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QUALIDADE NA GESTÃO ESCOLAR

N os últimos anos, o mundo
passou por diversas mudan-
ças sociais, econômicas,
demográficas e tecnológicas,

como a queda do muro de Berlim, a
ampliação do uso dos computadores
pessoais, a globalização, entre outras.

Dentro desse contexto, as organi-
zações, assim como as escolas, pas-
saram a viver em um ambiente de
competição mais acirrada, no qual a
ampliação dos negócios e a conse-
qüente conquista do mercado consu-
midor torna-se uma questão de sobre-
vivência.

Assim, basicamente, uma questão
importante e de certa forma funda-
mental para as organizações é: como
manter um modelo de negócio que
leve a organização a ser mais compe-
titiva num mundo em constante mu-
dança?

Apesar de, atualmente, fazer parte
do dia-a-dia dos empresários, CEOs

(presidentes) e líderes, a gestão
organizacional teve seu grande mo-
mento revolucionário entre o final da
década de 70 e o início dos anos 80.

Esses últimos 30 anos foram
marcados por inúmeros estudos, os
quais têm demonstrado - de forma
cada vez mais contundente - que a
perenidade de uma organização, seja
ela escolar ou não, está diretamente
relacionada com a forma e maturidade
do seu sistema de gestão, e não sim-
plesmente com a qualidade ou ino-
vação de seus produtos.

Dessa forma, como diversos exem-
plos nos têm mostrado, sem uma
gestão eficiente e eficaz, uma orga-
nização não consegue sobreviver num
mercado cada vez mais globalizado.

A criação e disseminação de diver-
sas normas voltadas para a gestão
(ISO 9.000, 14.000, entre outras),
assim como um número incontável
de ferramentas e metodologias
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(desde as sete ferramentas para a
qualidade até o Balanced Scorecard1 e
o Six Sigma2) também marcaram
esses anos.

Nesse contexto de evolução, po-
demos destacar seis fases históricas
da gestão organizacional:

> Fase da inspeção: aplicação de
atividades específicas associadas
à inspeção das atividades de
produção.

> Fase do controle da qualidade:
aplicação de técnicas de inspe-
ção com o uso sistemático da
estatística e do controle de pro-
cesso.

> Fase do controle total da
qualidade: a definição é que a
eficácia se baseia num controle
que iniciava no projeto do pro-
duto e somente terminava quan-
do o produto chegasse às mãos
do usuário.

> Garantia da qualidade: os concei-
tos focam na adição do controle
total da qualidade com as técni-
cas da engenharia da confiabili-
dade para o gerenciamento ade-
quado dos processos, de forma a
garantir a qualidade dos pro-
dutos.

> Total quality management (TQW):
conceito de gestão que ampliava
o foco da qualidade como as-
pecto estratégico do gerencia-
mento do negócio, limitado, an-
teriormente, aos processos pro-
dutivos.

> Modelos da gestão: modelos am-
plos que focam a gestão organi-
zacional como um todo.

As fases da garantia da qualida-
de e do TQM foram marcadas pela
determinação de conceitos consi-
derados até hoje na gestão dos ne-
gócios e organizações, dentre os
quais destacamos: os 14 Pontos de
Deming; o PDCA; a Triologia de Juran;
a Abordagem sistêmica de Feigenbaum;

o Just in Time da Toyota; o Kaisen; a Cadeia de valor e as Forças competitivas de Porter
e a quinta disciplina de Peter Senge.

DA EMPRESA PARA A ESCOLA
Com todo esse cenário, as perguntas que ficam são: e a educação, qual seu papel
nesse mundo de profundas transformações? E possível implementar nas escolas
os conceitos, modelos e ferramentas aplicados nas empresas?

As respostas para essas questões são:

• A escola tem papel fundamental se quisermos transformar a sociedade.
Vejamos o caso das escolas de administração, que têm como um de seus
objetivos a preparação de profissionais para as organizações. Esses, em dois ou
três anos, já assumem lideranças de equipes ou processos.

Porém, infelizmente, são poucas as escolas que têm organizado seus cursos
de forma a considerar as competências desejadas pelo mercado. Ao invés
disso, ainda temos cursos estruturados em "caixinhas", ou seja, sem que exista
uma real integração entre as disciplinas, de forma que o aluno possua um dos
principais princípios da gestão: visão sistêmica.

• Já com relação a outra questão, a resposta é sim, ou seja, é possível imple-
mentar os conceitos, modelos e ferramentas aplicados nas empresas desde que
tenhamos como um grande pano de fundo os princípios que norteiam a exce-
lência da gestão (veja a figura a seguir), não esquecendo que todo modelo deve
ser analisado à luz da maturidade da organização - nesse caso, a escola - assim
como deve-se fazer adaptações para sua implantação.

Forte: Critérios de excelência 2006

PRINCIPAIS MODELOS
Atualmente, os modelos de gestão tornaram-se fundamentais para aquelas
organizações que buscam melhores níveis de competitividade nacionais ou
internacionais para os seus negócios. Estes orientam os tomadores de deci-
são na construção da estrutura de gestão das organizações, especialmente
quando é necessária uma certificação ou um reconhecimento formal para
transmitir aos clientes a confiabilidade e transparência imposta para a rela-
ção comercial ou social.

No Brasil, os principais modelos da gestão adotados são:
ISO 9.001:2000 - norma voltada à gestão da qualidade.
ISO 14.001:2004 - norma voltada à gestão ambiental.
ISO 17.799 - norma voltada à segurança das informações.



BS 8.800 / OHSAS 18.001 - norma
voltada à segurança e saúde no
trabalho.
SA 8.000/ABNT 16.000 - norma
voltada para a responsabilidade
social.
Capability Maturity Model (CMM) -
preconiza uma estrutura de tra-
balho voltada para auxiliar as
organizações na melhoria da ma-
turidade de seus processos.

Contudo, cada um dos modelos
citados, assim como as ferramentas
e metodologias introduzidas no mer-
cado nesses últimos anos, se relacio-
nam a partes e não ao todo da ges-
tão organizacional.

Nesse sentido, em meados da
década de 80, o governo dos Estados
Unidos identificou a necessidade de
incentivar a busca por um conjunto
de conceitos para orientar suas orga-
nizações em resposta ao crescimento
das indústrias japonesas. Foi, então,
conduzido um estudo em empresas
consideradas de excelência, o qual
resultou na identificação de diversos
princípios e valores básicos neces-
sários para o sucesso competitivo
das organizações. Esses foram des-
dobrados em requisitos e agrupados
por critérios, consolidando o Malcolm
Baldrige National Quality Award
(MBNQA).

Assim, os critérios de excelência
do MBNQA tornaram-se um meca-
nismo para auxiliar as organizações
a melhorarem sua competitividade
por meio da busca constante no
aumento de valor para os clientes,
da melhoria do desempenho e da
capacitação global da organização.

Diversos países seguiram a mes-
ma estrutura lógica, definindo prê-
mios nacionais e modelos de refe-
rência à gestão. O Brasil, em 1992,
instituiu o Prêmio Nacional de
Qualidade® - P N Q, também base-
ado no modelo americano, sob a
gestão da Fundação Nacional da
Qualidade.

O Modelo de Excelência da
Gestão® - MEG, está baseado em 12
fundamentos da excelência, os quais
constituem os alicerces sobre os
quais as organizações devem

estruturar seu modelo de gestão,
além de oito critérios de excelência
que complementam e se relacionam
com os fundamentos.

Em função de sua flexibilidade e
simplicidade de linguagem, e,
principalmente, por não prescrever
ferramentas e metodologias espe-
cíficas, o modelo é útil para ava-
liação, diagnóstico e orientação de
qualquer tipo de organização de
porte pequeno, médio ou grande, no
setor público ou privado, com ou
sem finalidade de lucro.

A organização pode adotar os
fundamentos da excelência como
base de sua gestão e fazer, na se-
qüência, auto-avaliações por meio
dos critérios. Com a adoção do MEG,
a organização deve passar a enxer-
gar sua gestão de forma correlacio-
nada e sistêmica, a partir de um
modelo que preconiza uma visão
holística da organização e que aten-
de de forma harmônica e balan-
ceada todas as partes interessadas,
estando orientado às estratégias e
aos resultados.

Os modelos da gestão já alcan-
çaram a universalidade, existindo,
atualmente, mais de 75 modelos
estruturados sobre a forma de prê-
mios nacionais e internacionais, que
atendem mais de 100 países.

No Brasil, nos últimos 14 anos,
várias iniciativas foram desenvol-
vidas, culminando hoje com 50 prê-
mios regionais e setoriais e consti-
tuindo a rede nacional da gestão
rumo à excelência, cujo objetivo é
disseminar o MEG para todas as
organizações brasileiras, alavancan-
do o nível de desempenho das mesmas
e contribuindo para o aumento da com-
petitividade do Brasil.

Tenho certeza de que se avançou
muito na área educacional, mas, com
certeza, temos de entender que uma
gestão educacional excelente pode levar
os alunos a obterem um nível de de-
sempenho muito superior, além do quê,
eles já sairiam das faculdades melhor
preparados para o mercado de trabalho.

Sendo assim, aprofundar nossos
conhecimentos sobre os modelos da
gestão é tarefa primordial aos ges-

tores educacionais que buscam me-
lhores resultados para suas escolas,
principalmente porque, segundo
resultados dos fóruns internacionais
que discutem o tema, um dos gran-
des fatores de competitividade das
organizações e dos países é a quali-
dade da gestão. G
1 Método que analisa uma empresa, mede a performance
da mesma e é capaz de antecipar cenários e as ações
apropriadas para alcançar as metas estabelecidas.

"' Foca na redução das variações dos processos de uma
organização.
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NOTA DA EDITORA
Se avaliarmos os novos instrumen-
tais que a escola (como empresa)
está lançando mão, poderemos
concluir que a metodologia e as
técnicas pedagógicas diferenciadas
não bastam como ferramentas na
busca de excelência da organização
escolar. Também não podemos dei-
xar de lado toda a importância do
autoconhecimento, da busca pela
coerência entre o pensamento do
gestor/colaboradores e o trabalho
pedagógico desenvolvido.

A relação existente entre os va-
lores pessoais da equipe que exe-
cuta o trabalho e da cultura da es-
cola como organização é de suma
importância na organização.

Portanto, como não se pode
gerenciar sem avaliar até quanto
podemos atingir ao que nos propu-
semos e, principalmente, não só
quantificar, mas qualificar o que se
pretende medir. Aí está a riqueza
que nos oferece todas estas formas
de registrar onde estamos, para
onde queremos ir e quanto tempo e
recursos nos faltam para alcançar-
mos a excelência.

Já temos organizações educaci-
onais que estão usando o mapa es-
tratégico, inovadora ferramenta
para as empresas converterem ati-
vos intangíveis (como os da escola)
em ativos tangíveis na busca de re-
sultados notáveis.
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