lhe convindo discutir com o 

entrevistado; 

 

f) Se a entrevista se desviar do seu objeto da mesma, deve verificar se existem ainda 

questões duvidosas a serem esclarecidas. 

 

Observação pessoal: é o método de comparação das informações obtidas na revisão da 

literatura, questionários e entrevistas com a realidade dos fatos. Idéias e impressões 

erroneamente colhidas pelo analista organizacional podem ser corrigidas pela observação 

pessoal dos fatos sob análise. 

 

 

A observação pessoal também permite identificar condições de trabalho, indicando a 

necessidade de futuras análises ou de análises de natureza diversa daquela que se estiver 

realizando. É o caso típico de um trabalho de reorganização estrutural, em que o analista 

identifica uma série de rotinas que devam ser modificadas e/ou racionalizadas. 
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Como citado anteriormente, de acordo com Geertz (1978) , somente por meio da descrição 

densa pode-se realmente entender a cultura de um determinado ambiente. Neste caso, o autor 

do trabalho faz esta observação pessoal há seis anos, observação esta que foi a motivadora da 

realização deste trabalho. O  autor possui a vantagem de conhecer intimamente todas as 

secretarias de apoio dos setores acadêmicos da FGV, o que facilitou profundamente  as 

entrevistas realizadas. 

 

 

2.2.4. PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO 

 

 

 

Nesta etapa, buscou-se avaliar os problemas da mudança programada e seus reflexos quanto à 

força de trabalho da organização, com especial ênfase no recrutamento e seleção de novos 

talentos e treinamento dos empregado afetados pela mudança. Buscou-se verificar se foram 

devidamente solucionados os aspectos relacionados à integração das necessidades 

organziacionais, grupais e individuais, através do atingimento da própria cultura 

organizacional, tornando-a mais saudável, com revisão das normas, criação de incentivos e 

recompensas para os empregados, mudança de estilo gerenciais inadequados e aspectos 

análogos. 

 

 

Cury (1993) afirma que num trabalho de grande complexibilidade, envolvendo grandes 

parcelas da organização, convém à equipe de analistas institucionalizar mecanismos 

integradores e de auto-sustentação da mudança, o que facilitará a sua implantação e o controle 

de resultados. 
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Essa etapa é finalizada com a redação do modelo proposto e conseqüente divulgação, a fim 

que a empresa, como em todo, e os órgãos envolvidos, em particular, tomem conhecimento 

oficial das transformações aprovadas, segundo a natureza do projeto desenvolvido. Concluída 

a etapa, passa-se a fase de implantação do modelo sistêmico aprovado. 

 

 

2.2.5. IMPLANTAÇÃO 

 

 

Terminada a crítica do planejamento, elaborado o relatório respectivo, e processadas todas as 

adequações finais no plano ideal, que retrata a solução proposta, a equipe dá início à etapa 

final do projeto, como as demais, constituída de duas fases: a implantação e o controle dos 

resultados. 

 

 

A implantação, obviamente, compreende a execução do plano traçado, sendo de grande 

importância para o sucesso final do projeto, por se caracterizar como uma fase intermediária 

entre a sistemática vigente e a nova, cujo conteúdo intríseco e a substituição progressiva dos 

antigos pelos novos métodos e processos de trabalho. 

 

 

Portanto, esta fase de transição é muito complexa, porque a implantação devendo ser 

progressiva na maioria das intervenções, pode produzir uma ambigüidade na organização e 

alguns incovenientes. Naturalmente, esta fase do projeto somente será definida após a 

apresentação do trabalho e conseqüente análise do modelo pelos setores fim e complementares 

da FGV, não cabendo neste trabalho a análise destes aspectos. 
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2.2.6. CONTROLE DOS RESULTADOS 

 

 

Para Cury (1993), essa é a etapa final do processo, cujo objetivo é verificar se o plano adotado 

é realmente o melhor. A prática revelará as vantagens ou  defeitos existentes nos novos 

métodos de trabalho, permitindo as correções finais. 

 

 

O controle de resultados deve ter sua programação efetivada em função da implantação não 

devendo apresentar longa duração, sendo esse tempo, num projeto bem desenvolvido, com 

facilidade entre a equipe e os gerentes das áreas envolvidas. 

 

 

Em seguida, será analisada a importância dos sistemas de informações gerenciais para  uma 

empresa. 

 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCI AIS PARA AS 

EMPRESAS 

 

Em geral, tem-se dificuldade de avaliar, de forma quantitativa, qual o efetivo benefício de um 

sistema de infromações gerenciais, ou seja, a melhoria no processo decisório. Entretanto, 

pode-se trabalhar com base numa lista de hipóteses sobre os impactos dos sistemas de 

informações gerenciais na empresa, o que propicia ao executivo um entendimento, ainda que 

genérico, de sua importância. 

 

 

Os sistemas de informações gerenciais atuam como elementos polarizadores dos eventos 

empresariais provenientes dos ciclos de atividades, tanto interno, quanto externos à empresa. 
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O processo de administração nas empresas utiliza a informação como apoio às decisões, 

através de sistemas normativos que observam requisitos quanto a transmissores e receptores 

de informações, canais de transmissão, conteúdo das informações, periodicidade das 

comunicações, bem como processos de conversão das informações em decisões em cada um 

dos centros de responsabilidades (unidades organizacionais) da empresa. 

 

Os sistemas de informações, como geradores de informações de caráter decisorial, devem ser 

estabelecidos como processos de comunicação mediante os quais são fornecidos os elementos 

básicos para as decisões nos vários pontos da empresa. 

 

Este mapeamento dos processos é importantíssimo para o controle eficaz e a adequada tomada 

de decisão, uma vez que automatizados ou não, os sistemas de informação requerem a 

dedicação dos funcionários, a fim de que sejam alimentados constantemente, analisados  e 

extraídos de forma eficaz. 

 

Nesse contexto, inserimos a Secretaria da EPGE, que não poderia sequer pensar em abrir seu 

balcão sem um bom sistema de informações. Como prestamos serviços para as áreas fim e 

atendemos ao público externo, precisamos tomar decisões a todo instante e acompanharmos o 

fluxo de processos administrativos, logo, uma importante ferramenta para secretaria da EPGE 

é a informação correta, que nos permitirá tomar a decisão adequada para resolver qualquer 

tipo de situação, seja do dia-a-dia ou uma exceção. 

 

 

De acordo com Cierco (2003), hoje em dia  não temos mais o monopólio dos computadores de 

grande porte, provocando uma total dependência dos usuários, contudo, o advento dos 

computadores pessoais, os micro computadores, ligados em rede, transmitindo informações, 

utilizando ferramentas amigáveis  não mudou muito a situação. 
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Nesta nova fase, o grande problema continua sendo a compatibilização das informações, 

fazendo com que em reuniões números diversos sobre indicadores idênticos sejam 

apresentados sem que ninguém saiba ao certo qual é o correto. 

 

Este tipo de solução pode até atender a determinada demanda previamente identificada, mas 

as novas demandas por informação, sem dúvida, resultam em elaboração de novos relatórios, 

obrigando a novas reuniões para definição de quais informações deverão ser formatadas a fim 

de atender às necessidades que surgiram. 

 

 

A falta de instrumentos que tornem a manipulação de informações mais ágeis e fáceis fez com 

que o mercado de soluções informatizadas crescesse muito, contudo muitas vezes estas ditas 

soluções somente geravam maior dificuldade na tomada de decisão. 

 

Mencionando apenas o aproveitamento dos recursos de informática, hoje em dia estamos mais 

rápidos na disponibilização de insumos para a tomada de decisão. 

 

Os sistemas atuais costumam ser formados por uma base de dados central, instalada no 

servidor, e vários computadores interligados, permitindo o acesso à base de dados central 

através dos microcomputadores de cada um.   

  

 

Neste novo mundo dos sistemas de informações gerenciais integrados, o funcionamento das  

unidades organizacionais foi bastante otimizado. Os processos relativos ao departamento de 

pessoal, por exemplo, foram armazenados no computador. Os profissionais estão mais livres e 

podem se dedicar a pensar em novos modelos para gerenciar os funcionários da organização e  

definir planos de trabalho. 
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Esta nova geração de soluções demanda uma carga de treinamento intensa, tudo isso com o 

objetivo de liberar o corpo funcional para os assuntos gerenciais, abandonando aquela imagem 

de refazedores de relatórios de informações que tão pouco valor acrescentam às tomadas de 

decisão. 

 

Dessa forma, vislumbra-se a nova secretaria da EPGE que, com o apoio do Núcleo de 

Computação e a informatização dos sistemas de informação das Áreas Complementares, terá 

instrumentos para facilitar o trabalho de atendimento ao setor e o público. 

 

Os sistemas informativos por meio da geração de informações decisoriais contribuem para a 

eficácia da secretaria no exercício de suas funções. Serão apresentados alguns pontos 

importantes para obter-se esta condição: 

 

• a predisposição de um esquema de planejamento em seus níveis estratégico, tático e 

operacional, contemplando todos os centros de responsabilidade da empresa; 

 

• o levantamento contínuo e imediato dos resultados da gestão empresarial; 

 

• a comparação dos resultados efetivos com os dados previstos, constantes do processo de 

planejamento; e 

 

• a análise das variações entre os resultados apresentados e o planejamento efetuado, bem 

como a regularização dos devios, através do funcionamento dos centos de 

responsabilidade da empresa. 
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Para que a FGV possa usufruir das vantagens básicas do sistema de informações gerenciais, e 

naturalmente as Secretarias Acadêmicas, é necessário que alguns aspectos sejam observados, 

entre os quais podem ser citados: 

 

 

a) o envolvimento adequado da alta e média administração com os Sistemas de Informações 

Gerenciais (SIG). Isto porque, se o envolvimento não for adequado, pode provovar 

situação de descrédito para com o sistema. O executivo deve lembrar-se que o SIG é um 

instrumento básico para o processo decisório e este se direciona para resultados. Esta 

situação considera tanto a alta e média administração, de forma mais forte, mas não 

menospreza a baixa administração, principalmente como fonte geradora de 

dados/informações; 

 

b) a competência por parte das pessoas envolvidas no SIG, isto porque, antes de ser um 

sistema com um conjunto de relatórios, exige uma competência intríseca das pessoas que 

irão utilizá-lo; caso contrário, poderá até gerar problema, pois essas pessoas podem 

começar a ter dificuldades de apresentar resultados; 

 

c) O uso de um plano - mestre. O SIG dever ter um plano-mestre, o qual deverá ser 

implementado, adaptado e operacionalizado pelas várias unidades organizacionais da 

empresa, de acordo com as necessidades de informações, tendo em vista as ações e os 

resultados desejados. Normalmente, este plano-mestre é denominado Plano Diretor de 

Sistemas de Informações (PDSI); 

 

d) A atenção específica ao fator humano da empresa. Este aspecto pode ser apresentado, 

principalmente, na participação efetiva e com responsabilidade dos vários funcionários ea 

empresa envolvidos no processo; 
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e) A habilidade dos executivos da empresa em identificar a necessidade de informações. Se 

isto não ocorres, o SIG pode já nascer morto, pois ele não será alimentado como sistema. 

 

f) A habilidade dos executivos da empresa para tomarem decisões com base em 

informações. Este aspecto é o centro nervoso do SIG; 

 

g) O apoio global dos vários planejamentos da empresa. O fato de o planejamento estratégico 

considerar a empresa como um todo e perante o seu ambiente, faz dele o principal 

instrumento estabelecido de resultados esperados, bem como das informações necessárias. 

Mas os planejamentos táticos, bem como os planejamentos operacionais propiciam os 

detalhes dos sistemas de informações gerenciais da empresa; 

 

h) O apoio organizacional de adequada estrutura organizacional e das normas e dos 

procedimentos inerentes aos sistemas. Neste caso, a estrutra organizacional aparece como 

um instrumento administrativo do SIG, o qual deverá ser racionalizado através de normas 

e procedimentos; 

 

 

i) O apoio catalizador de um sistema de controladoria (contabilidade, custos e orçamentos). 

O sistema de controladoria aparece, nesse contexto, como um instrumento catalizador e de 

consolidação do SIG da empresa; 

 

j) O conhecimento e a confiança no sistema de informações gerenciais. Isto pode ser 

conseguido através de planejamentoestrutrado e treinamento dos vários usuários e 

admnistradores dos sistemas considerados; 
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l) A existência de dados e informações relevantes e atualizados. Se o SIG não for atualizado 

periodicamente, poderá ficar numa situação de descrédito perante os seus usuários. 

 

m) A adequada relação custo versus benefício. O SIG deve apresentar uma situação de custo 

baixo dos benefícios que propiciona à empresa. 

 

Verifica-se que estes aspectos podem proporcionar adequada sustentação de desenvolvimento 

e implementação do SIG na FGV. E, por conseqüência, as potenciais vantagens de um 

adequado SIG poderão ser mais bem usufruídas pelas secretarias acadêmicas da Instituição, 

cuja principal matéria prima é a informação.  

 

 

No próximo capítulo, será abordada a influência dos fatores motivacionais no desempenho de 

uma equipe, pois este é fator fundamental para criação de um padrão de atendimento. 
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2.4. GESTÃO DE RH EM OSM 

 

De acordo com Vergara (1999, p. 41), a expressão processos motivacionais nos remete à idéia 

de que “motivação não é um produto acabado; antes, um processo que se configura a cada 

momento, no fluxo permanente da vida. Ela é absolutamente intrínseca, isto é, está dentro de 

nós, nasce de nossas necessidades interiores, portanto ninguém motiva ninguém, pois nós é 

que nos motivamos, ou não. Tudo o que os de fora podem fazer é estimular, incentivar, 

provocar nossa motivação”. 

 

 

Colocando seus funcionários em primeiro lugar, eles farão o mesmo com os clientes, pois 

futuramente as empresas competirão entre si não apenas pelos clientes, como também pelos 

melhores recursos humanos. Em um mercado competitivo, se a organização não tiver uma 

cultura que estimule os funcionários, eles trabalharão para o concorrente. Muitas organizações 

empregam pessoas erradas pelo fato de buscarem apenas as características técnicas de uma 

pessoa, e não seus aspectos humanos, sendo aspectos técnicos relacionados ao nível de 

escolaridade, à experiência e às aptidões. 

 

Neste ponto observa-se a própria razão de ser da secretaria da EPGE, pois ao lado dos 

conhecimentos técnicos necessários para o desenvolvimento do trabalho, a motivação e 

disposição da equipe para o atendimento a professores, alunos do mestrado e doutorado e o 

público em geral são da maior importância. 

 

Segundo Vergara (1999), como somos diferentes uns dos outros, nossas motivações também o 

são. Alguém pode sentir-se predominantemente motivado por fatores econômico-financeiros, 

outro pode sentir-se predominantemente motivado pelo desejo de ser saudável, de ser amado, 

de sentir-se competente, de ser reconhecido, de participar de decisões. Descobrir o significado 

do trabalho que é executado é fundamental.  
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A busca do autoconhecimento, certamente, conduz ao autodesenvolvimento. Ambos, 

provavelmente, permitirão a cada um entender suas motivações e as dos outros e, a partir dai, 

contribuir com estímulos para que tal motivação, realmente, conduza, à ação que a 

organização espera, 

 

 

Conforme explicado, as atribuições da nova secretaria da EPGE precisam adaptar-se às 

exigências do mercado, e se reinventar para reiniciar um novo ciclo de desenvolvimento. 

Teremos uma pequena equipe, que contará com uma forte estrutura tecnológica, eliminando 

anomalias e procurando soluções para as demandas atuais, pois nossos clientes estão cada vez 

mais exigentes, possuindo uma alta expectativa de atendimento. 

 

 

A estrutura atual da secretaria conta com um supervisor, dois auxiliares administrativos, um 

técnico de arquivo (em regime de tempo parcial) e 1 auxiliar de serviços gerais, 

proporcionando uma maior integração com o mestrado e o doutorado. A busca de vantagem 

competitiva se dará por meio da gestão da cadeia de suprimento das necessidades do mestrado 

e doutorado, buscando objetivos comuns de tempo, lugar e custo. A equipe conta também com 

o apoio de um núcleo de computação. 

 

 

Deve-se entender que os antigos estímulos já não servem e que é preciso voltar aos 

fundamentos básicos do comportamento humano. Nesse espírito de evolução, está sendo 

implantado um sistema de controle acadêmico (LYCEUM), que aumentará a qualidade dos 

serviços prestados. Não obstante, os aspectos relacionados à adaptação de funcionários e 

clientes a este novo modelo permanece desconhecido. 
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Contudo, o cuidado em relação a mudanças drásticas é fundamental, pois em muitas 

corporações, empenhadas em diminuir seu contingente para ganhar competitividade, os 

funcionários de todos os níveis têm visto as oportunidades de promoção desaparecer. Antes, a 

segurança no emprego e as promoções eram quase garantidas, mas hoje nada disso acontece, e 

os funcionários ficam perdidos no meio de ondas de gestão e adaptações de modelos 

estrangeiros de administração, podendo ocasionar um nível de desmotivação muito alto. 

 

 

Há necessidade de se encontrar maneiras de provocar a motivação desta equipe para entender 

e trabalhar dentro da nova estrutura organizacional criada, e esse tipo de motivação é muito 

simples, já que tudo se resume ao respeito pelo indivíduo. No entanto, não existe uma 

abordagem padrão para obter esta motivação. Ao contrário, trata-se de um processo no qual o 

supervisor deverá empregar uma combinação de várias abordagens, com base nas principais 

teorias de processos motivacionais para obter o máximo de eficiência da equipe, cabendo ao 

supervisor saber como deverá agir. 

 

 

Um dos aspectos mais relevantes para a nova secretaria, o qual se tornou nosso desafio diário, 

é o chamado momento da verdade. Nosso trabalho diário consiste no atendimento a alunos e 

professores. Somos a linha de frente, na qual o aluno faz seu contato diário, e solicita os mais 

diversos documentos, além de toda sorte de pedidos que satisfaçam suas necessidades. 

 

 

Uma das formas mais eficientes de ser transmitida segurança e satisfação para nossos 

professores e alunos (clientes) se faz por meio do bom atendimento. Contudo, não é uma 

tarefa fácil o atendimento direto a todos os alunos e professores, mas temos a certeza da 

necessidade da excelência deste serviço, então procura-se sempre agilizar este processo e 

administrar os momentos de conflito, naturais a qualquer secretaria escolar, já que, de acordo 

com Campos (2001), o custo de um cliente insatisfeito é muito alto. 
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Apesar de possuirmos uma equipe bem treinada, reduzida e ágil na prestação de serviços, 

temos falta de espaço físico, ainda pouca informatização de serviços para alunos e professores 

e instalações não adequadas. 

 

Outro aspecto relevante do trabalho da secretaria é procurar cumprir todos os requisitos que 

avaliem nossa qualidade de serviços. Existe uma política de proatividade na secretaria, na qual 

a prioridade é o atendimento ao balcão, para que todos os alunos se sintam importantes.  

 

 

O contato com professores e, principalmente, com alunos é extremamente amistoso, criando 

um ambiente de cordialidade que traz segurança para eles mesmo quando ocorrem momentos 

de conflito. Aí, procura-se acalmá-los e dar uma solução. 

 

 

Percebe-se que um aluno que vem para a EPGE se especializar, ou um novo professor que 

vem integrar o quadro de docentes, tem uma grande expectativa, dado o grau de excelência de 

nossa instituição, sendo pessoas de um nível de conhecimento altíssimo, gerando um nível de 

exigência também alto. Além do bom atendimento, devem ser antecipadas suas expectativas 

para surpreendê-los, com o atendimento rápido. Todas as salas devem estar preparadas para 

atender às necessidades dos alunos, e o próprio contato direto com eles nos dá um feedback de 

suas necessidades. Deve se fazer com que os mesmos se sintam parte do processo de 

aperfeiçoamento do curso. Da mesma forma, realiza-se o mesmo processo com os professores, 

cuja tarefa, além de ministrar a melhor aula possível tem a responsabilidade de gerar uma 

produção intelectual compatível com os principais centros de economia do mundo. 
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No entanto, devemos nos lembrar que estes objetivos devem ser conhecidos pelos 

funcionários da equipe da secretaria, tendo o supervisor a incumbência de fornecer-lhes as 

informações de que precisam para fazer um bom trabalho. Isso inclui conhecimentos sobre as 

metas globais e a missão da empresa, sobre o trabalho que precisa ser feito, sobre as 

atividades específicas nas quais devem se concentrar e, ainda, a noção de porquê todas estas 

informações são importantes.  

 

Uma comunicação aberta ajuda os membros da equipe a sentir que participam da tomada de 

decisões a respeito da empresa e a entender as razões que norteiam o trabalho. A informação 

não deve ser dada somente no início de um projeto ou tarefa. É preciso que seja transmitida 

também no meio e no fim das atividades. Em outras palavras, o supervisor deve dar aos 

empregados um feedback regular, pois isso lhes proporciona uma forma de medir seu próprio 

desempenho. Nada mais é desmotivador do que descobrir que você fez um trabalho malfeito 

depois que o projeto foi concluído e não há mais chance de consertar qualquer coisa. 

 

Quando realizamos uma análise macroambiente, observamos que apesar de estarmos agora 

atendendo a um universo apropriado (pois antes, realizávamos randomicamente um 

atendimento a diversos núcleos), estarmos constantemente atualizados em informática, 

criando um banco de dados de produção científica, integrando  sistemas de informação da 

Escola com seu website (Portal EPGE), reduzindo o custo de manutenção dos equipamentos e 

melhor ofertando recursos de informática, devemos estar constantemente preocupados com o 

desempenho da equipe, pois sem o comprometimento, motivação e bem estar de todos, a 

excelência dos serviços será comprometida. 

 

Retornando ao tópico de comunicação aberta, as pessoas precisam sentir como se fizessem 

parte do ambiente, e nada é mais lisonjeiro ou produz maior bem estar do que alguém 

interessado em ouvir nossas opiniões. O espírito de comunicação aberta e a partilha das 

informações constituem uma motivação ainda maior quando passam a ser parte integrante do 

modo de trabalhar.  
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Portanto, o supervisor desta secretaria precisa criar canais de comunicação fáceis de usar, para 

que os seus integrantes possam expor suas dúvidas e preocupações, além de ser ouvidos. 

Linhas diretas com os mesmos, levantamentos, reuniões em grupo e sessões de debate  são 

alguns dos instrumentos a que podemos recorrer para levar os funcionários a se manifestarem. 

 

Porém, o supervisor também precisa estimular os funcionários a expressar suas opiniões 

informalmente, adotando algum tipo de política. Um dos objetivos mais importantes da 

comunicação aberta, para chefe ou líder de equipe é poder aprender com os próprios 

empregados a respeito das coisas que os motivam. Considerando que os elementos 

motivadores diferem para cada pessoa, as recompensas oferecidas por um trabalho bem feito 

deveriam ser personalizadas. 

 

Considerando todas as dimensões expostas neste capítulo, parece ficar claro o novo rumo 

tomado pela Secretaria da EPGE, porém fica a dúvida se a equipe entende seus objetivos. 

 

Além do estresse físico e emocional que os funcionários enfrentam, há outro tipo de incômodo 

forte que sentem, mas freqüentemente não conseguem expressar: é a falta de realização 

pessoal. Muitos funcionários querem voltar a ter uma visão de si mesmos que os auxilie a 

conseguir um significado maior na vida.  

 

De acordo com Vergara (1999), as pessoas sentem-se numa centrífuga, e a rotação contínua 

aumentando, pois muitas se sentem jogadas de lado, levando a equipe a se perguntar: Qual é a 

finalidade disso? Os funcionários podem sentir um tremendo caos e uma incoerência entre a 

cabeça e o coração. Por exemplo, as pessoas que trabalham demais costumam sentir que o 

coração lhes diz que o ritmo é frenético, mas a mente diz que precisam acompanhá-lo para 

seguir em frente. É a coerência interna que permite às pessoas tornar-se mais concentradas, 

mais flexíveis e mais adaptáveis à mudança. Em resultado, isso ajuda a secretaria a ser 

flexível, criativa e inovadora, visto que estará ampliando seu papel no bem-estar dos 

funcionários.  
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Portanto, é necessário que o supervisor estabeleça uma estratégia com sua equipe de trabalho 

que, ao mesmo tempo em que torne as atividades mais eficientes, não deixe de lado os 

processos motivacionais que permitam a obtenção de excelência por parte da secretaria, 

demonstrando que um processo complementa o outro. 

 

 

Apresentaremos agora uma lista desenvolvida por Vergara (1999, p. 69) sobre como provocar 

a motivação das pessoas. Elas serão úteis para compor o padrãoo proposto no capítulo 4 dessa 

dissertação. 

 

• Desafiar as pessoas a alcançarem seu padrão de excelência; 

 

• Explicitar os padrões empresariais desejados; 

 

• Comunicar-se; 

 

• Estimular as pessoas a sentirem orgulho do que fazem; 

 

• Explicitar as recompensas individuais e as grupais oferecidas pela empresa, em um 

processo de reconhecimento pelo esforço despendido; 

 

• Reconhecer você mesmo, o trabalho realizado e explicite esse reconhecimento; 

 

• Elogiar, incentivar, confiar, apostar nas pessoas; 

 

• Aceitar as possibilidades e os limites das pessoas; 

 

• Compartilhar autoridade; 

 

• Permitir que as pessoas errem e incentivá-las a aprenderem com o erro; 
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• Ser solidário com as pessoas; 

 

 

• Respeitar o tempo das pessoas; 

 

• Educar, sobretudo, pelo exemplo; 

 

• Nunca constranger uma pessoa na frente de outra; 

 

• Dar às pessoas o direito de expressarem seus sentimentos; 

 

• Fazer com que a seu discurso corresponda sua ação; 

 

 

 

No próximo capítulo passaremos a apresentar o modelo de padrão de atendimento. 
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3. O PADRÃO DE ATENDIMENTO  

 

 

A seguir são apresentadas o contexto do padrão de atendimento e sua estrutura. 

 

 

3.1. CONTEXTO DO PADRÃO DE ATENDIMENTO  

 

 

Segundo Douglas (1998), instituições são formas legítimas de grupos sociais, que adquirem 

esta legitimidade por meio de convenções próprias, construindo sua identidade com base nos 

interesses coletivos. Um sistema paralelo de convenções cognitivas é necessário para manter a 

estabilidade da instituição, ou seja, todo indivíduo do grupo deve desenvolver um padrão de 

cognição, e somente por meio desta convenção cognitiva, as instituições poderão conferir 

identidade ao grupo. 

 

 

Em nosso caso, estamos propondo um padrão para um caso particular de organização do setor 

quaternário. Estas trabalham expressamente com os chamados processos simbólicos: ensino e 

pesquisa, se tornando diferente de qualquer outro tipo de organização. Todos aqueles que 

estão trabalham com os processos básicos, como assinalado no capítulo 2, possuem educação 

avançada, recebendo naturalmente salários e vantagens incomparavelmente superiores àqueles 

que se dedicam aos serviços administrativos. Estes últimos, quase se tornam apenas uma 

espécie de operariado. 
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Também devemos considerar que  os processos básicos no setor quaternário não são 

facilmente compreendidas por aqueles que trabalham nos serviços administrativos, que 

costumam encontrar dificuldades em entender a natureza destes processos, assim como não 

costumam ter muita idéia das condições necessárias à sua realização.  

 

 

O grupo voltado para as atividades fim, por seu termo,  não demonstram compreensão dos 

serviços administrativos, muito por conta da cultura americana por ele adotada de Publish or 

Perish. A decisão espartana mundial de adotar esta filosofia impede que os envolvidos com 

as atividades fim possam interagir mais com os meios, expondo seus problemas e 

necessidades. 

 

Faz-se necessário uma maior interação entre as atividades fim e meio para que os meios 

possam  atender de forma adequada os que estão envolvídos com as atividades fim. Apenas a 

melhor definição dos objetivos dos meios, a declaração de sua seriedade e urgência, a 

definição de metas concretas na medida do possível e que traduzam os objetivos em termos 

práticos é que criarão condições para desenvolvermos nossa principal função: o atendimento 

às atividades fim. 

 

Deve estar presente, em certos pontos importantes de decisão ou de fluxo nas atividades - 

meio, a compreensão das atividades fim. Para tanto, há diversas formas práticas disponíveis:  

 

a) o treinamento dos indivíduos nesses postos deve incluir noções sobre os processos 

básicos da organização (atividades  fim) e mesmo estágios nessas atividades; 

 

b)  esses postos podem ser ocupados por indivíduos que já assessoraram professores nas 

atividades de pesquisa e ensino; 
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A disposição do segmento meio na estrutura organizacional deve propiciar contatos mais 

facilitados com os segmentos fim e até certos acessos obrigatórios. O objetivo é impedir que o 

segmento meio se feche no interior da organização. Isto vai implicar um certo acréscimo de 

trabalho administrativo aos elementos das atividades fim e, também, a necessidade de um 

certo desenvolvimento de habilidades neste sentido. Na próxima capítulo, estaremos 

apresentaremos a estrutura do padrão de atendimento. 

 

 

3.2.  ESTRUTURA  DA CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ATENDIMENTO 

 

 

Antes da proposição do padrão de atendimento, cabe apresentar uma lista atual das diversas 

atividades executadas pela Secretaria da EPGE: 

 

 

• Atendimento a professores : elaboração dos quadros trimestrais de planejamento de aulas; 

preparação prévia e elaboração das avaliações de professores; gestão das reuniões 

semanais de Seminário de Pesquisa ( lanches, organização das salas para apresentações 

diversas). 

 

• Atendimento a alunos: recebimento trimestral das matrículas nas disciplinas e 

processamento das mesmas no Lyceum (Software de Gestão Acadêmica); 

 

• Elaboração das pautas; atendimento a monitores para preparação de cópias diversas de 

listas de exercícios e de capítulos de livros; 

 

• Cópias de papers e cases; gestão dos escaninhos para guarda de materiais; inscrição de 

alunos na Biblioteca da FGV (BMHS); preparação anual das demandas de bolsas de 

estudo nos diversos órgãos : CAPES, CNPq, FAPERJ e bolsas privadas – Banco BBM;  
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• Preparação trimestral das Circulares de oferta de disciplinas; preparação eventual das 

Circulares de apresentação de Dissertação ou Tese; controle dos recebimentos dos 

originais das Dissertações ou Teses apresentadas e os respectivos formulários adicionais;  

 

• Entrega e acompanhamento trimestral dos formulários de avaliação e acompanhamento da 

sua devolução para posterior tabulação; acompanhamento da tabulação executada pelo 

Núcleo de Computação; atendimento, via sistema acadêmico,  aos requerimentos de 

solicitações diversas: históricos, atestados e boletins.; 

 

 

• Atendimento geral: preparação das folhas de pagamento pertinentes a bolsistase 

monitores; 

 

• Preparação nos relatórios acadêmicos periódicos requeridos pela CAPES, CNPq e FGV; 

 

• Arquivo de todos os documentos dos cursos de alunos e professores; 

 

• Atendimento a requisições de diárias e passagens; 

 

• Atendimento e preparação de requisição de materiais; 

 

• Interface com as  áreas complementares da FGV (Controladoria, Divisão de Orçamento ( 

DOC), Departamento de Recursos Humanos (DREH), Divisão Jurídica (DIJUR), Divisão 

de Administração Geral (DAG), FGV Management e Central de Qualidade); 

 

• Interface com as  áreas fim da FGV (FGV Management, Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas e futuramente Escola de Direito); 

 

• Compilação de dados para preparação dos relatórios semestrais; 

 

• Centralização do processo de atestar os Certificados de todos os Conveniados da FGV; 
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• Controles das CI’s centralizadas, Controle de Almoxarifado; 

 

• Controle do FORPONTO (ponto eletrônico de funcionários); 

 

 

Estes pontos nos fornecem uma dimensão das inúmeras atribuições de uma atividade meio, 

cujo objetivo deve ser servir às atividades fim. 

 

 

As atividades meio não são as principais ou prioritárias no setor quaternário, pois em termos 

práticos os pilares de sustentação de Instituições de Ensino são as atividades fim, que realizam 

o trabalho de lecionar e desenvolver pesquisas, portanto, cabe aos setores administrativos se 

modernizarem para tornarem o trabalho de professores e alunos livres do dia-a-dia burocrático 

para que eles possam se concentrar nas atividades de pesquisa e docência. 

 

 

Este padrão se assemelha ao trabalho de bastidores do teatro, no qual as congregações de 

ensino seriam os atores e os clientes seriam o público. Apesar de um teatro precisar deste 

trabalho de bastidores, mas é bom lembrar que o público vai ao teatro, mesmo que este seja 

apenas uma bancada em uma praça de um bairro.1 

 

 

Dessa forma, verificamos que as secretarias acadêmicas de uma instituição de ensino e 

pesquisa devem ser os órgãos que conectam as atividades fim com o exterior, garantindo o 

atendimento de suas necessidades para professores e pesquisadores possam se dedicar às suas 

atividades com o máximo de rendimento. Chamamos esta conexão de interfaces estratégicas. 

 

                                                           
1 A vivência com o teatro iniciou-se no ensino fundamental e médio, onde por meio da disciplina de Cultura 
Clássica, tive a oportunidade de entrar em contato com os principais clássicos teatrais, desde Sófocles até 
Shakespeare. Este cconhecimento, aliado a leitura crítica do referencial teórico permitiu traçar um paralelo entre 
a cultura organizacional de uma empresa e as particularidade da psiquê humana contida nas peças de teatro. 
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De acordo com Motta (2001), para construirmos estas interfaces estratégicas contemporâneas, 

devemos: 

 

• Centrar na competência básica; 

Prestação de serviços para as atividades fim. 

 

• Aliar estrategicamente; 

Atuação nos órgãos complementares para tornar o fluxo de atividades menos burocrático. 

 

• Terceirizar; 

Utilizarmos estagiários ou bolsistas de iniciação científica para executarmos determinadas 

tarefas dos meios. 

 

• Acompanhar rigorosamente a evolução tecnológica; 

Utilização de tecnologia adequadamente, evitando comparecimento desnecessário de 

profesores e alunos às secretarias acadêmicas. 

 

 

As secretarias acadêmicas devem ter compreensão das atividades fim para que o fluxo de 

serviços faça mais sentido, ou seja, quando fazemos com urgência um pedido de pagamento 

de uma taxa de submissão de um artigo para uma revista especializada, o funcionário deve ter 

compreensão exata da importância  deste pedido para a Instituição de Ensino, caso contrário a 

publicação deste artigo que renderá dividendos para a FGV, atraindo investimentos para ela , 

não acontecerá. 

 

 

Conforme dito, nosso padrão de atendimento funciona como os bastidores de um grande 

teatro e nosso fluxo de atividades utiliza um modelo de dinâmica de controle, chamado de 

sistema feedback – feedforward. A Figura 1,a seguir, busca sintetizar o sistema: 
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Figura 1 - SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basicamente, significa que um problema pode ser tratado de duas formas:  

 

Forma 1 – O problema é atendido pela Secretaria e esta solução dá um feedback para futura 

resolução de um problema; 

 

 

Forma 2 – A experiência e o conhecimento acumulados na Secretaria podem  evitar que um 

problema se repita, prevenindo-se contra quaisquer possibilidades de que um problema 

conhecido possa acontecer. Esta é uma forma que atua na prevenção de problemas 

(feedfoward) 
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Não estamos interessados em definir matematicamente como este sistema funciona, mas em 

seu princípio empírico.  

 

 

Normalmente, ao executarmos as tarefas, a resolução de um problema nos fornece um 

feedback de informações para futuros atendimentos. Contudo,  o acúmulo destas experiências 

cria um novo sistema, chamado feedfoward, no qual prevemos possíveis problemas e atua-se 

no sentido de evitá-los. 

 

 

Por exemplo, sabendo da grande variedade de apresentações de aula, que vão desde o simples 

uso do tradicional giz e quadro negro até o uso de projetores multimídia, em coordenação com 

as áreas complementares, autorizados pelas atividades fim, desenvolvemos mesas de controle 

nos auditórios que dão acesso aos professores a todos os recursos para facilitar as aulas. 

 

 

Quanto mais conhecimento as atividades meio possuem das atividades fim, melhor é a 

estrutura organizacional da FGV. Nosso trabalho é mostrar para as atividades fim que o 

controle e burocracia das atividades meio são sua segurança. 

 

 

A natureza dos controles a serem estabelecidos deverá variar de acordo com a natureza da 

FGV e de seus processos controlados, preceitos legais e normas vigentes. Como tem sido 

assinalado por vários autores de textos sobre administração e controle de qualidade, o controle 

deve ser transferido preponderantemente para os resultados: a qalidade e a quantidade dos 

produtos almejados, em nosso caso, educacão e pesquisa. 
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Outra característica vital da área meio, devido ao caráter de ponte entre as diversas áreas  é a 

negociação de  serviços que não dependam dela para que possa atingir seu objetivos. De 

acordo com Fraga (2002), afirmar que negociação exige comunicação é abusar do óbvio. É 

preciso, porém, que a comunicação torne comum. Será preciso tornar comum as alternativas 

que as partes possam propor, buscando entendimento. Saber técnico e competência humana  

tornam-se indissociáveis na negociação.Na verdade, negociação exige  encontro e conversa, 

isto é, entendimento para bons negócios e interação humana que possibilite esse entendimento 

para trocas vantajosas entre todos os envolvidos, no caso a secretaria, os órgãos 

complementares e área fim da FGV. 

 

Uma conversa acontece quando há competência dos negociadores devido a conhecimentos 

consistentes sobre o que é oferecido e o que se pretende obter. Encontro, por sua vez, ocorre 

quando a compreensão mútua sobre interesses e necessidades diferentes favorece acordos. 

Preparar-se para lidar com diferenças culturais e subculturas quer relativas à origem, atividade 

profissional, hierarquia, formação e tantas outras é vital às negociações.  

 

Neste ambiente, os funcionários pertencentes as áreas meio deverão aprimorar suas técnicas 

de negociação para que possam atender as áreas fim por meio dos setores complementares da 

FGV. Desde a limpeza de sala do professor até a transferência de dólares para conta de 

submissão de papers, a área meio deverá estar pronta para ser um negociador, pois na verdade 

sua função é compreender as necessidades e limitações de todas as áreas da FGV, 

promovendo equilíbrio entre todos.  

 

Aapresentamos agora algumas atitudes e cuidados propostos por Fraga (2002, p. 5) para que o 

negociador obtenha sucesso e simultaneamente o atendimento seja o melhor possível. Estes 

cuidados elencados a seguir, serviram de instrumento para a leitura da realidade estudada a 

medida que o estudo de caso foi avançando, porque eles estão diretamente relacionados às 

dificuldades encontradas: 
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• Estimular diálogo preliminar, para conhecimento mútuo, evitando que o interlocutor 

entre intempestivamente no negócio; 

 

• Observar a pessoa do interlocutor em sua comunicação verbal e não-verbal, para 

facilitar a conversa e o encontro; 

 

• Manifestar domínio sobre o objetivo da negociação, apresentando, gradativamente, 

propostas e contrapropostas claras e criativas; 

 

• Favorecer um clima amistoso, mas profissional, para que a dimensão humana das 

partes amenize arestas no processo comercial; 

 

• Deixar-se perceber como profissional e como pessoa, isto é, competência técnica e 

sensibilidade humana, em qualquer situação; 

 

• Procurar hábil e tolerantemente lidar com eventuais hábitos ou tradições com os quais 

não haja familiaridade, mantendo uma postura profissional e atitude de aprendizagem; 

 

• Empenhar-se para manifestar respeito à missão, aos valores e aos padrões éticos da 

organização a que pertence; 

 

• Oferecer alternativas de abordagem aos objetivos e metas do encontro e procurar 

compreender as alternativas propostas pelo interlocutor, visando convergências 

básicas; 

 

• Esforçar-se por manter cordialidade, sem perder a firmeza, em momentos críticos; 

 

• Alertar-se quanto a embaraços de ambas as partes, decorrentes da confusão entre ser 

assertivo e ser rude, ou quanto ao risco de deslizar da flexibilidade para a submissão; 
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• Praticar coerência entre discurso e ação, durante a negociação e, em especial, no 

prosseguimento do negócio; 

 

• Contribuir para o know how da empresa, registrando situações, dados, valores, reações 

e aprendizados, que facilitem negociações futuras; 

 

• Estimular a secretária do setor a compilar informações decorrentes do item anterior; 

 

• Despedir-se polida e profissionalmente, independentemente do clima reinante ou da 

obtenção de resultados na negociação; 

 

• Considerar a lealdade aos princípios éticos da organização, durante todas as etapas de 

qualquer negociação, como requisito para a permanência da empresa no mercado e 

para a sua própria dignidade pessoal e imagem profissional. 

 

 

Há situações nas quais iniciativas criativas ágeis e dentro das normas evitam problemas para a 

organização e pessoas usuárias. 

 

Por exemplo, a área meio deve entender que uma compra de dólares gera um contrato de 

câmbio que não pode ser retirado pela tesouraria da FGV, cabendo ao professor retirar dólares 

no Banco do Brasil, e é neste instante que a secretaria deve agir, evitando desgaste de ambas 

as partes, providenciando transporte para o docente retirar os dólares. Dessa forma, a 

tesouraria não é obrigada a buscar alternativas de retirada do dinheiro, o que afeta seu fluxo 

normal de trabalho e o professor se sente resguardado pela FGV, pois estes dólares se 

reverterão em prestígio e convênios internacionais para ela. 

 

 

Finalizando nossa apresentação das ferramentas do padrão de atendimento, passamos a 

descrever a gestão do conhecimento, técnica que deve ser dominada pelas áreas meio.  
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Ferramentas técnicas, objetivos e medidas da eficiência de processos estão sendo aplicados às 

iniciativas de gestão do conhecimento. Como já se tomou hoje uma disciplina convencional, 

esta vem se adequando aos antigos modelos organizacionais. 

 

É possivel medir o desempenho de um processo, mas nunca se saberá se uma pessoa está 

efetivamente utilizando seu conhecimento. Igualmente, não se pode depender da lealdade, 

pois décadas de tratamento de funcionários como bens descartáveis criaram uma desvantagem 

para as organizações, pois hoje os funcionários alugam seu conhecimento a quem lhes paga 

mais e reservam sua lealdade para suas redes privadas. 

 

 

Da mesm forma que a fisica newtoniana resistiu, mesmo depois de terem sido descobertas 

suas limitações, as melhores práticas de reengenharia de processos continuam sendo  apenas 

úteis dentro de certos 1imites. Entretanto, para gerir conhecimento, é necessário ir além dessas 

limitações ou entrarmos no terreno da incerteza. 

 

 

Os sistemas humanos são complexos. Um sistema complexo inclui muitos agentes que 

interagem entre si, sendo que um agente é qualquer pessoa que tenha determinada identidade. 

Todos existimos em muitas identidades: somos filhos, pais ou mães, irmãos em diferentes 

contextos. O mesmo se aplica a identidades de grupos de trabalho, formais ou informais, bem 

como a diversos agrupamentos sociais. 

 

 

Em um sistema tão complexo, os componentes e suas interacões estao em constante mudança 

e nunca é possível estabelecê-los completamente. Por exemplo, o que acontece em uma 

organizacão quando surge urn boato de reestruturacão? Tipicamente, o complexo sistema 

humano começa a passar por mudanças, de maneira não identificável, e novos padrões são 

constituídos como forma das pessoas anteciparem os fatos.  
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E nesse contexto, temos a nova Secretaria da EPGE, para a qual estaremos aplicando um 

modelo simples de organização, que procura fugir de modismos da gestão e aplicar as 

ferramentas básicas de qualidade, gestão de pessoas e OSM. 

 

 

Esta Secretaria vêm passando por diversas mudanças desde a sua criação em 1966 até o 

presente momento, contudo o que observamos em todas estas mudanças assim como na 

avaliação feita por quase todos os funcionários da FGV, faltou um padrão de atendimento, 

ficando a secretaria acadêmica à mercê de uma gestão personalizada de cada gerente ou 

supervisor. 

 

 

Para viabilizar seu padrão de atendimento,  a secretaria contará com cinco funcionários, sendo 

um supervisor, dois agentes administrativos, um auxiliar administrativo e um auxiliar de 

serviços gerais. A equipe também contará com um serviço terceirizado de arquivo de seus 

documentos e um estagiário, preferencialmente da área de comunicação, que possa 

desenvolver suas habilidades de atendimento ao público. 

 

 

Passamos agora a descrever as funções dos funcionários: 

 

A opção de terceirizar os serviços de arquivo  torna-se clara quando observamos a estrutura da 

FGV. Devido à versatilidade imposta pelo mercado para qualquer profissional hoje em dia, o 

que o desvia de sua formação original, muitas vezes encontramos o profissional de arquivo 

sendo obrigado a desenvolver diversas outras atividades para aumentar sua empregabilidade. 
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Desta forma, ao terceirizarmos este serviço, estaremos garantindo que o profissional se 

dedique única e exclusivamente a esta função, fundamental dentro de uma secretaia, pois além 

de documentos acadêmicos, a mesma possui diversos documentos administrativos de extrema 

importância que, obrigatoriamente, devem ser organizados da forma correta. 

 

 

As funções do supervisor mudaram também, pois se antigamente ele apenas fazia uma gestão 

à distância cobrando resultados, hoje deve entender que sua gestão deve ser mais participativa 

e ele deve passar sua experiência acumulada (feedfoward) para todos,  com o objetivo de 

limpar qualquer barreira ao atendimento. 

 

 

O novo supervisor ou gerente deverá promover mais reuniões em grupo, discussões do dia-a-

dia, pois este procedimento é fundamental para a obtenção de padrão de atendimento. É 

fundamental que se entenda que a inteligência da empresa vem das pessoas e são as pessoas 

que  contribuem com ela, quando tratadas com respeito, interesse e dedicação, portanto, é 

preciso dar o primeiro passo para lançar uma semente, dar a alguém a liberdade para assumir 

responsabilidade, liberando recursos que, de outra maneira, permaneceriam ocultos. Um 

indivíduo sem informação não pode assumir responsabilidade, assim como um indivíduo que 

recebeu informações não pode deixar de assumir responsabilidades. 

 

 

Deve ser deixado bem claro para os funcionários de uma secretaria a importância das áreas 

fim, que devemos ter total confiança naqueles que nela atuam e como devemos negociar com 

as áreas complementares os serviços exigidos pelas áreas fim e, por fim, resolver o impasse, 

citado pelo IESAE (1979), existente entre a áreas fim e meio. Cabe ao líder da secretaria 

conduzir as pessoas para a obtenção dos resultados desejados. 
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Para um padrão de atendimento, já que consideramos que uma secretaria acadêmica atua 

como se fosse os bastidores de um teatro, os “camarins” devem estar adequados para que o 

ator (professor) possa ensaiar e relaxar (desenvolver pesquisas), o palco deve estar adequado 

para a apresentação (aula) para o público (alunos e clientes externos).  

 

Não devemos nos esquecer de sempre estar negociando com nossos fornecedores, 

“maquiadores”, técnicos de efeitos especiais (áreas complementares) para que tudo ocorra 

como previsto. 

 

Da mesma forma, devemos cuidar dos roteiristas e diretores (professores pesquisadores e 

diretores de unidade) para que eles possam focar suas atividades somente na pesquisa e 

docência, aumentando a produtividade intelectual da FGV, que será o pilar de sustentação de 

atividades geradoras de recursos (cursos e consultorias). 

 

Todos os funcionários da secretaria deverão conhecer todos os serviços praticados pela 

mesma, inclusive o próprio supervisor ou gerente deverá atuar em todas as frentes caso seja 

necessário. De forma alguma deve o mesmo se sentir menosprezado por executar tarefas 

hierarquicamente consideradas menores, pois seu foco é atender as áreas fim. 

 

A interação com outras secretarias para discussão de problemas comuns será incentivada e 

dentro dessa linha o supervisor da Secretaria procurará  aliar-se aos outros supervisores ou 

gerentes para realizar seminários de integração entre as áreas meio da FGV, com o objetivo de 

ser adotado um padrão de atendimento. 

 

 

A secretaria deverá também procurar interagir mais com as áreas complementares da FGV 

com o objetivo de facilitar o fluxo de serviços para as áreas fim que não têm tempo para 

compreender os meandros da burocracia vigente, visto que somos uma Fundação e devemos 

por lei obedecer a determinados preceitos que fogem à compreensão de quem não lida com 

estas diretrizes no seu dia-a-dia. 
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A secretaria deverá ser o mediador entre as áreas complementares e as áreas fim, assim como 

o público externo e alunos da EPGE. A seguir, apresentamos a Figura 2, que sintetiza como a 

secretaria estará atuando. 

 

Figura 2 – SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EPGE 
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Concluindo, o foco de atendimento da secretaria da EPGE está no seu público interno 

(professores e alunos), assim como as áreas complementares da FGV. Somos os embaixadores 

do fluxo administrativo da FGV. Precisamos sempre estar prontos para atender às 

necessidades das áreas meio sem causar conflitos com as áreas complementares, e dessa forma 

o público externo também ficará satisfeito.Nossa missão será controlar a qualidade dos 

serviços que prestamos. 

 

De acordo com Marshall (2003), não devemos burocratizar esta qualidade da seguinte forma: 

 

1. Não tentar mensurar tudo; 

2. Não tentar atacar todos os problemas da organização de uma só vez; 

3. Focalizar apenas algumas poucas áreas críticas por vez; 

4. Comemorar os avanços obtidos; 

5. Estimular o ímpeto e o envolvimento através de instrução e treinamento; 

6. Manter o processo em funcionamento. 

 

Da mesma forma , não devemos insistir nos erros tão comuns do atendimento, sintetizados na 

figura 3: 

Figura 3 – Pecados do serviço. 

Os sete pecados do serviço Os sete pecados do serviço interno 

apatia o buraco negro 

má vontade pingue-pongue 

frieza o decreto 

desdém o flagrante 

automatismo a síndrome do não 

demasiado apêgo à regra a fábrica de papel 

jogo de responsabilidades o drible 

 

No próximo capítulo, estaremos analisando o contexto o padrão de atendimento atual e 

apresentaremos o resultado e análise das entrevistas com os funcionários das secretarias 

acadêmicas da FGV. 
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4. AVALIAÇÃO DO  PADRÃO DE ATENDIMENTO 

 

A seguir são apresentados o contexto da avaliação, a estrutura das entrevistas e suas 

respectivas análises de avaliação da proposta de padronização de atendimento da secretaria 

acadêmicas da EPGE. 

 

 

4.1 CONTEXTO DA AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação foi feita por meio de entrevistas abertas com os funcionários das secretarias 

administrativas dos centros acadêmicos da FGV (EPGE, FGV Management Rio de Janeiro e 

EBAPE). Foram entrevistados  21 funcionários, o que incluiu quase todos os membros das 

equipes de apoio acadêmico de cada secretaria. A grata surpresa foi o total apoio das gerências 

e de seus funcionários, que consideraram altamente relevante o trabalho. Os entrevistados  se 

sentiram seguros para, frente ao entrevistador, concordar e discordar livremente do que era 

apresentado. 

 

 

Todos os funcionários possuem uma chefia direta, que corresponde a um gerente ou 

supervisor, que por sua vez reporta-se a um Diretor de Unidade Acadêmica e sua Congregação 

de Ensino. 

 

 

O entrevistador também pertence ao quadro de gerentes/supervisores das secretarias, 

ocupando o cargo de assistente administrativo entre 1997 e 2000, e depois supervisor da 

secretaria acadêmica do Mestrado e Doutorado da EPGE desde 2001 até o presente momento, 

tendo como responsabilidade a função de ser uma ponte entre professores, alunos e o público 

em geral e a FGV.  
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Faz-se necessário informar que ao longo destes seis anos, o entrevistador manteve um alto 

relacionamento com todas as secretarias administrativas da FGV, o que facilitou em muito o 

processo de entrevistas. 

 

 

Dos entrevistados selecionados, 17 estão na faixa etária de 25 a 35 anos, com  exceção de 4 

funcionários com mais de 40 anos, assim estes 17 possuem menos de 10 anos de empresa. 

Estas equipes são compostas por uma mistura de profissionais de grande experiência com 

outros de pouca experiência na organização. 

 

 

As posições levantadas por todos, baseados na experiência acumulada ao longo do período em 

que trabalharam neste serviço,  serviu como embasamento para a pesquisa de campo do 

entrevistador, ressaltando que não houve nenhuma surpresa para o mesmo nas reinvindicações 

feitas pelos funcionários. 

 

 

4.2. ESTRUTURA E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

 

As entrevistas foram realizadas no próprio ambiente de trabalho dos entrevistados, utilizando-

se o roteiro de entrevista apenas como um auxílio para o encadeamento dos assuntos, 

garantindo assim que todos os itens pertinentes seriam mencionados. Buscamos registrar todas 

aspercepções apresentadas pelos entrevistados, com o objetivo de fornecer o máximo de 

embasamento possível para o modelo proposto. Não ocorreu o menor clima de censura ou 

constrangimento durante as entrevistas e todos se sentiram muito à vontade para emitir suas 

opiniões. 
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As entrevistas se iniciaram com a explicação de que se tratava de um trabalho de dissertação 

de Mestrado em Administração Pública e de Empresas, cujo conteúdo falava de uma realidade 

conhecida e vivida diariamente por todos aqueles que partilhavam do momento da verdade 

(Campos, 2001). As entrevistas não foram gravadas para evitar o natural constrangimento, 

adicionado ao fato de que no momento em que ocorreram, a FGV estava passando por uma 

transição, na qual as secretarias de cursos em nível de lato sensu estavam sendo fundidas, 

portanto, poderia ocorrer o natural receio de serem respondidas perguntas referentes ao padrão 

de atendimento de secretarias. Da mesma forma, a identidade do entrevistado(a) foi 

preservada, podendo o conteúdo ser revisado pelo entrevistado se o mesmo julgasse 

necessário. 

 

 

O roteiro de entrevistas foi composto por oito questões encadeadas. O modelo foi discutido 

durante todas as oito questões, pois o autor desse trabalho faz parte do contexto e conhece 

pessoalmente todos (as) os (as) entrevistados. Ao final das entrevistas, o modelo era 

novamente discutido e proposta de adaptação surgiam.  

 

 

A primeira questão: Qual a sua formação? , teve como objetivo saber qual o o tipo de 

bagagem de conhecimentos que este traz em decorrência de sua formação. 

 

 

A grande maioria dos entrevistados é formada por administradores (11). Dentre os formados 

em Administração de Empresas, um é Mestre em Administração , com enfoque em Inovação 

Tecnológica, dois são Especialistas em Marketing e um teve uma formação de segundo grau 

técnica em Processamento de Dados.  
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Quanto aos outros entrevistados, tivemos: filósofo, economista, professor de educação física, 

dois arquivistas, sendo que um era Especialista em Serviços e Gestão Empresarial, duas são 

pedagogas, sendo uma Especialista em Recursos Humanos e Administração Pública e, 

finalizando, três pessoas têm curso superior incompleto. 

 

 

Durante a entrevista, não procuramos saber quais motivações as pessoas tiveram para escolher 

suas carreiras, mas de que forma a formação afeta suas funções no trabalho de apoio 

administrativo para o setor acadêmico. 

 

 

O grupo entrevistado era bem heterogêneo, pois tínhamos desde formados apenas no 2º grau 

com 30 anos de experiência nesta atividade, como Especialistas com pouco tempo de trabalho 

nesta função. É fundamental informar que dentre os 21 entrevistados, encontravam-se seus 

respectivos gerentes e/ou supervisores, todos de secretarias (EBAPE e EPGE) de uma mesma 

instituição (FGV) com culturas organizacionais muito diferentes, o que contribuiu 

imensamente para realizarmos uma análise bem completa de todos os aspectos do 

atendimento de uma secretaria. Apesar do extenso leque de escolha de carreiras, todos julgam 

que, de alguma forma, suas escolhas de carreira contribuem para a execução de suas funções. 

 

 

Na segunda questão: Quais as atividades executadas por você na sua função? Buscou-se 

realizar uma ligação entre o tipo de função executada pelo funcionário e a complexidade 

envolvida no respectivo trabalho. Além disso, também buscamos saber  qual a sua percepção 

acerca de sua função. 
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Quanto às atividades executadas, com a excessão de um gerente e um supervisor, todos os 

outros executam atividades de apoio ao setor acadêmico, compreendendo as seguintes 

funções:  

 

 

• Logística de materiais didáticos; 

• Suporte de informática nas salas de aula; 

• Gestão de sistemas acadêmicos; 

• Montagem de cronogramas de aulas; 

• Liason entre alunos e professores, assim como coordenadores e professores; 

• Manutenção de salas de aula; 

• Pagamentos diversos; 

• Gestão de arquivos. 

 

 

Todos os entrevistados, durante a descrição de suas funções, relataram o caráter 

multidisciplinar de suas atividades, sendo que todos concordaram com o entrevistador sobre a 

relação de similaridade entre o tipo de função executada e o trabalho de um teatro, ou seja, o 

palco seriam as salas de aula, os professores os atores, o público os alunos e o corpo funcional 

das secretarias acadêmicas seriam os contra-regras, iluminadores, maquiadores, responsáveis 

por efeitos especiais.  

 

 

Dos entrevistados, 17 consideram que executam uma série de funções ao mesmo tempo, com 

a finalidade de servir tanto a professores quanto a alunos. Contudo, o sistema funciona mais 

pelo esforço individual, do que por um sistema coletivo de execução de funções. Não parece 

existir um padrão, mas sim, pequenas regras que são passadas de geração para geração e aos 

poucos vão sendo acrescentadas normas durante o contato com o público interno e externo, 

criando-se novos procedimentos que podem ser esquecidos ou mantidos ao longo do tempo, 

ou de acordo com a transitoriedade funcional de cada setor. 
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A terceira questão: A execução de sua função é de alguma forma afetada pela complexidade 

do trabalho? procurou levantar se o entrevistado tem noção das dificuldades envolvidas no 

atendimento ao público, ficando também indiretamente exposto à necessidade de um 

treinamento mais específico. 

 

 

A grande maioria dos entrevistados (dois terços) considera que sua função é afetada de 

alguma forma pela complexidade do trabalho. Alguns consideram que estão acostumados com 

este tipo de trabalho e que  cada novo problema apenas edifica o seu conhecimento. 

 

 

Neste ponto, verificamos que os entrevistados têm noção do universo de dificuldades que os 

cercam, reconhecendo que apesar de procurarem atender da melhor forma possível, sempre 

aparece um problema inusitado. Esta passagem de um dos entrevistados, esclarece esta 

questão: 

 

 

“ Pensei que já havia visto de tudo na Secretaria Acadêmica, mas quando aquele aluno com 

mancha de café na camisa apareceu, culpando o elevador pelo incidente, exigindo que a FGV 

comprasse outra camisa, o que acabou acontecendo, me dei de conta que realmente o 

atendimento ao público é imprevisível.” 

 

 

Naturalmente, aqueles que se sentiram confortáveis diante do atendimento ao público trazem 

uma bagagem muito grande e realmente observamos que o tempo de casa traz uma espécie de 

anestesia contra reclamações, ou seja, quanto mais experientes, mais sabemos lidar com 

adversidades, contudo os vícios de atendimento não mudam, e literalmente inexiste  a 

rotatividade daqueles que ficam de frente para o balcão de atendimentos, o que 

costumeiramente causa o estresse entre a secretaria e o público. 
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Na quarta questão: Sua formação e treinamento são adequados para a execução de seu 

trabalho diante da complexidade do atendimento ao público ? o objetivo foi o de verificar se, 

uma vez identificado na terceira questão a percepção do entrevistado a respeito do grau de 

complexidade de suas tarefas, se o mesmo possuía algum treinamento oriundo de sua 

formação ou de cursos na própria empresa que fossem utilizados para o trabalho de secretaria. 

 

 

A questão 4 ficou bem dividida, com 12 entrevistados respondendo não, e nove, sim. Como a 

maioria dos entrevistados tem por formação administração, ficou bem compreensível. 

Contudo, o que chamou grande atenção foi o fato da grande maioria (dois terços) considerar 

extremamente necessário um treinamento mais específico para o atendimento ao público 

(tanto interno quanto externo). Alguns acreditam que estão sendo mal aproveitados e vários 

sentem falta de um maior incentivo para treinamento. A passagem a seguir mostra um 

exemplo dessa demanda: 

 

“ Lidamos com o público interno e externo quase todo dia, mas sempre me parece faltar algo 

para que possamos atender melhor, acredito que um treinamento para atender ao público de 

forma contínua e, principalmente, para os calouros de secretaria, seria vital para nosso 

trabalho.” 

 

Observamos que, em geral, todos percebem que uma secretaria deve ter um treinamento de 

atendimento ao cliente continuamente. 

 

 

A quinta questão: O modelo de serviços de sua secretaria atende à realidade do seu trabalho ? 

buscou verificar se o entrevistado entende a realidade do seu trabalho, ou se existia alguma 

secretaria com um diferencial que não estivesse contido no estudo de campo do autor deste 

trabalho. 

 



 

 

69

 

 

A quinta questão trouxe à tona o objetivo deste trabalho, pois a maioria dos entrevistados 

acredita que a forma atual de trabalho não é a ideal. Apesar de duas pessoas terem dito que o 

as secretarias atendiam às necessidades, a maioria afirmou que boa parte do sucesso delas vêm 

do esforço individual e de dedicação de cada um. 

 

 

Além da falta de comunicação entre as equipes, a maioria afirmou que não há autonomia para 

resolução dos problemas, o que nos leva de volta ao fato de estarmos trbalhando no setor 

quaternário, no qual os administradores se tornam apenas operários, o que vem a dificultar 

muitas vezes a resolução de problemas simples. Mais uma vez, o que se percebeu foi a falta de 

um padrão de atendimento, no qual houvesse uma maior comunicação entre todos para que o 

atendimento ao cliente, tanto interno (professores)  e externo (alunos) fluisse da melhor forma 

possível. 

 

 

Alguns frisaram categoricamente que a falta de comunicação dentro dema secretaria passa 

uma imagem de desorganização muito grande para o público. Foi mencionado, da mesma 

forma, a dificuldade de relacionamento com as áreas complementares da FGV, e percebemos 

que muitas vezes essas situações acontecem simplesmente por uma falta de entedimento e 

flexibildade de ambas as partes.  

 

 

De um lado temos as secretarias trabalhando com o objetivo de atender plenamente 

professores e alunos de suas áreas, e de outro lado, vemos as áreas complementares da FGV 

trabalhando intensamente em prol da Instituição, o que normalmente gera conflitos que o dia-

a-dia impede de ser eliminado, pois de uma forma em geral, existe muita intolerância devido 

aos prazos de resolução e diretrizes superiores. 
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A sexta questão: É possível identificar falhas e soluções dentro do padrão proposto para a 

secretaria ? teve como objetivo embasar a suposição do autor desta dissertação de que todas as 

secretarias da FGV possuem um bom capital intelectual, faltando apenas um treinamento mais 

adequado. 

 

 

A sexta questão foi a mais interessante de todas as questões, dado à quantidade de opiniões e 

sugestões de melhorias. Todos foram capazes de identificar problemas com suas respectivas 

soluções. Extirpou-se da entrevista a crítica pela crítica, verificando-se que o ideal seria 

realizar um seminário com todos os funcionários de apoio das secretarias acadêmicas da FGV, 

pois os mesmos propuseram um lista de diversos itens que beneficiariam a todos, se os 

mesmos pudessem conversar e traçar objetivos comuns, pois todos enfrentam as mesmas 

situações diariamente. 

 

 

Dentre as sugestões mencionadas, destacamos algumas que representam as mais importantes 

na opinião do grupo de entrevistados: 

 

a) Estabelecimento de padrão –  as normas de condução das secretarias não possuem um 

padrão , mas sim uma colcha de retalhos de normas que foram sendo agregadas ao 

longo dos anos. Seria interessante estabelecer um padrão; 

 

 

b) Comunicação – o entrosamento entre os funcionários das secretarias e a melhoria de 

comunicação evitaria o mau atendimento, pois todos seriam capazes de resolver 

quaisquer problemas que ocorressem, e não haveria centralização de decisões simples, 

nem engessamento de soluções; 
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c) Autonomia – a falta de delegação para resolver determinadas questões do dia-a-dia 

torna o trabalho muito lento, pois uma secretaria acadêmica tem que ter respostas 

rápidas para o atendimento, caso contrário, não poderá gerar um nível de confiança 

necessário com os professores, desviando-os de suas atividades para atividades de 

apoio que, normalmente, devem ser executadas pelas secretarias; 

 

 

d) Treinamento específico contínuo – treinamento de atendimento ao cliente deve ser 

realizado com freqüência para que todos saibam lidar com situações inesperadas e 

estarem preparados para o chamado momento da verdade, que em parte define o que 

um cliente ( aluno ou professor) pensa da Instituição. 

 

 

Verificamos que  a delegação com responsabilidade para todos e o incentivo à comunicação 

podem ser fortes propulsionadores de uma nova secretaria que consiga de verdade ser uma 

ponte entre seus clientes internos e externos e a FGV, garantindo a percepção de qualidade da 

Instituição. 

 

 

Na sétima questão O aprender do dia-a-dia agrega valor à tomada de decisão quando o mesmo 

problema surge novamente ?: procurou constatar se as secretarias possuíam algum manual de 

procedimentos e se as suas normas eram seguidas. 

 

 

A sétima questão buscou verifcar o quão padronizadas eram as secretarias, ou seja se elas 

possuem memória de resolução de problemas. Isto pode ser traduzido no fato de um 

funcionário resolver uma questão específica que está fora dos procedimentos usuais e repassá-

la para um manual de procedimentos. Dessa forma, não haverá consumo de tempo e energia 

da próxima vez que em esta situação específica ocorrer. 
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Verificamos que raramente este procedimento é adotado e não existe oficialmente um manual 

de procedimentos , demonstrando que falta padronização e informação dentro das secretarias, 

o que torna muitas vezes pequenos problemas fáceis de serem contornados uma fonte de 

insatisfação por parte dos clientes. Contudo, também foi constatado que todos possuem esta 

percepção e anseiam por uma maior padronização e comunicação para que o trabalho seja 

realizado de uma maneira mais eficaz e eficiente. 

 

 

A oitava e última questão: Você sente falta de um treinamento mais adequado à realidade de 

seus serviços no atendimento ao público ? teve como objetivo levantar com os entrevistados 

sua percepção em relação à falta de treinamento que todas as secretarias da FGV têm, ficando 

sempre à mercê de uma supervisão ou gerência personalizada para a execução de suas 

funções. 

 

 

A última questão também foi uma unanimidade, pois todos sentem falta ou acreditam que um 

treinamento específico de atendimento aos clientes facilitaria muito o trabalho. Alguns 

entrevistados se recordaram que este tipo de treinamento já fora feito com excelentes 

resultados e acreditavam que a continuidade deste trabalho só traria benefícios  para todos. 

 

 

Consolidamos a análise das entrevistas efetuadas com um quadro resumo de todos os assuntos 

que foram levantados durante as entrevistas e o grau de concordância entre os entrevistadoa 

acerca de suas opiniões. 
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 Assuntos 

Quantidade de 

Entrevistados que 

opinaram 

 

Complexidade do 

Trabalho 

 

Formação e 

Treinamento Adequado 

 

Modelo Atual da 

Secretaria 

 

Falhas e Soluções 

do Modelo 

 

Padrão de 

Serviços 

 

Necessidade de 

Treinamento 

 

Todos 

 

 Experiência e intuição 

são as principais 

ferramentas 

 Sabem quais são, 

mas não sabem 

implantar 

Admitem a 

necessidade 

Fundamental 

 

17 

 

Reconhecem  Não Atende    

 

11 

 

 Formação ajuda, mas 

não fornece todas as 

ferramentas 

    

 

3 

 

Não reconhecem  Atende    
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5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

 

A proposta deste trabalho foi a de criar um padrão de atendimento para a Secretaria da 

EPGE, de forma a fornecer ferramentes gerenciais e organização de fluxo administrativo 

para que as áreas meio possam trabalhar de forma mais adequada, unindo a ferramenta 

técnica gerencial com o fator humano para o serviço de  atendimento. Paralelamente, 

tentamos resolver um impasse, que se mantém há décadas, de falta de comunicação entre 

as áreas meio e as áreas fim, e encontramos a solução para esta mudança que partirá da área 

meio, que deve compreender a importância da área fim para a FGV. 

 

 

Como a FGV depende do nível de seu corpo docente e respectivas publicações para que 

possa crescer, é fundamental que a área meio cuide de todos os aspectos administrativos 

que envolvem a área meio para que o profissional acadêmico possa única e exclusivamente 

dedicar-se à pesquisa e ao ensino. 

 

 

Também não deve se esquecer que a área meio é o ponto de referência do público externo, 

os alunos do mestrado e clientes que visitam a FGV, portanto, devemos nos tornar a central 

de soluções dos problemas e anseios dos mesmos, pois eles devem somente dedicar-se às 

atividades acadêmicas para obterem o máximo possível de rendimento. 

 

 

Pode ser verificado neste trabalho toda a complexidade inerente a tratar com o público 

cliente e o quanto é difícil obter padrões de atendimento e trabalho em secretarias 

acadêmicas, obter a plena confiança das áreas fim com o objetivo de poder desenvolver o 

trabalho nas secretarias de forma mais adequada. A percepção dos funcionários das mais 

diversas categorias foi fundamental para sustentar o autor deste estudo no sentido de propor 

um padrão de atendimento para secretaria da EPGE. 
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Todos os funcionários entrevistados concordaram que seria necessário uma maior interação 

entre as secretarias acadêmicas da FGV com a finalidade de serem obtidas respostas de 

forma a conduzirem o fluxo administrativo da secretaria sem depender de uma gestão 

personalizada de um gerente ou supervisor. 

 

 

Houve um consenso em relação à percepção da complexidade no seu dia-a-dia de trabalho, 

traduzida pela quantidade de variáveis que são obrigadas a dominar para atender tanto o 

público interno quanto o externo, assim como as áreas complementares da FGV. 

 

 

Embora os problemas de uma secretaria acadêmica tenham se revelado como 

compreendidos por todos os entrevistados e ricamente vivido no seu dia-a-dia, foi 

verificado que os mesmos não desenvolveram, ao longo de sua experiência nesses anos, 

uma abordagem racional e padronizada para executar os serviços das áreas meio. Sua 

segurança no manejo das variáveis que compõem a realidade do serviço baseia-se na 

capacidade individual de cada um em lidar com problemas. 

 

 

Apesar da grande experiência por parte de vários entrevistados no atendimento de uma 

secretaria, algumas vezes as ações tomadas por eles em determinados momentos no fluxo 

do-dia-a dia apresentam reflexos em outras variaveis que passam a se comportar de forma 

diferente do esperado pelo gerente ou supervisor da área. Neste momento, percebemos que  

estes resultados são causados pela fragilidade do modelo da realidade vigente e pela falta 

de interação entre as áreas. 
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Na análise das entrevistas, percebeu-se que bastam pequenos ajustes e uma racionalização 

da forma como o trabalho é executado para lidar com a complexidade do trabalho de uma 

secretaria acadêmica mais satisfatoriamente. Todos os entrevistados sentem falta de um 

padrão de atendimento que os auxilie nas decisões do dia-a-dia. Desta forma, se estaria 

mesclando padrões de procedimento com a experiência acumulada de anos de atendimento. 

 

 

Por outro lado, principalmente os supervisores e gerentes concordam que devam ser feitos 

seminários de integração entre as secretarias acadêmicas da FGV para que todos possam 

compreender melhor as funções de uma secretaria e serem estabelecidas metas e padrões de 

atendimento, bem como ser criado um manual de procedimentos único para todas as 

secretarias, além de um contínuo treinamento de atendimento ao público. 

 

 

Considera-se fundamental que as áreas complementares fizessem parte também destes 

seminários, pois são peças fundamentais de infra-estrutura do atendimento à área fim da 

FGV, seu corpo docente e alunos. 

 

A seguir, apresentamos as figuras 3 e 4, onde mostramos o esquema de padrão de 

atendimento da Secretaria da EPGE: 

 

Figura 3 – Fluxo de Trabalho da Secretaria da EPGE 
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Figura 4 – Interação com Áreas Complementares da FGV 
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Uma continuação possível deste trabalho seria  a investigação das mudanças necessárias na 

cultura das secretarias da FGV para que o modelo proposto para a Secretaria da EPGE 

possa tornar-se um embrião da adoção de um padrão de atendimento. 

 

 

Essa idéia é fundamental para que as secretarias acadêmicas da FGV possam contribuir 

efetivamente para seu futuro. Especificamente, para que o controle do fluxo de padrões de 

atendimento na FGV, estabilizando de forma adequada o sistema de informações 

gerenciais, rompa com a estagnação atual dos serviços das secretarias por meio de 

mudanças culturais, que possibilitem o surgimento e a adoção efetiva de um padrão de 

atendimento adequado. 

 

 

Dessa forma, pode-se começar a gerar também os padrões da compreensão para todas as 

secretarias, seja para reforçá-los sob situações estáveis, seja para rompê-los com o objetivo 

de sensibilizar as áreas fim para uma nova situação, na qua1 os modelos antigos de 

atendimento que já não funcionem mais possam ser mudados. Neste caso, confiança e 

compreensão são pré-requisitos para a criação deste padrão compartilhado de atendimento. 

 

 

Somente desta forma as áreas meio poderiam assumir seu verdadeiro papel: junto com as 

áreas complementares da FGV, ou seja, fornecer todos os subsídios para que as áreas fim 

possam trabalhar com toda a sua capacidade, não esbarrando em processos burocráticos 

que impeçam o desenvolvimento de pesquisas, fato tão comum da investigação científica 

no Brasil. 

 

 

"Sempre se sabe mais do que se diz saber, e sempre se diz mais do que se consegue 

escrever". 

Dave Snowden 
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