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Resumo

Este artigo se propõe abordar a questão das estratégias para administrar
os processos das operações de serviços no Ensino Superior, buscando
estabelecer relações entre os conceitos de operações de serviços e a realidade de
expansão da demanda do Ensino Superior de forma a manter crescimento
quantitativo e qualitativo.

Palavras chaves - operações de serviços processo, demanda, cliente, IES
- Instituição de Ensino Superior.

Sigla: IES - Instituição de Ensino Superior.

Introdução

Cresce no mercado a preocupação com a questão de desenvolver
estratégias para operações de serviço. Pode-se dizer que as organizações de
serviço cresceram em desempenho, influência econômica e competitiva, o que faz
segundo Armistead "tornar-se muito importante o reconhecimento da influência da
estratégia de operações de serviços no desempenho da produção de serviços e
no sistema de entrega".

O setor de manufatura encontra-se assentado e bem estruturado em
termos de estratégias funcionais próprias e competitivas para operações e
entrega. Em função da complexidade e diversidade do setor de serviços,
habilidades especiais de gestão nas operações de serviços são essenciais para
combinar fatores que agreguem o desempenho do serviço no cumprimento de sua
função fundamental e a necessidade de atender aos padrões gerados pela
expectativa do cliente.

• -

Neste sentido Armistead tem enfatizado em seus estudos que a
"necessidade de colocar padrões para o serviço do cliente é reconhecida como
sendo de grande importância e que modelos e estruturas tem surgido para se
trabalhar este processo".
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Das idéias de Ford a partir de 1913 com o advento da linha de montagem,
saltam os processos para rápido desenvolvimento de gerenciamento pelas
organizações pós Segunda Guerra Mundial até final dos anos 50 e finalmente para
a abertura e rapidez de desenvolvimento nos anos 70 e 80 através do imperativo
das tecnologias, em especial as tecnologias de informação. Estes fatores
permitiram otimização do trabalho de planejamento, requerimento, organização,
previsões, e acompanhamento dos serviços.

Juntamente com o desenvolvimento tecnológico que promove mudanças a
forma de pensar os processos de serviços, filosofias de integração sistêmica entre
ambiente interno e externo forçaram as organizações a evoluírem nos conceitos
do reconhecimento das operações de processos de serviços.

Os modelos e estruturas adaptados para operações de serviços tem sua
origem na manufatura, portanto nas últimas décadas a academia impôs a
importância da necessidade de pesquisas que atendam as especificidade da
natureza dos serviços e apresentem modelos de operações do processo de
serviços e formulação de estratégias competitivas de serviços.

A gestão de operações de serviços implica identificação das tarefas
envolvidas nos processos de serviços ou de produção dos serviços como recurso
fundamental para o sucesso das organizações, deslocando-se dos controles da
atividade da força de trabalho da manufatura para o segmento de serviços que é
complexo tem vida própria e necessidades especiais.

Os processos de serviços geram perspectiva de rápida expansão e
expectativa de identificação de operações, equilíbrio, recursos, proposições,
modelos e matrizes que possam atender a demanda dos processos de operações
de serviços, sob a ótica de suas necessidades técnicas, processos integrados
inseridos, distinção pela intangibilidade e necessariamente pelo inter-
relacionamento entre empresa e cliente, através da informação e comunicação
desde o início do serviço, até a entrega.

Neste sentido as organizações devem pensar seus processos de serviços
de forma a superar processos fragmentados, que definem metas ou medidas
isoladas e objetivar melhor desempenho como matriz de avaliação e perspectiva
de mudança. Descobertas de pesquisas sugerem que os gerentes dos serviços
não são bons em gerenciar a capacidade em relação a qualidade do serviço.

Isto implica buscar alternativas para que os gerentes de qualidade de
serviço tomem ações para controlar a operação, baseadas na compreensão da
ligação entre os recursos disponíveis e a qualidade de serviço para suas
organizações, com atenção à demanda em termos de diferencial competitivo e em
relação ao atendimento da expectativa do cliente.

A qualidade dos serviços denunciam a verdade dos processos de
operações, desde o início do serviço até a entrega, sendo certo que o cliente
emite sinais de reconhecimento do padrão da qualidade ou queda deste, e a
organização, em especial ao gerente de operações de serviços cabe aprender a
perceber o sentido dos sinais emitidos para enfrentar os desafios competitivos
deste século XXI.
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Qualidade em serviços

A qualidade em serviços já é premissa para todo e qualquer processo de
operação de serviços. Dado que os serviços são intangíveis a percepção da
qualidade em serviços pelo cliente é particularmente singular, pois baseia-se
apenas na expectativa do cliente. A avaliação do serviço é imediata no momento
da compra, a qualidade de serviços é como um vidro transparente onde qualquer
vapor impedisse por algum momento a visão translúcida que o vidro oferece.

Muito tem-se escrito sobre a qualidade nos serviços, sobretudo no sentido
de formação e reformulação dos conceitos das exigências de qualidade. Segundo
Armistead a fala sobre as características da qualidade de um serviço, implica
reconhecer e classificar as operações, tarefas, medições internas, análise das
respostas externas e gerenciamento dos processos deste serviço. Uma
característica fundamental na avaliação dos serviços é o quanto o cliente espera
dos mesmos e o que consegue perceber em relação à suas próprias expectativas,
neste sentido segundo Gianese e Corrêa (1996:80) "é mais fácil perceber as
expectativas do cliente que suas reais necessidades."

Por outro lado o cliente pode gerar suas expectativas a partir de suas
necessidades e a partir daí, formar expectativas mais ou menos exigentes na
avaliação da qualidade dos serviços.

Considerando características de atendimento às necessidades reais e
expectativas geradas pelo cliente, o fornecedor de serviços deve estar atento a
identificar expectativas e necessidades buscando capacitar-se para atendê-las,
tendo em vista a imediata avaliação e mensuração com conseqüente aceitação ou
negação de seus serviços.

Gianesi (1996:82) considera que "quatro fatores podem influenciar as
expectativas do cliente: comunicação boca a boca, necessidades pessoais,
experiência anterior e comunicação externa."

Cada um destes fatores contribui na formação da expectativa do cliente,
entretanto as necessidades pessoais são determinantes no momento da avaliação
do serviço.

A atuação do fornecedor do serviço junto ao cliente pode influenciar a
formação da avaliação do cliente, através de ações diretas como a comunicação
pessoal e indiretamente através de propaganda. Também os preços podem
influenciar o consumidor na avaliação e formação de expectativas em relação ao
serviço.

O fornecedor de serviço enfrenta concorrentes que muitas vezes restringe
seus serviços, a fim de segmentar o tipo de cliente que deseja atender.

Durante todo o processo de prestação de serviço o cliente sofre
influências e forma percepção, e expectativas com base nas comunicações
externas e através da própria prestação de serviços.
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O processo de prestação de serviços são formados por momentos que
segundo Normann (1996:87) in administração Estratégia de Serviços são
chamados de "momentos da verdade... e alguns momentos da verdade são
críticos ou fundamentais, são eles o momento inicial e o momento final" que
marcam profundamente a percepção que o cliente fez do serviço, entre esses dois
momentos está o ciclo de serviço que também ó analisado e avaliado,
considerando também que eventualmente o momento crítico da verdade pode
estar no ciclo de serviço.

Importante é que o fornecedor do serviço perceba as expectativas do
cliente durante todo o processo da operação de serviços, conheça e trabalhe seu
desempenho, tendo consciência de que o cliente estará sempre fazendo uma
comparação entre a expectativa criada em relação ao serviço e a percepção que
formará do serviço durante e após sua realização.

O Ensino Superior como Instituição Prestadora de Serviços

Visando abordar a questão dos processos das operações de serviços no
Ensino Superior no tocante à gestão das estratégias de operações de serviços,
busca-se trazer alguns conceitos que venham subsidiar a formação desta análise.

Em relação a Qualidade no Ensino Superior, tem-se como indicador o
Exame Nacional de Cursos implantado desde 1996, que a princípio gerou muitas
críticas e insegurança que conseguiu estabelecer-se no meio acadêmico não só
como indicador de qualidade mas também como sinalizador do crescimento e
desenvolvimento social e das evidências das necessidades especiais de cada
organização, através das medições e seus resultados particularizados.

O Ensino Superior enfrenta novos desafios em relação a sua avaliação a
partir da Lei 9.131/95 que criou o conselho Nacional de Educação e o Exame
Nacional de Cursos através do decreta 2.026/96 e da própria L.D.B. Leis de
Diretrizes de Bases da Educação Nacional e suas regulamentações, que criou
novas condições para a normalização do Ensino Superior.

A criação de diferentes formas de organização universitária alteraram o
perfil do Ensino Superior Brasileiro, suas características e sua oferta, sendo que o
fator determinante de mudanças no perfil do Ensino Superior está na política de
expansão.

A política de expansão mudou radicalmente o cenário do Ensino Superior,
gerando concorrência e disputa de forças e diversidade de atendimento entre as
instituições. Para atender à demanda as instituições de Ensino Superior criam um
volume cada vez maior de oferta de serviços, com preços diferentes,
metodologias, infra-estrutura e utilização de estratégias de competitividade mais
agressivas.
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A Qualidade de Serviços no Ensino Superior

Um novo modo de agir e de pensar toma conta deste mercado, a
preocupação com o cliente, a visão de prestação de serviços educacionais como
negócio, a gerência dos diversos serviços dentro das instituições a guerra pela
conquista de alunos e o desafio de gerenciar a perda de alunos e de rentabilidade,
a possibilidade de perder o espaço, o lugar entre melhores instituições e a grande
preocupação com o ato público da avaliação dos cursos que classifica as
instituições de forma subjetiva entre fortes e fracas, competentes e não-
competentes, produtivas e não produtivas, qualificadas ou não-qualificadas em
relação ao corpo docente e a atualização de conteúdos e proposta pedagógica.

O mercado absorveu rapidamente as novas exigências legais e a
possibilidade de atrair uma enorme demanda de alunos saídos do novo ensino
médio, cuja expansão vem recebendo apoio governamental.

O Ensino Superior diante destas mudanças adota a mídia falada, escrita,
televisiva etc., oferecendo número maior de cursos e buscando atender através de
melhores serviços, para tanto necessitam de estratégias de operações de serviços
para atrair e conhecer o aluno, atender suas expectativas, mantê-lo satisfeito e
sobretudo não perdê-lo para outra instituição.

Várias são as operações de serviços do Ensino Superior; o que, como,
quando e onde ensinar. E várias são as dúvidas que demandam estratégias para
manter o interesse dos alunos e ao mesmo tempo oferecer serviços dentro dos
padrões de qualidade exigidos por lei e cobradas pelo mercado.

Em relação à avaliação que o aluno faz das IES (Instituições de Ensino
Superior) e a conseqüente expectativa dos serviços oferecidos, pode-se dizer que
as Instituições de Ensino Superior buscam influenciar as expectativas de seus
clientes principalmente através do uso da comunicação do preço, entretanto
através da mídia, as comunicações externas e as necessidades pessoais dos
alunos são fatores de forte influência do setor de serviços.

A grande concorrência movimenta a IES no sentido de monitorar, melhorar
e manter a qualidade de serviços prestados e este fator precisa ser percebido pelo
cliente, o aluno. Esta não é uma relação fácil considerando-se que a percepção do
aluno será influenciada pelos vários fatores já citados e principalmente
considerando que o ciclo de serviços constitui-se momento crítico de avaliação do
aluno em relação aos serviços educacionais prestados.

Outro fator que dificulta a percepção de qualidade da IES pelo aluno é o
processo pedagógico de formação curricular e formativa, pois nem sempre o aluno
consegue perceber que as aulas e o convívio social acadêmico, são os serviços
que ele busca receber da instituição, isto porque logo ao ingressar no Ensino
Superior, o aluno sai de seu mundo circundado de familiares e amigos de infância
e encontra uma dimensão inesgotável de comunicação, identidades e
experimentar vivências pessoais gratificantes do jovem "calouro" que passam
longe do assistir aulas, cumprir créditos, realizar pesquisas desta forma muda-se a
expectativa que o aluno mantém a respeito.de sua formação e da IES. Em
contrapartida a IES pode continuar oferecendo seus serviços sem atingir as
necessidades do educando.
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Interessante refletir o quanto a mudança de expectativas do aluno em
relação a seu curso, ou a sua formação, o que deseja para sua vida pode
influenciar sua decisão de manter-se ou não na IES.

Nos casos em que o cliente, o aluno, ainda não sabe o que pode esperar
de uma IES fica difícil o atendimento de suas necessidades, porque elas deixam
de atender as necessidades que possivelmente seriam atendidas por uma IES.
Gestão de Estratégias nas Operações de Serviços no Ensino Superior

Dentro das vias normais da expectativa de crescimento pessoal e
profissional de alunos buscando formação superior, o conjunto de critérios de
avaliação do serviço proposto por Genesi (1996:91), presta-se a servir como
modelo para o Ensino Superior. Neste sentido busca-se identificar abaixo cada
critério proposto para operações de serviços no Ensino Superior.

Critérios de Avaliação da qualidade de serviços propostos e Gestão
de Estratégias nas Operações de Serviços nas IES.
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Critérios Genes/ (1996:91) Operações de Serviços nas IES propostas*
Instalações, qualidade,
equipamentos tangíveis

Instalações modernas e adequados Serviços de
Biblioteca, Laboratórios, materiais didáticos
adotados.

Credibilidade Segurança.
Que cumpre os objetivos a
que se propôs. Que não
oferece riscos.

IES reconhecida pelas autoridades competentes,
bom nome reconhecido pelo trabalho de formação
de bons alunos, academicamente ativa,
reconhecida pela sociedade externa.

Competência - coerente
com a capacitação em
prestar o serviço.

O trabalho da IES consegue criar expectativa em
clientes potenciais IES considerada excelência em
Ensino, possui bons professores e conhecimento.

Consistência
conformidade coerente
com a capacitação em
prestar o serviço.

Boas notas nas últimas avaliações de cursos
(Proveio) Processos e resultados constantes,
experiência comprovada mas no fazer ensino e
formação.

Flexibilidade - a adaptação
às mudanças e
necessidades dos clientes,
recuperação de clientes,
novos serviços, serviços
variados, flexibilizar datas,
serviços em vários locais,
atender à demanda de
serviços, robustez no
sistema de operações,
recuperar-se de falhas.

IES atualizada, com currículos voltados para a
globalização, modernidade, agilidade,
cooperação, formação de habilidades e
competências, compras em vários locais, mudas
para atender as novas necessidades dos alunos.

Velocidade de Atendimento
- Tempo despendido para

o cliente receber o serviço,
prontidão da empresa e
funcionários em atender o
cliente.

IES com serviços" desburocratizados, atendimento
"On line" para todas as situações acadêmicas,
aluno fazer sua grande curricular semestral
consultas de notas pesquisa de biblioteca, rapidez
na devolutiva de respostas administrativas, de
transferências de avaliação de processos de
aproveitamento de créditos.



* Proposto pelos autores

Lidar com êxito com as operações de serviço implica que as IES se
comprometam com um planejamento estratégico em que se inclua análise
combinatória dos dados que interferem diretamente na escolha da melhor
estratégia competitiva, abrangendo tanto os fatores econômicos como dando
relevância às operações de serviço que determinam que as operações de
estratégia se concretizem.

Segundo Gianesi (1996:100), "as análises devem passar pelas tendências
e condicionantes do ambiente que oferecem avaliação de oportunidades e riscos,
os recursos da organização que se caracterizam pelos pontos fortes e fracos e
finalmente a análise de todas as combinatórias".

Nas estratégias de operações de serviços a IES deve levar em
consideração os níveis "corporativo, competitivo e de operapões"(Gianesi
1996:100) como um todo objetivando ampliação do poder competitivo através
do monitoramento e análise dos resultados, considerando as operações de serviço
como ferramenta que vem somar às oportunidades da IES competir no mercado.

Conclusões Finais

As decisões tomadas na implementação de estratégia de operações de
serviço na IES devem guiar-se por políticas que dêem importância à análise do
ambiente externo, considerando as "cinco forças" que influenciam um negócio
dentro de seu setor de acordo com Porter: competidores, clientes, fornecedores,
novos sócios e substitutos, citado por Armistead in Estratégia de Operações de
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Atendimento Atmosfera -
refere-se à experiência
agradável que o cliente
percebe durante o
processo de prestação de
serviço.

O processo de prestação de serviços
educacionais das 1ES é avaliado no todo pelo
aluno, incluindo o entorno do processo de ensino;
clima estudantil mas descontraído, natureza,
elementos da modernidade, quiosques bancos e
funcionários corteses.

O preço tem grande influência para o aluno
(família) na decisão de estudar em uma
determinada IES. Considerando que o dispêndio
do aluno não constitui-se apenas no valor da
mensalidade, e sim despesas com viagens,
alimentação, livros, roupas e outros gastos, a IES
depende de uma excelente análise financeira com
projeção semestral/anual riscos, contingências
enfim fazer cientificamente a viabilidade
econômica a cada período letivo mantendo seus
preços competitivos no mercado.

Custo quando o
consumidor irá pagar pelo
serviço. Os clientes
tendem: associáveis de
preços mais altos à
qualidade mais alta.

Acesso - localização
conveniente,
disponibilidade de
estacionamento, facilidade
em entrar em contato com
o fornecedor do serviço.

IES localizadas em pontos e fácil acesso para
conduções coletivas e amplo estacionamento.
Instalações localizadas em pontos que atendam
demanda regional, linhas telefônicas disponíveis.
De preferência pontos próximos a rodovias.



Serviços: Estrutura para combinar a Tarefa das Operações de Serviços e o
Sistema de Entrega e Serviços.

Pode-se considerar que na IES as cinco forças citadas por Porter
encontram equivalentes nas operações de serviços, podendo tentar aqui um
ensaio, para este tipo de serviço tão intangível, veja-se então:

I - Competidores - expansão do mercado de Ensino Superior, decorrente
da política governamental. Novas IES, modernas, bem equipadas surgem como
excelente alternativa de investimento no segmento de prestação de serviços de
Ensino.

II - Cliente - Crescimento da demanda de alunos recém saídos do Ensino
Médio, em função da política de expansão do Ensino Médio, inclusive procura por
docentes de vários níveis de poder aquisitivo.

A rede privada de IES cresceu nos últimos 10 (dez) anos tanto em número
de instituições como em número de matrícula, ainda não atende a toda a demanda
potencial mas mostra, que o Ensino Superior se estrutura e avança em passos
rápidos. A Revista Ensino Superior - 2001, aponta que: "De acordo com o Censo
Educacional do Ensino Superior MEC entre 1994 e 1999 registrou um aumento de
43% no número de matrículas no Ensino Superior, o que significa que quantidade
de estudantes inscritos em universidades, centros universitários e faculdades
brasileiras já deve ultrapassar os 2.3 milhões. O censo apurou, ainda, que de 1995
a 2000, houve um crescimento de 43,2% no número de Instituições de Ensino
Superior."

III - Fornecedores - Novos mercados de fornecimento de estruturas
modernas e adequadas surgem por todo país, importa ao investidor o melhor
fornecimento pelo menor preço justo, além disso importa também aos empresários
de Educação o conhecimento de equipamentos, recursos e tecnologia de ponta
que projete a IES como inovadora, detentora de modernidade, operacionalidade,
rapidez e sucesso, qualidade como princípio no mundo educacional

IV - Novos sócios - A nova concepção de estruturação física e de
recursos humanos qualificados de IES implica em que os investidores repensem
suas condições societárias e incluam a possibilidade de novos sócios tanto como
investidores financeiros como profissionais qualificados e de renome no mercado
acadêmico, de forma que venha reposicionar a IES em relação à crescimento, a
estrutura, novas idéias, filosofia, novas metas com a inclusão de novos sócios.
Este fator implica as operações de serviços à medida que são necessárias
novas análises, e estratégias que atendam o perfil do sócio entrante no sentido de
que seus atributos sejam motivo de crescimento para a IES.

V - Substituto - O sentido de substitutos na l ES requer estratégia de
inovação sem afetar os pontos fortes da instituição.

A entrada de substitutos deve ser controlada através da análise de
equilíbrio onde pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças estão
inseridos no plano de estratégia de operações de serviços, tornando claro o
processo decisório das ações a serem tomadas.
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Partindo da premissa que as \ES devem atender ao pluralismo de idéias e
de concepções pedagógicas, com base no princípio que garante a liberdade para
ensinar, pesquisar, e divulgar o pensamento (Constituição Federal art. 206,11), a
expansão das IES privadas, apresenta um cenário para o Ensino Superior em que
a gestão das operações de serviço tem que ser desenvolvida conjuntamente com
a demanda de crescimento e implementação dessas IES. Segundo Barcelos
(1996:34) "propõe avaliação institucional como forma de se concretizar o propósito
de visualização crítica da universidade e de como precisa ser no contexto dos
tempos mudados".

A necessidade de exigências é um processo qualificador que impõe
estratégias de operações de serviços nas IES de forma planejada e estratégica em
relação a seu potencial competitivo. O cenário de produção de demanda potencial
para o Ensino Superior, diante das constantes transformações, reafirma a grande
importância das IES no foco de definição de suas estratégias de operações de
serviços, demonstrando de forma efetiva sua liderança, diferenciação,
competências, considerando principalmente que as mudanças não podem ocorrer
somente no nível físico e estrutural, mas sim importa que os educadores do
Ensino Superior sintam-se preparados para este contexto altamente
industrializado, em desenvolvimento e nas palavras de Balzan (1997:8) "que vem
se transformando num ensino de massa".

Os conflitos na gestão universitária giram em torno de poder e de
produção de serviços, para tanto administrar estratégias de serviços deve ser
premissa na capacidade de organização da IES. A IES deve cumprir uma
multiplicidade de objetivos e essa complexidade gera tensões que atingem as
organizações.

Todos os estudos apontam para a necessidade de processo lógico na
formulação de estratégias para gestão de operações de serviços que explicite uma
prática que permita competitividade.

Das IES cobra-se a postura de relacionar análises e formulação de
estratégias, com operação de serviços que permitam interferir no processo de
desenvolvimento dos serviços determinando momentos críticos da verdade
conflitos competitivos, funcionamento, desempenho, conhecimento do ciclo de
serviço e implantação de níveis de atuação no planejamento das estratégias de
operações de serviços, garantindo o crescimento quantitativo indissociável do
crescimento qualitativo do Ensino Superior.
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