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"Vivemos numa época muito estimulante e exi- 
gente- 
No nivel mais profundo de consciência, 
ocorre uma radical transformação espiri- 
tual- 
_-- a nivel global, somos desafiados a 
abrir mão de nosso estilo de vida atual e 
criar um totalmente novo- 
Estamos, na verdade, no _processo de des- 
truir nosso velho mundo e construir um novo 
mundo em seu lugar" (Shakti Gawain)-
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INTRODUÇÃO 

A competitividade do mundo moderno fundamentatse na distin- 

cão de alguns produtos ou servicos que, por alguma razão propria, 
conquistaram seus consumidores. Num passado ainda muito recente. 

o baixo custo era o fator que tinha maior influencia nesse pro- 

cesso de conquista. Hoje, cada vez mais, a qualidade tem ocupado 
") 

parte desse espaco. sendo considerada para a maioria dos consumi- 
(F fL T3 dores fator decisivo no processo de escolha e opcao por algum 1 

de consumo. 

Neste trabalho faremos varias abordagens sobre a qualidade e 

sua relacao com as pessoas que a produzem, nas mais diversas ins~ 

tituicões. 

Mostraremos que não e possivel obter qualidade nos produtos 
e servicos, se aqueles que a produzem não forem consoientizados, 

O.. (I atraves um processo educativo e de treinamento, para ampliar 
conhecimentos e habilidades, como também se não se sentirem vales 

rizados e respeitados enquanto produtores. 

Destacaremos a ênfase que deve ser dada ao agente de todo o 

processo ~ o trabalhador - melhorando sua qualidade de vida e 

trabalho. Demonstraremos que a empresa só alcançará a qualidade 

de seus objetivos, se garantir ao trabalhador seguranca e satis- 
. 

_ . 

facão com essas mudanças e, principalmente, com seu trabalho. 

Orientados por esse propósito, apresentaremos este trabalho 

em d¡;›i.s Czãxpítlllüs. d
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No primeiro capitulo. identificaremos o Programa de Qualida- 
de e Produtividade como e nova filosofia desenvolvida na Prefei- 

tura Universitária. Faremos algumas considerações sobre a insti~ 

tuicão e a atuação do Serviço Social. 

No segundo capítulo, apresentaremos a filosofia da qualidade 
na visao de alguns teóricos, e descreveremos a posicao da equipe 
de Serviço Social diante do Programa de Qualidade e Produtividade 
implantado na Prefeitura Universitaria. 

Concluindo. buscaremos tracar sugestões que poderão nortear 
a atuacão do Servico Social ` e dos administradores da Prefeitura 
Universitária.

1

›
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CAPITULO I

z 

1- QUALIDADE E PRODUTIVIDADE e A NOVA FILOSOFIA 
DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA (PU) 

l-1¬ Considerações sobre a Instituição 

A Prefeitura Universitária (PU) é uma instituição pública 
criada em 1976 e vinculada a PréeReitoria de Administracao (PRA). 

E um órgão que possui autonomia relativa e sofre uma das maiores 
demandas na area de prestação de servicos da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 

A necessidade de um órgão como a PU surgiu com a criacao do 

Campus da Universidade Federal de Santa Catarina.'Ate então, as 

faculdades encontravam-se distribuidas pela cidade. Em 1969, pas- 

saram a centralizar-se numa unica área. Essa mudanca exigiu um 

departamento que se responsabilizasse pela manutenção dos bens 

móveis e imóveis, o que foi atribuido ao Departamento de Engenha- 

ria e Arquitetura. 

Posteriormente, em 1974, foi criada a Coordenadoria de' Ser- 

viços de Manutenção do Campus Universitário, com a finalidade de 

estruturar a Prefeitura do Campus Universitario que, em 1976, 

passou a ser denominada Prefeitura Universitaria (PU). 

Diante das reformas que estavam ocorrendo dentro- do Campus 

Universitário e do seu rapido desenvolvimento, a PU passou por
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varios estágios desde a sua criação.
z 

Essas mudanças ocorreram, principalmente, após a gestão de 

1977 a 1981, que trouxe modificações no regimento interno da ins» 

tituicäo e. com isso, conseqüências para os servidores que se 

sentiam ameaçados com a nova postura assumida pela direção- 

Essa direção passou a requerer qualificação profissional dos 
servidores para a execução dos servicos desenvolvidos no Campus 

Universitario, reduzindo, com isso, o quadro de funcionários da 

PU e também o indice de reclamações das pessoas que conviviam di- 

reta ou indiretamente com a prestação desses servicos. 

Problemas como alcoolismo, uso indevido de drogas e de saude 

provocavam um baixo indice diretamente na qualidade dos servicos 
prestados. Além destas dificuldades, a falta de qualificação pro- 

fissional e o próprio analfabetismo também trouxeram uma série de 
conflitos que contribuiram para desqualificar a mão~de-obra de 

alguns servidores, criando um certo estigma na instituição. 

Alias, esta situação ainda hoje se reflete na PU, não tanto 

pela forma como os servicos são prestados, mas pela própria tra- 

dicão que_ainda se mantém na instituição. Atualmente, as vagas 

são preenchidas através de concurso público, exigindo, assim, 
- › 

pessoas mais qualificadas para assumirem os cargos. ' 

A PU, que tem como campo de ação toda a universidade, conta 

hoje com, aproximadamente, 250 servidores, a maioria do interior 
g , 

¡.
›
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da ilha e municípios vizinhos, que compõem a estrutura organiza~ 
~ ~ cional (em anexo), formada por uma direcao e quatro divisoes com 

suas respectivas seções, descritas a seguir: 
`x 

1- Divisão de Parques e Jardins - Responsável pelos servicos 
paisagísticos do Campus; 

2~ Divisão de Obras - Executa os trabalhos referentes a 

construção de obras, reparos e reformas que fazem parte da UFSC; 

3- Divisão de Servicos Especializados - Responsável pela ma- 

nutencão, conservação e seguranca dos bens móveis e imoveis da 

universidade; 

4- Divisão de Oficinas - Ocupa-se com construções, reformas
~ e manutencao de equipamentos e sistemas elétricos, telefônicos e 

outros (13 

,z 

(1) Existem outras fontes que fornecem dados sobre a histó~ 
ria da PU e possibilitam o aprofundamento em algumas questões. 
Estas podem ser encontradas em Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC s) de ex-estagiarias de Servico Social como Kühnen (1992), 
Back (l987), que desenvolveram seus projetos dentro da institui~ 
cão.

v

Â
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1-2- O Servico Social na Prefeitura Universitária 

Inscrito na realidade da Prefeitura Universitaria encontra-
\\ 

se o Servico Social que se faz presente desde 1983, a partir da 

gestão do Prefeito Antônio Simões Hamad. Este sentiu a necessida- 
de de implantar o Servico Social na PU com a intenção de amenizar 
conflitos decorrentes de situacões sócio-econômico-politico .e 

culturais, vivenciadas pelos servidores. *

1 

Foi encaminhada a solicitação feita pelo referido Prefeito 
/_\ U U3 U1 \./ ao Departamento de Servico Social e aprovada pelo colegia- 

do do departamento, tendo em vista que já era de interesse do 

curso que a universidade se tornasse campo de estagio para a prá- 

tica profissional de seus alunos. 

Inicialmente, o Servico Social na PU foi desenvolvido por 
estagiários que recebiam orientação de professores ligados ao

Ú U J U3 A curta permanência dos estagiários (cerca de 3 semestres) 
na instituição trazia dificuldades para a realização e desenvol- 
vimento de projetos. Surgiu, assim, a necessidade de um profis- 
sional permanente, due pudesse efetuar seus trabalhos de maneira 

H. 
.".`› 

P. C sistemática, dando continuidade aos projetos iados, sem a al- 

ternancia que os trabalhos dos estagiários criavam, devido a es-
Q 

pecialidade de sua relacao com o campo de estagio. 

Em 1988, após varios contatos entre o Departamento de Servi- 
co Social, Prefeito e Órgãos competentes, foi definido que a as- 

sistente social lotada no DSS da Pro-Reitoria de Assuntos da Co-



munidade Universitaria (PRAC) - Corina M. Espíndola - assumisze 

_ A partir dai, o Servico Social, mesmo vinculado a PRAC, pas~ 

sou a ter uma acão mais direta com o cotidiano dos servidores 

PAG
Q 

~ _ possibilitando a intervencao nas relacoes de trabalho, assumindo 
uma postura mais crítica diante de certos fenomenos sociais que 

perpassam por essas relacões. 

Essa postura mais critica levou a equipe de Servico Social 

da PU a definir uma nova proposta de ação, que possibilitasse em 

conhecimento mais profundo das relações sociais e de traba no

r 

que envolvem o_cotidiano dos servidores da PU. 

A metodologia escolhida para esse trabalho foi o da articu~ 

lacäo, tendo como apoio o referencial teórico critico-dialético 
Este metodo propõe acabar com a individualizacäo e Íragmentacäo 
dos problemas, visando compreender melhor a realidade da PU e 

¬ 4 t Konder (läãl) 

cotidiano dos servidores, a partir de suaÀ totalidade_ Éegundo 

Em cada ação apreendida, o ser humano se 

desponta com problemas interligados (___) 
Para encaminhar uma solução aos problemas 
é necessário que o ser humano tenha uma 

certa Visão de conjunto deles (___)- A 
realidade não pode ser esgotada, ela é

z 

sempre mais rica que o conhecimento que 

se tem dela (___) no entanto, o homem não 

coordenacão dos projetos de Servico Social desenvolvidos na PU.
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pode deixar de elaborar sínteses- A sín- 
zv tese é a visao de conjunto que permite ao 

homem aproÍhndar~se na realidade e desco-
R 

~ brir sua estrutura significativa, isto é, 
t a totalidade-" (Konder, 1981, p. 36~37) 

Frente à definição do método, o Servico Social da PU deter~ 

minou seu objetivo: a capacitação dos funcionários da PU para su- 

perar dificuldades presentes no cotidiano do seu trabalho. 

Para atingir esse objetivo, foi desenvolvido um conjunto' de 

atividades, sempre com base na metodologia e instrumentos como: 

entrevistas, visitas domiciliares e hospitalares, contatos indi- 

viduais e coletivos, orientacões, socialização de informações, 
visando sempre ampliar os processos de conscientização, organiza» 

cão e participacao, buscando, assim, a conquista da cidadania e a 

garantia dos direitos sociais dos servidores. 

A postura assumida pela atual equipe de Servico Social da PU 
segue a orientação dos trabalhos que foram realizados pela equipe 
anterior. Trabalhos que visam buscar a participação, concientisa- 
ção e organizacão dos servidores, enquanto sujeitos responsáveis 
pela garantia de seus direitos. Contudo, muitas vezes o profis~

Q 
sional se depara com situações que dificultam sua estrategia de 

acâo. Estamos falando das relações de poder (exploração, domina» 

cão) que interferem nos direitos sociais (saúde, educacão,` habi- 
tacâo. salario), exigindo do profissional estrategias e taticas 
para a concretizacão de seus projetos.
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Mesmo diante dessas dificuldades, vários projetos, realizado 
pelo Servico Social, trouxeram mudancas bastante significativas 
para os servidores da PU. Dentre eles, o levantamento de dados 

que ocorreu durante o ano de 19§3 e no primeiro semestre de 1994. 

Este trabalho possibilitou uma aproximação direta e participativa 
com os servidores que, por sua vez, aproveitaram a oportunidade 
para expressarem algumas situações vivenciadas no seu cotidiano 
profissional. Muitos problemas foram conhecidos e trabalhados, 
como os casos de alcoolismo, insatisfação com o trabalho, desen- 

tendimento entre colegas e falta de autodeterminacâo. 

O levantamento de dados, que permitiu um conhecimento amplo 

da realidade vivenciada pela quase totalidade dos servidores da 

PU, permite trabalhar com as necessidades, expectativas e pers~ 

pectivas dos servidores<2>. Estes dados serão utilizados para o 

estabelecimento dos futuros projetos da equipe de Servico Social 
~ ,- da PU, que propoe sempre a discussao com o grupo de servidores, 

que serão os usuários desses projetos. ` 

Outra atividade que o Servico Social vem realizando, refe- 
re-se ao projeto de participação na implantacao do Programa de 

Qualidade e Produtividade que esta sendo desenvolvido na C2 'TJ U) Cr (D 

se constitui na atividade de estágio desenvolvida pela estagiaria 
na PU. Este assunto será detalhado e abordado nos proximos itens 
deste trabalho.

/ 

(2) A estagiária Larissa de Espíndola Pereira aprofunda esta 
questão do levantamento de dados com os servidores da PU, no seu 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
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1-3- Qualidade e Produtividade: Projeto Piloto da Prefeitura 
Universitária 

.\. 

O Programa de Qualidade e Produtividade partiu do interesse 

do Reitor da UFSC, Prof. Diomário de Queiroz, com a intenção de 

implanta-lo em toda universidade. 

Sendo este Programa um projeto com resultados a longo prazo, 
e tendo conhecimento das dificuldades que seria implantá~lo em 

toda universidade de uma só vez, os seus coordenadores definiram 
a estratégia de comecar por um setor da universidade como projeto 
piloto. Se o resultado fosse positivo, o Programa seria estendido 
a toda UFÊC. 

Ocorreu a idéia de implantar o Programa de Qualidade e Pro- 

dutividade na PU, devido a serie de dificuldades que este setor 

apresenta, não só em termos de prestacao de servicos, mas também 
por englobar, ainda, problemas de relacionamento no trabalho e 

situações sócio-econômico-familiar, entre outros. 

Segundo o atual Prefeito da PU, Jânio Scheffer. este orgão e 

considerado o ponto mais critico_da universidade, "gargalo", onde 
“tudo desemboca e as coisas não andam". Diante desta realidade o

Q citado Programa visa detectar os pontos negativos existentes na 

PU. para que se possa atuar sobre eles, superando as dificuldades 
que apresentam.

/ 

Esse processo de identificacäo. segundo o Prof. Samuel, não
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parte da administracao da UFSC, mas de quem executa as atividades 
na PU, os servidores constituídos em “agentes do processo".

\ 

Com a implantacão do Programa de Qualidade e Produtividade 
da UFSC, a missão da PU, passa a ser “promover com qualidade a 

manutenção, ampliacão e conservação do campus, em harmonia com o 

ambiente, visando facilitar o funcionamento das atividades fins e 

meios da universidade". (3) 

~ z-z O Programa na PU foi iniciado com reunioes sob a coordenacao 
dos Profs. Samuel Mattos e Edison Rohleder, integrantes da equipe 
de coordenação do projeto na UFSC, do Prefeito e de alguns asses- 
sores diretos (Cioffi, Alécio, Carlos, Ivo, entre outros). 

A participação do Prof. Samuel Mattos no processo foi no
~ sentido de articular as acoes necessárias para internalizar, den 

tro da universidade, uma filosofia de qualidade. 

A participacao do Prof. Edson foi como observador do proces- 
so, com o proposito de atender o seu objetivo académico (Disser- 

tacão de Mestradoä, fazendo um trabalho de acompanhamento, regis- 

trando e documentando todos os passos do processo que serão im- 

portantes para a sua Dissertacão de Mestrado.

~ Posteriormente, foram convidados a participarem das reunioes 
todas as chefias da PU e o Servico Social. No decorrer das reu- 

(3) Baseado no Planejamento Estratégico da Prefeitura Uni- 
versitária da UFSC, elaborado em 1993, ANEXO II.
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niões, contou-se, ainda, com a assessoria dos profissionais da 

Eletrosul, que estão desenvolvendo esse mesmo projeto naquela Em- 

presa.
` 

Do ponto de vista das chefias da PU foi mapeada a situacao 
da Prefeitura; originando, assim, o diagrama de Ishiakawa, também 
chamado de "espinha de peixe" (ANEXO III), que deveria direcionar 
os esforcos para o alcance dos objetivos traçados.

z 

O diagrama de Ishiakawa é também chamado de “espinha de pei- 
xe“, devido a sua aparência. E formado por uma grande seta, indi- 

cando o nome de um problema, e dela surgem varios ramos que re- 

presentam as principais categorias de causas ou soluções dos pro- 
blemas. Permite-nos identificar e mapear varios fatores conside- 

rados possiveis causas de uma situação ou problema, ou alcancar 
um resultado desejado. 

Para o Programa de Qualidade e Produtividade da PU, esse 
processo tinha por objetivo “fotografar” a situacao da Prefeitu- 
ra, do ponto de vista das melhorias necessarias para o desenvol- 
vimento de um trabalho qualitativamente superior, identificando 
as areas a serem, inicialmente, estimuladas. 

,. 

A partir do diagrama de Ishiakawa decidiu-se criar equipes 
para a operacionalização desta filosofia na PU. Foram formadas 
tres equipes: Treinamento, Limpeza e Padronizacäo, cujas propos- 
tag se encontram relacionadas abaixo;



1 

PAG. 17 

1- Equipe de Treinamento - Tem a proposta de motivar os ser- 

vidores a participarem do Programa de Qualidade e Produtividade, 
desenvolvendo e respeitando seus processos de assimilação de oo- 

nhecimentos e habilidades especificas de uma tarefa. 

2- Equipe de Limpeza - Visa a reciclagem de materiais não 

utilizados para posterior aproveitamento nos servicos. Este rea- 

proveitamento de materiais vai ajudar a reduzir custos, evitar 
desperdícios e proporcionar à PU um melhor ambiente de trabalho. 

3- Equipe de Padronização - Tem como objetivo acabar com a 

demora no atendimento dos servicos, reduzindo o tempo de fabrica- 

cão de móveis, obtenção de dados e medidas junto ao cliente, me- 

lhorando a qualidade do`atendimento, dos servicos.prestados e dos 
produtos desenvolvidos.. 

A estratégia traçada para aplicar o Projeto de Qualidade e 

Produtividade na PU foi a de realizar um trabalho concomitante 
entre as três equipes. No entanto, somente as equipes de Padroni- 
zacäo e Limpeza assumiram suas funcoes. A equipe de Treinamento 
gerou uma certa deficiência no processo. 

Essa equipe teria como função motivar e mostrar aos servido- 
res as mudanças e melhorias que uma filosofia de qualidade e pro~ 

dutividade pode trazer para a instituicão, se houver a participa- 
cão e colaboraoão de todos no processo. A dificuldade para im- 

plantar a equipe de Treinamento surgiu por divergências entre as 

pessoas indicadas e os coordenadores do processo.
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A filosofia de qualidade e produtividade da PU não era obri- 

gar as pessoas a participarem do processo. O interesse delas de- 

veria surgir de forma espontânea. \ 

Gn :N H. Cf' O Para que a equipe de Treinamento começasse a 'surtir ' 

os coordenadores do processo acharam que â solução seria mudar a 

estratégia, incentivando os próprios servidores a interessar~se 
pelo assunto.

‹ 

O treinamento passou a ser um dos projetos elaborados pela 
equipe de Padronização que sentiu necessidade de investir nessa 
area para melhor desenvolver seu trabalho. 

A constituição da equipe de Padronizacão foi formada, a 

principio, pelo Jânio ~ Prefeito da PU; Romão - chefe da divisão 
de obras; Kons - chefe do setor da Carpintaria e alguns servido- 
res deste setor (Santana, da Rosa e Somer). 

O Servico Social participou das reuniões como ouvinte. U seu 
objetivo era associar o Projeto de Qualidade e Produtividade com 
questões mais amplas da PU, relacionadas à qualidade de vida e de 

trabalho dos servidores. 

I.

C :._I

‹ 

.Ii (J C Dentro da PU, até o momento, foram elaborados ' 
. 

~ projetos 
pelas duas equipes: Padronização e Limpeza, com o proposito de 

trazer mudanças bastante favoráveis a toda instituição. Estes 
projetos säo:

O
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lo Projeto de padronização das mesas para microcomputadores- 
Com este trabalho a PU pretende ganhar em economia de material, 
em tempo de produção e qualidade dos produtos. \ 

‹ . 

2o Projeto de limpeza da garagem dos tobatas- Este trabalho 
contou com a participação da equipe de Limpeza que conseguiu, 
através da limpeza, reaproveitar materiais por meio de uma reci- 

clagem e selecionar sucata que poderá ser comercializada. 

So Projeto - Fazer uma máquina de reciclagem de gás freon, 

considerado prejudicial à atmosfera. Com este projeto, as equipes 
pretendem reaproveitar 70% dos gases que estão dentro de equipa- 

mentos. 

49 Projeto - Adotar uma outra filosofia para a manutenção 
das máquinas de escritório. 

So Projeto - Realizar um treinamento de pessoal, incentivan- 
do os servidores a buscar alguma forma de treinamento, atraves de 
programas, cursos, palestras, etc, que são oferecidos dentro e 

fora da universidade. A participação dos funcionarios ' ' "“sa- 
¡..›

. 

›-¬' 

Ú. (1 W (T if. 

dos em cursos, etc. sera oficializada pela universidade. 

Desenvolvendo projetos de qualidade. como o padronização de 

mesas para microcomputadores, a intencão dos coordenadores e que 

a universidade não precise buscar recursos fora e nem necessite 
importar tecnologia para solucionar os seus problemas ou. pelo 
menos, boa parte deles.
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Esse projeto de mesas implicou somente a participação de al- 

guns servidores da Carpintaria, sendo que os demais projetos con~ 

taram com a contribuicão de outros setores da PU. ¿ 
. i 

' Para alguns coordenadores do Programa de Qualidade e Produ- 

tividade da PU, o importante não era envolver todos os servidores 
no processo em très ou quatro meses. A intenção era que o progra~ 

ma na PU, mesmo sem recursos, começasse a caminhar, sendo geren~ 

ciado pela propria direção da PU. 

O Servico Social participou como observador do Projeto das 

mesas para microcomputadores, e teve a oportunidade de observar a 

riqueza de experiências que alguns servidores carregam consigo, 

bem como o quanto a troca de ideias entre lideres, chefias e ser~ 

vidores contribui para o fortalecimento de uma equipe. Sobre esta 

relacao Ohming (1992) afirma: “O trabalho em equipe e o caminho 
para se obter instituições competentes, fortes e permanentes" 

(Ohming, 1992, p. 34). 

O Programa de Qualidade e Produtividade da PU não chegou a 

envolver, num primeiro momento, todos os servidores para discutir 
o andamento do processo, porque ficaria dificil fazer um controle 
da conducäo das atividades. 

Para os coordenadores do Programa na PU, o importante e ter 

sempre dois ou três projetos, sendo vivenciados em dois ou três 
meses e gerenciados, palmo a palmo, pelas equipes que ficam res- 

ponsaveis pelo trabalho-
z
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Por ser um processo longo e de aprimoramento continuo, não 

houve uma preocupacäo em querer que todos os servidores dele par- 

ticipassem logo de inicio. g 

A intencão era que a equipe de Treinamento começasse a de- 

senvolver um aprendizado com os servidores, mostrando as etapas 
do programa e os objetivos que a Prefeitura queria alcançar, im- 

plantando uma filosofia quase desconhecida. Mas a equipe de Trei- 

namento não funcionou, ocasionando, assim, mudanças no planeja- 

mento estrategico do programa. 

Para que as outras equipes - Limpeza e Padronização - não 
ficassem prejudicadas com o encaminhamento de seus projetos, mes- 
mo sem a principal equipe em funcionamento, os coordenadores do 

~ ‹ Programa da PU resolveram nao interromper os trabalhos que estas 
ja vinham realizando. 

A falta de participação, motivacäo_e esclarecimento dos ser- 
vidores sobre o assunto, qualidade e produtividade, foi a conse- 
qüência maior causada pela não atuacão da equipe de Treinamento. 
Os funcionarios passaram a ser convocados para as reuniões, sem 

ter conhecimento do assunto. 

A participacao dos servidores aconteceu mais na identifica- 
cão e no desenvolvimento de solucões.para resolver determinadas 
situacões. E, principalmente, na execucao e manutenção das 'tare- 

fas que foram solicitadas pelos lideres responsaveis pelos proje- 
tos.

'
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A equipe de Padronização convocou, para ajudar na elaboração 

do seu primeiro Projeto Padronização de mesas para microcomputa- 

dores, os servidores da Carpintaria. O convite não despertou mui- 

to interesse dos mesmos, ocasionando, assim, um número bastante 

pequeno de participantes daquele setor. 

_ 
Com o projeto das mesas concluido, a etapa seguinte, fabri- 

(DN H. (T0, Hz C cação das mesas, a participação dos demais servidores da 

Carpintaria, responsáveiszpela fabricacão e reparos dos móveis da 
Os funcionários daquele setor aprovaram o novo metodo para C. 'TJ U)O 

fabricação das mesas. 

Essa aprovação deve-se a dois fatores. Primeiro porque o 

maior número de pedidos era de mesas para microcomputadores com 

medidas, tamanhos e alturas que precisam ser atendidos de acordo 

com a exigência dos clientes, dificultando, deste modo, o desen- 

volvimento do trabalho. Segundo porque reduziu o tempo de fabri- 
Qi P. 

A H": H. O cação e a uldade da PU em atender a solicitação desses mó- 

veis. 

Mas para evitar que, com a participacão dos servidürëã no 

processo, a rotina da PU viesse a sofrer modificações NOS traba- 

lhos, os coordenadores do Programa de Qualidade e Pvfldütividadë 

decidiram que os servidores seriam convocados de anwfdü Cüm a 

construção de cada projeto. Isso significa que o setor de CarPin~ 

taria será solicitado para a elaboração deste trabflíhü-
/ 

Para compreendermos melhor o que vem scndfl üP?€S6flÊ&dO,
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abordaremos, no próximo item, alguns autores que poderão contri- 

buir oom o trabalho, apontando sua visão sobre o assunto qualida- 

de e produtividade.

1 

.zm 

'.

z

1
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CAPITULO II 

2- O PROGRAMA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE SOB O ENFOQUE
\ 

DO SERVIÇO SOCIAL DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

2-1- A Filosofia da Qualidade na Visão de Alguns Teóricos 

“Qualidade” é uma palavra que pode ser entendida -de varias 

formas, o que dificulta conceitua-la de maneira clara e objetiva. 
Muitos associam qualidade a produtos como um carro ou uma televi- 

são, ou até a servicos como um bom jantar num restaurante. 

Segundo Oliveira (1994), podemos dizer que a qualidade e um 
desejo natural do ser humano._ 

"Todos nós queremos consumir ou adquirir 
produtos de qualidade- Todos nós também 
ficamos satisfeitos quando realizamos um 
trabalho que nós mesmos~ consideramos de 
qualidade- DB maneira como aprendemos em 
'casa, na escola, no trabalho, a qualidade 
é inerente ao produto ou servico" (Oli- 

veira. 1994, p. 9).
z 

Em outras palavras podemos dizer que a qualidade passou a 

ser uma exigência do ser humano. Os produtos e servicos precisam
/ 

atender os pedidos e necessidades do consumidor porque “Qualidade 

é aquilo que o cliente diz que é Qualidade”.



, 
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Q

5 CJ. (I: Para Lobos, a melhor forma de entender o que ' e qualida- 

de consiste em esquecer o que entendiamos por qualidade antes. 

“Qualidade e tudo o que alguém faz ao longo de um processo para 
garantir que um cliente fora ou dentro da organização, obtenha 
exatamente aquilo que deseja" (Lobos, 1991, s.p). 

A palavra “cliente", no programa de qualidade, é usada no 

sentido mais amplo. Refere-se a todas as pessoas que não perten- 

cem a organização mas que são atingidas por seus produtos (clien- 
te externo) e de pessoas que fazem parte da organização (cliente 
interno), fornecendo os produtos e, comunicando-se com os clien- 

tes externos, para saber se o produto está sendo bem aceito no 

mercado (cliente interno). Enfim, cliente é aquele que se serve 
do produto do trabalho realizado e também é afetado por ele. 

A satisfação do cliente está diretamente ligada a qualidade 
do produto, dos serviços oferecidos, da administracao. da organi- 
zação, etc. E fundamental assegurar a satisfação de todos os ti- 

pos de clientes, porque säo eles a razão de_existir de uma orga- 
nizacão, ' 

A implantacao de uma filosofia de qualidade e produtividade 
não deve possuir normas muito rígidas, porque o programa não visa 

CJ. uh mudar a estrutura existente na instituicäo, mas trazer melho- 
rias significativas para ela.

/ 

A empresa que quer implantar qualidade, precisa fazer de 

seus empregados um grupo unido e coeso. As ideias não devem sur-
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gir de um único departamento, todos devem participar, opinar e 

contribuir com os servicos, para que os objetivos dessa filosofia 
sejam realmente alcançados. \ 

Em Ramos (1992) podemos encontrar várias posições de Deming 

sobre “qualidade” e uma delas é esse engajamento de toda insti- 

tuição no processo para a nova filosofia atingir o seu propósito. 

O Programa de Qualidade e Produtividade de uma empresa deve 

trabalhar sempre em função do seu cliente mais destacado, o em- 
H. 

IJ' (+ (D pregado, tendo como principal nção enriquece-lo como ser hu- 

mano e cidadão. Este precisa sentir-se satisfeito, com seu traba- 

lho, com seu ambiente de trabalho, com as condições e seguranca 
de vida que a empresa lhe oferece e, principalmente, estar con- 

vencido de que a empresa crescendo ele crescerá com ela. 

Quando a empresa fala no Programa de Qualidade e Produtivi- 

dade não basta ter claro o que entende por qualidade. E de suma 

importância que toda instituição domine também o conceito de pro- 

dutividade. 

Para Santos (l993§ a produtividade identifica o alcance dc 

um certo nivel de produção com a garantia de um certo, padrão de 

qualidade. 

Campos (1992) coloca que produtividade e produzir cada vez 

mais e melhor com cada vez menos.
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Então, produtividade refere-se à otimização da capacidade 

que uma empresa tem de produzir bens e servicos para o atendimen- 
to de seus clientes. _

\ 

O aumento da produtividade gera crescimento. Este crescimen- 

to, quando dirigido de maneira adequada, dentro de uma proposta 
de qualidade e produtividade, reflete no padrão de vida dos tra- 
balhadores envolvidos no processo da empresa. Neste sentido, en- 

tendemos que produtividade está envolvida com a melhoria da qua- 

lidade de vida e de trabalho do cidadão, visando aumentar o seu 

nivel de satisfacão pelo trabalho. 

A empresa que pretende obter maiores lucros, aumentar sua 
Pv I producao e, consequentemente, a sua competitividade, precisa 

criar condições favoráveis de trabalho, elevar o nivel de quali- 
~ ~ ficaçao da mao de obra, para o funcionário desempenhar bem o seu 

trabalho e garantir a sua sobrevivência e da empresa. 

Se o interesse da empresa for de aumentar a produtividade 
~ z-1 sem investir nos seus empregados, os resultados nao serao satis 

fatórios. 

A alienacão dos empregados precisa ser eliminada dentro de 

uma filosofia de qualidade e produtividade. Os trabalhadores pre- 
cisam saber o objetivo desta filosofia, quais os pontos positivos 
e negativos para toda organizacão.

/ 

A PãPtiCiPö¢ãO é fundamental. já que um empregado alienado,



" PAG. 28
Q 

quanto ao Programa de Qualidade e Produtividade, pode levantar 

varios questionamentos sobre a filosofia - “o que ganharemos com 
isso“, “o volume de trabalho aumenta e o salário diminui”. O em-

X 
pregado que pensar assim, pode trazer sérios prejuizos para a em- 

presa e a sociedade. 

Cardoso (1993) diz que, como consequência do contexto so- 

cio-politico e econômico atual, ' 

nc as empresas precisam conviver com uma 

classe trabalhadora em evolução, que 
apresenta novas caracteristicas, incluin- 

EmM CJ do nivel de informação elevado, 
maior consciência social de sua importân- 
cia, desejos de participacão mais elevada 
nas decisões que os afetam, apoiados por 
um sindicalismo mais atuante” (Cardoso, 

1993, p. 6). 

Por isso, o Programa de Qualidade e Produtividade exige pes- 
soas preparadas para implantar a filosofia. Se as pessoas da ins- 
tituição não forem bem esclarecidas sobre o que se pretende al- 

cançar com o programa, os resultados poderão causar um efeito 
contraditório no processo. ` 

Atualmente, no Brasil, estamos assistindo a muitas ruínas de 
orgãos e empresas por toda parte. Empresas que são atropeladas 

..- 

pelos acontecimentoššè sofrem desagradáveis surpresas, por não se
ø'
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preocuparem em romper com o passado e atualizarem seus produtos e 

servicos, de forma que a sociedade seja cada vez melhor atendida.

\ 

Segundo Campos (1992), romper com o passado ê conscienti- 
zar-se de que a empresa pode ser melhorada sempre. Esta responsa- 

bilidade cabe a administração da empresa que deve romper com as 

práticas gerenciais baseadas em principios não mais vigentes no 

mundo de hoje. Este rompimento significa que a empresa_ deve dar 

preferência a sua sobrevivência e satisfazer as necessidades das 

pessoas, antes de pensar no lucro imediato. 

Para uma empresa tornar-se forte, precisa preocupar-se com 
seu futuro, com a forma de garantir a satisfacão do cliente, tan- 

to interno quanto externo, tornando o trabalho um motivo de ale- 

gria e satisfação; modernizar seus equipamentos em busca da tec- 

nologia, e criar uma gestão mais voltada para o crescimento do 

ser humano. 

Essas mudanças refletem no comportamento do trabalhador, que 

passa a sentir-se mais realizado, protegido, satisfeito com seu 
salário e seu ambiente de trabalho, passando a desempenhar melhor 
suas funções. E reflete, principalmente, na sobrevivência da em- 

presa, porque o trabalhador satisfeito trabalha mais e melhor e, 

consequentemente, a empresa também obterá os resultados deseja- 
dos. 

Cardoso (l993, p.l2) coloca que/as pessoas tambem podem sen- 
tir-se desencorajadas com as mudanças, por causa dos problemas
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que se desenvolvem. Porque a mudanca também esta sujeita a criti~ 

ca, ataques e até fracassos, se não tiver um objetivo claro e um 
método a ser seguido. "Somente depois de um certo tempo, quando 
forem restaurados o trabalho de equipe e a cia, é que a (TJ HI Pv Ô F4. (D) Õ 

mudanca tem a possibilidade de produzir os resultados favoráveis 

que haviam sido visados“ (ibid)- 

Por isso, toda instituição precisa sentir-se confiante, mu- 

dar sua maneira de pensar'e agir, enfim, ter claras as mudanças 
P. *É []J\ <Í ¡..J. que sofrer ao implantar um Programa de Qualidade e Produti - 

dade. Não adianta adotar uma nova filosofia de gestão, se esta 

não for praticada por todas as pessoas da instituição e se o com- 

promisso não for assumido durante todo o processo. 

Para isso, o programa exige pessoas capacitadas, o que não 

significa que a empresa precisa dispensar seus empregados- Ao 

contrário, ela deve dar oportunidade para que eles coloquem suas 

experiências e habilidades, aproveitando os conhecimentos que 

apresentam, para criar um novo espaco de crescimento conjunto. A 

empresa deve, então, promover cursos de treinamento e capacitação 
que motivam os empregados a se engajarem de maneira mais atuante 

nas questões que envolvem seu cotidiano de trabalho. 

,. 

“Se queres colher a curto prazo, plante 
cereais, se queres colher a longo prazo, 

plante árvores frutíferas, mas se queres 
colher para sempre, treine e eduque o ho- 
mem" (Provérbio Chinês).



PAG. 31 

Essa responsabilidade pode ser atribuída, inicialmente, às 

lideranças que assumiram o processo para alcançar a qualidade e 

produtividade.
. 

Se o líder, que assumir a responsabilidade, adotar uma pos» 

tura critica e consciente para as dificuldades que a empresa está 
passando, ele mesmo vai induzir seus empregados, através de seus 

atos, a uma busca permanente e conjunta de melhorias para a so- 

brevivência da empresa e,'conseqüentemente, para os trabalhado~ 

FGS. 

Deming, segundo Ramos (1992), propõe estabelecer a lideran~ 

ca, no lugar das chefias. O que ele pretende com essa mudanca é 

evitar os traços indesejáveis que foram, ao longo do tempo, cor» 

roendo e alterando “negativamente” a imagem do “chefe“. O concei- 

to de liderança supõe dinamismo e reciprocidade. 

Por isso, para as empresas alcancarem um nivel constante de 

qualidade, precisam eliminar aquelas posições tradicionais dos 

gerentes, supervisores e chefias. Estes devem ser substituídos. 
segundo Puri (l994,`p.29-80), por um bom lider, porque o “sucesso 

de qualquer sistema de qualidade depende muitissimo~ das pessoas 
que administram, lideram, dirigem e revigoram o sistema”. Puri 

Y. 

continua dizendo que um lider deve: 

_ Possuir uma clareza absoluta da direção, das metas, da 

missão e da visão, de toda a empresa;
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_ Atender as necessidades de seus clientes internos e exter- 

nos; 

. Atender o cliente com simpatia e mostrar-se totalmente de- 

dicado, determinado e engajado no que diz respeito a qualidade e 

produtividade e à constância do propósito; 
. Trabalhar sempre em equipe e ajudar a criar bons lideres; 
. Servir de modelo, motivar e encorajar os funcionários, vi-

N sando manter sempre a participacao; 
_ Promover melhorias atraves de treinamento e educacao. 

Diante disso, entendemos que o compromisso de um líder e es- 

tar sempre aberto para mobilizar esforcos, delegar competência, 
motivar, debater e ouvir sugestões, transformar grupos em verda- 

deiras equipes, sem precisar impor as pessoas a agir e pensar do 

seu modo. Um bom lider atua democraticamente, sem ocasionar medo 
nas pessoas. 

O medo, quando se instala, prejudica qualquer organizacäo, 
criando um distanciamento ainda maior entre liderancas e emprega- 

dos. Acaba com a corrente de comunicacao entre as pessoas, geran- 

do problemas de relacionamento, baixa na produtividade, enfim,
_ controntos e conflitos que acabam interferindo na' qualidade e 

produtividade de bens e servicos. Tais problemas acabam por cau- 

sar transtornos que exigem uma tomada de decisões no sentido de 

superar as dificuldades que se apresentam. 

Fica difícil trabalhar com o medo, porque ele pode se mani- 

festar de varias formas. Deming realca quc: “(.. J O medo esta em
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toda a parte, tirando das pessoas o seu orgulho, ferindo-as, ti- 

rando-lhes a oportunidade de construir para a empresa”. (Deming 

apud Ramos, 1992, p. 27) z

‹ 

Diante disso, mais uma vez, ressaltamos a importância que 

tem um lider para um Programa de Qualidade e Produtividade, e o 

quanto ele precisa estar preparado e capacitado para enfrentar as 
mudancas que a nova filosofia trazer para a empresa. E também P. *'14 QM 

de suma importância que o líder, que assumir o compromisso de li~ 

derar todo o processo, saiba qual a situacao presente na empresa 

e o que gerou a necessidade de novas mudanças (baixa produtivida" 
de, custos elevados, falta de qualidade dos produtos e servicos, 

problemas de relacionamento, etc).
~ 

av» Para que o programa tenha o êxito esperado, é fundamental a 

empresa criar, dentro dela, um clima de confiança, diminuir os 

niveis hierárquicos, acabar com o medo que os empregados tem de 

participarem e, principalmente, garantir a satisfação e seguranca 
destes no trabalho. 

Qualidade representa uma nova cultura, novos valores a serem 
introduzidos na empresa: por isso, devem ser trabalnados de forma 
lenta e gradual e, principalmente. levar em conta a _cultura ja 

existente na organização. 

A empresa que adotar um Programa de Qualidade e Produtivida- 
de, não pode impor a seus empregados participarem das mudanças 
que ocorrem com a implantação. Estes precisam sentir~se motivados
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e preparados para assumir o compromisso. Isso fara com que o em~ 

pregado se sinta mais valorizado e continue desempenhando suas 

atividades naturalmente, até como uma forma de satisfazer suas 

necessidades.

~ A motivacao não deve ser conseguida através de campanhas ou 

programas especiais. Ela deve ser feita pelos principais niveis 
administrativos de uma empresa, porque, segundo Cardoso (1993), 
“so assim toda a empresa 'terá a ideia de que os esforços possí- 

veis são necessarios para aprimorar a qualidade. ' pessoa deve0 9.É 
estar ciente e consciente de que e responsável por este objetivo, 
sem objeções e com cooperação" (Cardoso, 1993, p- 13). 

Mas, a empresa precisa respeitar as diferenças individuais 
de cada trabalhador, porque eles não se motivam de maneira uni~ 

forme. Cada um possui diferentes niveis de satisfação e de neces- 

sidades. 

Para motivar o trabalhador é necessário que ele seja o ele~ 

mento-chave da organização. Não e suficiente apenas pregar isso, 

o importante e praticar. O homem tem que ser habilitado para exe» 
cutar as funcões; tem que ser educado para ter uma atitude produ~ 
tiva na solucao dos problemas. E necessario que as tarefas sejam 
melhoradas continuamente. O próprio trabalhador tem que partici- 
par de todo o processo, surgindo até como uma forma que ele tem 
de satisfazer as suas necessidades de auto-realizacäo. Por outro 
lado, enfatiza Oliveira (1994), a empresa tem que reconhecer a 

contribuirão do trabalhador e demonstrar claramente isso a ele.
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Para isso e preciso criar a cultura da participação que ira 

fortalecer decisões, mobilizar forcas, estimular novas idéias, 

aproveitando o conhecimento e a criatividade do individuo, para a 

resolucãb de problemas e um melhor desempenho das suas ativida- 

des. 

A participação é uma prática fundamental para a filosofia da 

qualidade e produtividade. Estimula as pessoas a comunicar, deba- 

ter, discutir, levantar sugestões e provocar interesse pelas 'mu- 

dancas que surgem. Quanto mais a participação aumentar, mais a 

resistência tende a diminuir, porque “a participacao alcança as 

necessidades da natureza humana para produzir seguranca, coopera- 

ção e sentimentos de valor pessoal" (Cardoso, 1993 p. 3). [O 

A participacao num Programa de Qualidade e Produtividade 
apresenta vantagens que, segundo SEBRAE (marco, 1994): 

_ Ajuda a resolver problemas que näo podem ser solucionados 
individualmente; 

. Gera comprometimento com soluções adotadas. uma vez que 

todos contribuíram para isso; 
_ Fortalece o processo de decisão e facilita a descentrali- 

zacäo de poder; 
_ Prepara lideres para o comando da empresa; 
_ Abre novos caminhos para a realização pessoal e profissio- 

nal dos empregados. 

Se os lideres, responsaveis pela motivação, conseguirem im-
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plantar na empresa uma boa cultura de participacao, os empregados 

passam a participar dos projetos, para alcançar a qualidade, por- 

que sentem prazer de fazer as coisas em conjunto. Descobrem que 

fazer as'coisas coletivamente, gera resultados mais produtivos do 

que realizá~las isoladamente. 

» Muitas vezes, a participação não ocorre, porque os emprega- 

dos nunca foram ados, por desconhecimento de todo o pro- U!O |...› ¡,..|. O P. Cl* 

cesso da empresa, ou porque faltam técnicas adequadas para anali- 

se e solucäo de problemas (SEBRAE, abril, 1994). 

Enfim, “a participação é um processo pedagógico que leva a 

transformação do sujeito 'explorado em sujeito participativo“ 

(Kühnen, 1992, p. 33).. 

Essas mudanças que surgem com a implantação do Programa de 

Qualidade e Produtividade afetam toda a estrutura organizacional, 
podendo ocasionar alguma resistência a mudanca por parte dos em- 

pregados. 

A resistência pode ocorrer, se as pessoas encontrarem difi- 

culdades para compreender as mudanças, se o cargo que ocupam fi- 

car comprometido e se ocorrer deslocamentos de funcionarios; em 
f. 

suma. as mudancas precisam ser realizadas gradativamente, consi- 

derando sempre os valores sociais e culturais existentes na em- 

presa-
I 

a resistência também não pode ser vista eo como um as- E_Í` E".-
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pecto negativo para a organização. De acordo com (Cardoso, l993)
~ a resistência pode encorajar a administracao a reexaminar propos 

tas de mudancas e tomar providências corretivas antes que o pro~ 

blema se torne serio. Desta maneira, os empregados realizam um 
trabalho de verificação e equilíbrio, afim de assegurar que a ad- 

ministracao planeje e implante uma mudanca. Os resultados de uma 
mudanca ocorrem a longo prazo, sendo que algumas têm resultados 
indesejáveis; e, se a resistência do empregado, quanto à mudanca,

~ for razoável, a administracao passa a efetuar uma triagem mais 
cuidadosa de suas mudanças propostas. Decisões são desencorajadas 
pelos empregados- 

Por isso, continua Cardoso, em Programas para a Qualidade e 

Produtividade, depois de identificadas as mudanças necessárias e 

elaborado um projeto de implantação, recomenda-se uma fase de 

sensibilização com os empregados, a fim de colher suas contribui~ 

cães, antes do direcionamento final da implantação. 

Essa fase de sensibilização pode ser trabalhada através de 

um treinamento, que cumpre um papel fundamental na modernização 
de uma empresa. 

De acordo com o Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, 
(1993), todos os gerentes e empregados de uma empresa devem ser 

capacitados e treinados para desempenhar melhor suas atividades. 
Os programas de treinamento devem ser elaborados a partir das di- 
retrizes, metas e prioridades estabelecidas nos planos das empre~ 

Ã” fi' 

|...›

.

1 sas, e devem abranger aspectos rei- Jos a carências na educacao
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ou formação dos individuos sempre com enfoque na melhoria da qua- 

lidade. 

.X 

A educacao e o treinamento são meios que a empresa deve uti- 

lizar para o crescimento de seus empregados como' ser humano, e 

uma forma de garantir a sua sobrevivência. Possibilita o desen- 

volvimento das habilidades, e aumenta o desejo de trabalhar, tor- 

nando o trabalho mais interessante e os resultados mais favorá- 

veis. . 

Para Monteiro (1991), o treinamento é a maneira mais ade- 

quada para promover a inovação. Através dele os processos são 

aperfeicoados com novas técnicas ou com as mais recentes tecno- 

logias. O proprio treinando, à medida que vai se aprofundando e 

conhecendo melhor o trabalho, tem condições de sugerir melhorias 
para o aperfeiooamento contínuo- 

“Nada É mais dificil de assumir, mais pe- 

rigoso para conduzir, do que tomar a ini- 

ciativa na introduoão de uma nova ordem 
FI. "-e lu 

H. de coisas, pois a inovação tem como - 

migos todos os que ¿ am bem sob as an- U. ih 5-1, 'É 

tigas condiçôes e tem defensores tímidos 
nos que, talves, possam se sair bem sob 

as novas” (O Principe - Machiavelli). 

O treinamento deve ser voltado para uma necessidade real, 
¡,_¡.. concreta e coerente com a natureza da zstituicão. Esse trabalho

V
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H. 5 H. O H. il Q.-O deve ser ' com as lideranças do Programa de Qualidade e 

Produtividade, porque liderança nesse processo pressupõe um en- 

volvimento maior com os trabalhadores e seu trabalho. O trabalha-
x 

dor precisa sentir-se motivado e satisfeito com as mudanças e os 

lucros que a empresa vai adquirindo com a filosofia de qualidade, 
porque o homem é o maior agente de todo o processo. 

Geralmente, acrescenta Campos (1992), no Brasil, as empresas 
não têm dado atenção a seus empregados, mostrando o resultado do 

seu trabalho, se está melhorando ou piorando, para que eles sin- 

tam emocão pelo seu trabalho. E necessario resgatar o sentimento 
de alegria pelos resultados de um bom trabalho, que e inato ao 

homem. 

O programa de educação e treinamento tem o objetivo de im- 

plantar nas empresas a motivacão pelo trabalho, desenvolvendo O 

raciocinio das pessoas, a sensibilidade e a coesão para mudanças. 

O treinador, ao transmitir as informações, precisa ter bas- 
tante claro o que vai falar. Se ocorrer de modo desorganizado po- 
de tornar o treinamento ineficiente, causando nas pessoas reacões 
inesperadas como a ausência destas nas próximas reuniões. Essa 
ausencia pode ser gerada pelo excesso de reuniões ou pelo tempo 
de duração das mesmas; é uma hipotese. 

O treinamento não deve ser realizado visando resultados ime- 
diatos. Ele deve mostrar, aos poucos, a toda organização, o que o 

Programa de Qualidade e Produtividade pretende alcancar, implan-
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tando esta filosofia e mexendo com toda a estrutura organizacio- 

nal: 

criado 

feitos 

teja o 

Cumprir com perfeição a finalidade para a qual o órgão foi 

Fazer com que os empregados sintam-se orgulhosos e satis- 

com a organizacão e seu trabalho; 
Perseguir um aperfeiçoamento constante por melhor que es- 

processo; 
Buscar a qualidade em cada passo do processo; 
Qualificar os funcionarios da organização; 
Adotar lideres no lugar de chefias; 
“Garantir a qualidade" em todos os processos que envolvam 

a saúde e a seguranca do individuo e do meio ambiente; 

Eliminar o medo de participar e a insegurança no desenvol- 

vimento de seu trabalho;- 

quicos; 

C€fSE`›C›; 

_ Produzir 
metas; 

Quebrar as barreiras que existem entre os escalões hierar-

~ Buscar a participacao constante dos funcionários no pro 

trabalhos em equipe e não individual; Realizar 
melhor sem precisar obrigar as pessoas a alcançar 

_ Manter os clientes e usuarios satisfeitos. , 

do processo, exigindo a participaeão,e o empenho de 
Enfim, a qualidade devera ser buscada em todos os momentos 

todos, para 
garantir o sucesso desse esforço. A qualidade é um processo evo- 

lutivo e educativo.
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Entretanto, a empresa não deve se esquecer da Valorização 
pessoal de seus empregados, pois segundo Maslow “...guando fala- 

mos sobre as necessidades dos seres humanos, estamos falando so~ 

bre a essência de suas vidas...“ (Maslow apud Heff, l978, p. 7~ 

10). 

Portanto, uma filosofia de qualidade não deve se preocupar 
primeiro com os lucros que uma empresa vai obter, adotando esse 

sistema. Mas sua preocupação deve estar voltada para o fortaleci- 
mento de ¬ através de lideres bem treinados, que deverão m *Ê L» }.J‹ Um U 

zelar pelas necessidades básicas de cada ser humano, que são res- 

ponsáveis pela organização. Essas necessidades começam por uma 

politica de estabilidade no emprego e uma politica salarial mais 
justa. ,; 

A empresa que garantir a satisfação dessas necessidades ao 
Q, [L seu empregado tera garantida a qualidade f sua sobrevivência. 

I.

/
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2.2- A posição do Servico Social da Prefeitura Universitária 
diante do Programa de Qualidade e Produtividade 

|__. ll A equipe do Servico Social da Prefeitura Univereitar ' viu 

no Programa de Qualidade e Produtividade uma oportunidade de con- 

quistar espaços ainda não ocupados, como também de contribuir pa- 

ra uma questão de fundo que envolve o cotidiano dos servidores da 
PU - as relacões de trabalho.

z 

1: O trabalho é a forma singular em que 
ocorre o intercâmbio entre os homens e a 

natureza (---) o trabalho humaniza 0 ho- 
mem e a própria natureza, distínguindb-o 
dos demais animais, por ser uma atividade 
consciente, dirigida a um fim- (---) E 
também uma atividade onde o homem consome 
e esgota seu corpo e sua capacidade men- 
tal, para a satisfação de suas necessida- 
des de sobrevivência" (Tomazi apud Kuh- 

nen, 1992, p. 12). 

Para o Servico Social a implantação do Programa de Qualidade 
e Produtividade supõe a participação de todos os envolvidos no 

processo de produção. E com esta intencão. a de desencadear HuO ›.J‹ 

um processo participativo, que o Servico Social definiu-se pela 

participacao no projeto.
z 

F. Para nos a qualidade e produtividade não se 1 mitam ao copa-
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eo institucional. Elas devem fazer parte da vida do trabalhador, 

não só no periodo em que este desempenha suas atividades profis- 

sionais, mas de maneira integral, nos momentos em que se relacio- 

na com sua familia, com seus amigos, enfim na sua vivência em so- 

ciedade. 

Investir na qualidade e produtividade não significa apenas 
extrair um trabalho mais intenso e melhor do trabalhador. Impli- 

ca, acima de tudo, criar condições para que este se coloque como 

sujeito no processo de produção, dando suas opiniões. envolven- 
gta š do-se em todas as etapas do desenvolvimento de seu tr": lho e. 

principalmente, fazendo uma constante avaliacao de todo o proces- 
so. 

Para Deming, segundo Ramos (1992), uma instituição que pre- 

tende desenvolver um trabalho de qualidade, precisa detectar, 
atraves de avaliações constantes no processo, problemas de apren- 
dizagem dos trabalhadores. Deste modo, evitará perdas, repetioões 
desnecessárias e fracassos, que so comprometem o esforço dos tra- 
balhadores e. conseqüentemente, da instituioão. 

Entendemos que a proposta acima parece um tanto utopica, mas 
ela e a propria base do Programa de Qualidade e Produtividade que 

U. supõe a participacao total de todos os envolvido no processo de 

trabalho. E com esta leitura que percebemos que o direcionamento 
dado aos trabalhos ligados ao programa, e ate agora desenvolvidos 
na PU. não tiveram as dimensões que deveriam atingir.
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Por outro lado, o Servico Social da PU entende as dificulda~ 

des de se colocar todos os servidores para discutirem o progra- 
_\ 

ma, principalmente, quando existe uma hierarquia entre servido- 

res, chefias e usuários 
maior entre eles. 

Como já vimos no de 

que impede uma aproximação e participacao 

correr deste trabalho, para uma empresa 
alcançar um nivel constante de qualidade e produtividade precisa 

DJ FJ
‹ 

(U acabar com os níveis 
¡..4 |.J

i 
"¡ gar de chefia. Um Ã 

dor e seus direitos sociais; e a favor da democracia 
cão coletiva das pessoas, provocando, assim, uma 

er se mostra mais envolvido com 
a liderança no lu~ H; ÉL H‹ bfi Qo rárquicos. inst 

o trabalha~ 

e participa~ 
aproximação 

maior entre lideres e funcionarios.

~ Diante da colocacao 
para assumir uma postura 
ver uma acao mais direta 
lhadores, precisa romper 

acima, percebemos que o Serviço Social 
critica frente a realidade, e desenvol- 
e participativa no cotidiano dos traba~ 

com o grande dilema de ser visto apenas 
como um mero reprodutor da ideologia dominante. ` 

A atuacão desses profissionais deve estar voltada para o ho~ 

mem enquanto ser social, 
cães, nas quais deve estar situado enquanto sujeito aëivo e 

ticipativo. Esta luta seria, então, o alcance das condições 

que está envolvido em uma gama de rela~ 
par» 

plfíf- 

nas de cidadania, que perpassam pela conquista de seus direitos 
sociais. 

Direito Social, aqu i, entendido como:
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“-.- 0 direito a um minimo de` bem-estar 
zu 1 1 v BCOIJOHLZCO E de S6'g`l.11”âIJÇ'ã, ao direito de 

participação por completo, na herança so- 
`¬
\ 

cial e a levar a vida de um ser civiliza- 
do, de acordo com os padrões que prevale~ 
cem na sociedade" (Marshall, apud Êühnen, 

1992, p. 47). 

Os trabalhos que o Servico Social vem realizando na PU estão 
criando um espaco mais amplo e aberto para diálogos, respeito e 

democratização entre chefias e servidores, tentando quebrar um 

pouco os escalões hierárquicos da instituição. E uma tarefa muito 
QL P1. HI 

[›.J\ O F. }_.; e que exige a colaboração e participacao de todos os ser~ 
vidores da PU para a obtenção de bons resultados. 

O Programa de Qualidade_e Produtividade 
pz 

D' 
P. O F. S1 Q»O o seu êxito, deveria ter 

da *UG para alcançar 
' seu trabalho, usando uma tecni« 

ca que deixasse as pessoas da instituição curiosas e interessadas 
em participar de todo o processo - "motivacäo". Esta poderia co» 

mecar com reuniões nos setores que fossem capazes de clarear aos 
servidores o que se passava, as duvidas e quais os interesses da 

PU com o projeto. 

As reuniões iniciais para a implantacao 
também deveriam lidade e Produtividade na PU 

das, para aplicar algumas técnicas (trabalho 
problemas) estimulando e deixando as pessoas 

I- 
' Programa de Qua~ C.. Q 

ter sido aproveita- 
em grupo, solucao de 
bem motivadas, para 

que depois pudessem dar continuidade ao processo sQzinha5_ Camo
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isso não aconteceu, ocorreu uma desmotivação, ocasionando um 
afastamento das pessoas que no princípio participaram de reu- 

niões, mas ficaram sem saber exatamente o que se esperava delask 
' 

4 . 

Paralelo à motivação compreendemos que os resultados seriam 
melhores se com a implantação do Programa de Qualidade e Produti- 

vidade da PU, os responsáveis por todo o processo, dirigentes 'e 

chefias, tivessem recebido um treinamento que, aos poucos, seria 

estendido aos demais participantes, os servidores. Isso, talvez, 

teria evitado alguns aborrecimentos no processo, como o näo anda- 

mento da equipe de Treinamento, considerada fundamental para a 

continuidade dos trabalhos das tres equipes: Padronização, Limpe- 

za e Treinamento. 

Não basta que as pessoas dominem o assunto somente atraves 
de estudos teóricos. Por isso o treinamento e considerado tão im- 
portante. Ele da a possibilidade de avaliar melhor os resultados 
e fazer julgamentos em cima de dados concretos, para tentar re- 

solver o problema. 

O Serviço Eocial da PU, que acompanhou o Programa de Quali- 
dade e Produtividade de forma mais indireta, teve a oportunidade 
de observar o direcionamento dos objetivos desta filosofia. Os 

trabalhos eram direcionados mais no sentido do fazer, produzir, 
t`fCO1"1C)Xl`1l_Zõtl" E: Obtšfll" lUC'I"OS.

À

à 
/

_ 

Nesse sentido, o treinamento ficou prejudicado, pois e uma 
atividödë QUE, diante do aparente, não mostra resultados imedia-



PAG. 47 

tos. Implioa mais em desenvolver o raciocinio das pessoas, moti- 

va-las e envolve-las de maneira consciente no processo. Talvez 

tenha sido este um dos motivos que levou as outras equipes a não
x 

interromperem seus trabalhos, e a de Treinamento a tornar-se pre- 

judicada. ' 

Como vimos ate agora, a Equipe de Treinamento que tinha re- 

levância em todo o processo, no entendimento do Servico Social, 

infelizmente não conseguiu atuar de maneira desejada, ocasionando 
uma desmobilizaoão dos trabalhos. Estes foram direcionados a ou- 

tros propósitos, como obter lucros com o programa, sem se preocu- 

par em atender melhor as necessidades basicas dos funcionarios. 

Qualidade e produtividade somente poderão dar certo, se 

existir o real envolvimento das pessoas daquela instituição (PU), 

que no dia-a-dia estão construindo relações de trabalho. Esta fi- 
.VJ

f losofia não acontece somente por decreto; ao contrario, as :isas 

são construídas cotidianamente na acão e vivência das pessoas. 

FJ EO LO l\7 Segundo Campos “So o trabalho pode melhorar as con- 
" ¬ fe vida do homem- Se assim e, nada mais inteligente do que Qi Oe gr L» 

trabalhar com alegria, consciência e boa vontade“. Isto só sera 

possivel. se o trabalhador sentir-se satisfeito com o trabalho; 
,. 

se suas necessidades estão sendo consideradas pela empresa (sau- 

de, alimentacao, educação, lazer); enfim, ele precisa sentir-se 
valorizado e participar das mudancas que ocorrem na organização. 

Se à PU. com a implantacao do Programa de Qualidade e Produ~
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tividade tivesse convidado toda a instituicão para dele partici- 

par, provavelmente, hoje, os resultados seriam outros. Com isso, 

não queremos dizer que toda instituição deveria parar, passar por 

um treinamento e participar de todos os projetos ao mesmo tempo. 

Do ponto de vista do Servico Social, a questão fundamental deste 
P. U. 

|,..›. O P. Q Programa é, *lmente: “vender” esta filosofia a todos os en- 

volvidos no processo produtivo, colocando a importância de cada 
(D) #4 P. ri' O um para o da organização. 

Torna-se complicado implantar uma nova filosofia de trabalho 
e de vida dentro de um órgão, sem mostrar as pessoas que o com- 

põem o que esta filosofia vai proporcionar a ele, como sera a sua 

participação e como será realizado todo o processo. 

A organização também não pode impor a seus funcionarios a 

participação no programa. Estes precisam " esclarecidos das mu-a m W 

danoas, para não causar mal entendidos em relação ao que se quer 

realmente com os novos projetos. 

Aqui entra novamente a questão do treinamento ja mencionada 
varias vezes. As tres equipes: Padronização, Limpeza e' Treina- 
mento teriam alcançado as expectativas se os seus "" tives- }_J ¡_»« CL (T1 rf. (I ff' 

sem sido preparados e treinados, para torna-los capazes de assu- 

mir a responsabilidade que cabe a um lider. O treinamen " exige a (1- C 

presenca de um lider na equipe, porque este não impõe as pessoas 
agirem do seu modo, ele negocia, articula e atua democraticamen-

1 

te.
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Acreditamos que a Equipe de Treinamento da PU não colocou em 
prática suas atividades, devido a uma falta de entendimento de 

sua especificidade e importância no processo. A coordenação geral 
do programa deve ter a responsabilidade de explicitar finalidades 
e motivar as pessoas para a importância que representa esta equi- 
pe DO p]'."Ogl"E1mE1. 

O Servico Social da PU, participando das primeiras reuniões 
para nela implantar a Qualidade e Produtividade, teve a oportuni- 

Q.. (I dade ' observar a desmotivação das pessoas de uma reunião para
í outra. A maioria não estava preparac e nem motivada para parti~ 

cipar, pois nem mesmo entendia o que se pretendia com esta filo~ 

sofia. Essa desmotivação ocasionou vários comentarios que foram
Q 9, surgindo "tr «da PU, criando um desinteresse ainda maior também 

nas outras pessoas. 

Z) CI C1' rzf G _” * consideração diz respeito a formacao das equipes de 

trabalho. Elas deveriam ser formadas de acordo com interesses e 

aptidões dos servidores, ao inves de indicados pela coordenação 
da PU, como geralmente acontece. Portanto, podemos concluir que 

este fator tenha sido mais um dos motivos que levou a Equipe de 

Treinamento a não evoluir. 

I. 

Se as pessoas não estiverem suficientemente envolvidas ou 

preparadas, talvez as equipes formadas poderiam alcancar seus ob- 
jetivos, mas não chegariam a propiciar aos seus integrantes uma 
participacao total, comprometida e consciente. Esta so se da a 

partir de discussão e de um envolvimento mais profundo, onde os



PAG _ ÕQ 

servidores percebam que há uma contrapartida favorável também a 

eles e não o simples interesse institucional.

\ 

O treinamento visa essas mudanças de comportamento em rela- 

ção a qualidade, através de conhecimentos técnicos e motivação. 
Quer dizer proporciona ao uma aquisição de conhecimen- |,J~ 3 D.. |_.¡. <1 |..|x Q» C-' O 

tos e habilidades para um maior aperfeiçoamento no desempenho de 

suas atividades, além de adquirir capacidades que poderão ser 

oportunas a possiveis ocupações futuras. 

Como viemos mostrando até agora, o Programa de Qualidade e 

Produtividade é um trabalho com resultados a médio e longo pra~ 

zos, e que exige uma liderança capacitada, voltada para os inte- 

resses do homem-e sua realidade, vivenciada dentro e fora da or~ 

ganisaçäo. Sua atuação deve ser de forma integra, procurando sem- 
pre esclarecer dúvidas e buscar a colaboração de todos para a 

elaboração dos projetos e realização dos trabalhos. 

Sabemos que num Órgão público como a PU, que possui um futu- 
ro programado de quatro anos, muitas decisões são impedidas de 

serem colocadas em pratica. Tudo e determinado por leis elabora- 
“" pelo congresso, e que devem ser respeitadas. Todos os proje- C.. Cl UI' 

tos precisam ser adaptados de acordo com as circunstancias. 

Sendo assim, a administração da PU sabendo das dificuldades 
que poderia encontrar, assumindo esse compromisso, deveria ter

/ 

evitado logo de início os desvios que ocorreram. Esta observação 
fizemos através dos proprios servidores, que tiveram a oportuni 
dade de acompanhar os trabalhos, e, aos poucos, foram perdendo O
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interesse com os resultados que foram sfirgindo. 

Diante disso, a administração precisaria rever algumas pro- 

postas e tentar superar questões que não ficaram bem esclarecidas
\ 

para as pessoas, sem precisar desconsiderar o que já foi realiza- 

do pelas equipes que estão em funcionamento. 

Com isso não queremos dizer que o programa, até o momento, 
não trouxe resultados positivos para a PU. O objetivo do Servico 
Social ao mencionar este fato, é mostrar que a sua equipe poderia 
ter contribuído muito com o Programa de Qualidade e Produtivida- 

de, se tivesse sido mais solicitada e ouvida no decorrer de todo 

o processo. 

Seu trabalho, dentro do programa, visava estimular uma maior 
participação e aproximação entre direcao, chefia e servidor, ten- 

tando eliminar o medo que as pessoas tem de contribuir com opi- 

niões. E, ainda, proporcionar troca de experiências, consideran- 
do fundamental que o empregado sinta-se satisfeito com as mudan- 

ças e não coagido por elas. 

Mas, da forma como os trabalhos foram se desviando, a posi- 

cão do Servico Social poderia se tornar uma ameaça para os admi- 
nistradores. Enquanto estes procuravam dominar muito bem a teo- 

'. 

ria, o Servico Social esperava que estes conhecimentos fossem 
aplicados na pratica, proporcionando aos funcionarios uma melhor 
qualidade de vida e de trabalho, tanto de ordem econômica como 
social.
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Parece ate contraditório falar em qualidade de vida e traba- 

lho, visando satisfazer os empregados, num momento em que só ou- 

vimos falar em crises que as empresas estão vivenciando. Mas,«¡se 

ô.Ilã\lÍ.SElI"mOS melhOI', El €mPI'eSãL Qllë ]_Z'l"C>pO1Í`CiOI"lr31f' 308 56115 €mpI"€gE1." 

dos satisfação no trabalho, não deixa de fazer um bom investimen- 

to, pois esses, com certeza, iräo.trabalhar com mais vontade e 

produzir com melhor qualidade. 

Como decorrência do contexto sócio-politico atual, as empre- 

sas precisam investir mais nos seus funcionarios. Devem tentar 

conviver com uma classe trabalhadora em evolução que apresenta 

novas caracteristicas, incluindo nivel de informacao mais elevado 

nas decisões que a afeta, apoiada por um sindicalismo mais atuan- 

te. 

Esses investimentos são necessários, porque diariamente so- 

mos submetidos a novas alternativas. com relacao a servicos e 

produtos que surgem em função das descobertas cientificas e tec- 

nologicas, mudanças sociais, enfim, reflexos da dinamica do nosso 
tempo. 

Instituições privadas ou públicas como a PU para manterem um 
padrão de qualidade, precisam acompanhar essas mudancas que ocor- 

'z 

rem em nossa sociedade, garantindo a sua sobrevivência atraves de 
um trab' ¬'dor satisfeito, mão-de-obra qualificada, para propor- 

cionar um aumento da produtividade e justificar sua existencia.
n 'fi Ei 

Um Programa de Qualidade e Produtividade como o que foi im-
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plantado na PU e está sendo estendido a toda UFSC, deverá contar 
com a participação de todos (professores, alunos, servidores, di- 

rigentes) e também com a sociedade para apoiar e participar .de
\ 

seus projetos. Se isso não se concretizar, ficara dificil acredi- 
tar que o referido programa poderá alcançar pleno êxito.

z
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa conclusão, ao final desta análise, é que para implan~ 

tarmos qualidade, precisamos faser uma revisão geral de toda his~ 
tória de trabalho desenvolvido até então, e, a partir daí, adotar 
novas posturas voltadas para uma maior participação nos trabalhos 
administrativos, proporcionando um bem-estar natural ao trabalha~ 
dor. 

Consideramos necessario que para obtermos qualidade e produ~ 
dade, muitas vezes, precisamos mudar nosso comportamento. O C1' 

H. <Â ¡_|. 

U. ¡,_.

_ 

(Q ('+ (D IS (+ (E ser humano e tradicionalmente re' _ a mudanças, e para avan- 

carmos nesse projeto, necessitariamos quebrar essa resistencia, 
›‹~4 

¡_J ,z ^,.› ›-4 adotando outra filosofia direcionada a valorizar o ser nano- 

O trabalhador precisa ocupar o seu espaco em relaçäo as ta- 

refas que executa e se sentir estimulado, capacitado e conscien- 
tizado da importância de sua participacao e de seu papel nesse 
processo de mudanca. 

Diante do que foi descrito 1: estudo e do que constatamos )~¬ ."L` 

UI' C1' (Í) 

enquanto estagiária, convivendo com a realidade da Prefeitura 
Universitaria. finalizaremos este trabalho, apresentando algumas

t Ci. C‹ C U. [Y-'J U. rf G. U1 sugee "" ^ ' poderão contribuir para a pratica do Éervico So- 
cial juntc a essa instituicão e. principalmente, aos envolvidos 
de forma direta com o Programa de Qualidade e Produtividade:

z

|
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_ Elevação do trabalhador colocando-o como o principal agen- 

te de todo o processo de transformação; 
. Revisão do Programa de Qualidade e Produtividade, visando 

motivacão, participacão, educação e treinamento, durante todo o 

pl"OC€SSO§ 

. Promoção de campanhas destinadas a divulgação e conscien- 

tização das pessoas para a real finalidade do Programa de Quali- 
dade e Produtividade; 

.. Investimento nos trabalhos em equipe promovendo treinamen- 
tos que servirão para fortalecer a tomada de decisões, diminuir a 

centralização do poder e promover o aperfeiçoamento dos resulta- 

dos; 

. Criacão de espaços que propiciem ao trabalhador uma refle- 
xão sobre suas condições de trabalho, direitos e deveres:- 

_ Fortalecimento de toda equipe coordenadora para assumir um 
compromisso de responsabilidade com todas as etapas do processo; 

. Capacitação das pessoas para perceberem a importancia e 

necessidade da qualidade nos produtos. servicos e, principalmen- 
te, nas nossas vidas; , 

_ Divulgação dos resultados obtidos com os trabalhos reali- 
zados aos diversos segmentos da PU, a fim de que se perceba a 

existencia desses trabalhos e a contribuicão que estão trazendo 
para a instituição e o cotidiano dos servidores:

_ 

. Implantacão da qualidade de acordo com o contexto de cada 
instituicão: 

. Revisão da posição que o Servico al vem assumindo den- [fl O O ¡..x. 

tro do Programa de Qualidade e Produtividade;



. Investimento na educação basica
N da-los na sua formacao; _¿kZ 

. Solicitação de profissionais de 
zam sistema de gestão pela qualidade, 
seminários, encontros, que áäudarão os 

PAG. 56 

aos funcionarios para aju~ 

outras empresas que utili~
\ 

para promover palestras, 
coordenadores do Programa 

de Qualidade e Produtividade da PU a fazerem uma constante ava- 

liação de todo o processo; 
. Qualificação de profissionais para implantar um sistema de 

gestão da qualidade; '

4 

_ Promoção de reuniões e debates que envolvam diretamente os 
servidores da PU; 

. Reestudo do Programa de Qualidade e Produtividade, esten- 

dendo um treinamento a todos da Prefeitura Universitaria, come- 

cando pela direção. `

1

,z



PÁG. 57 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ` 

ANGIONI, Marilda. O Serviço Social face a compressão do coti- 
diano do funcionário da P-U-/UFSC. Florianópolis, 1991. 91 
p. TCC Graduação. UFSC/CSE/DSS. 

ix 

BACK, Rosane T. O significado do Serviço Social para os funcio~ 
nários da P-U--UFSC. Florianópolis, dez. 1987. 83 p. TCC 
Graduação. UFSC/CSE/DSS-

ç 

BARROS, Claudio D. Artagmann C. de. Qualidade e participação: o 
caminho para o êxito. São Paulo: Nobel, 1991. 47 p. 

BARROS, Davi Ferreira; SILVA, Rinalva Cassiano. Entre a autono~ 
mia e a competência. Piracicaba: [s.n], 1993. P- 104~117. 

CAMPOS, Vicente Falconi. T-Q-C-: controle da qualidade total 
(no estilo japonês). Belo Horizonte: Fundação Christiano 
Ohoni/Escola de Engenharia da UFMG, 1992. 177 p. 

CARDOSO, Olga. Formação de recursos humanos para a qualidade. 
Florianópolis: UFSC/FEESC, [1993lz P. 5-23. 

CARELLI, Marluci; HAMANN, Suzana das Neves- Operacionalização 
da metodologia dialética na implantação do Serviço Social na 
P-U- ~ UFSC. Florianópolis, mar. 1995. TCC Graduação. 
UFSC/CSE/DSS. 

O2' U1 
*O' 

CARMINATI, Zulma; UNGER, Patricia Garcia. O dia'logo como pro~ 
vocador de transformação. Florianópolis, ago. 1985. llO p. 
TCC Graduação. UFSC/CSE/DSS. ‹

_ 

CHANLAT. Jean Francois. O indivíduo na organização: divisões 
esquecidas. São Paulo: Atlas. 1992. 88 p- 

ELETROSUL. CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. Masp: meto» 
dologia de análise e solução de problemas. [s.l¿s.n]. maio 
1993. {n-p.]. ` 

ENCONTRO NACIONAL DA INDUSTRIA. Universidade sobre pedagogia da 
qualidade. 1992, Brasília. Anais da Confederacão Nacional da 
Indústria/Servico Social da Industria. Rio de Janeiro: Ins- 
tituto Eduardo Lodi, 1992.25l p.



PAG. 58 

FARIA. José Henrique de. Relações de poder e formas de 'gestão. 
2. ed. Curitiba: [s.n.], 1985. 88 p. 

FLEURY, Maria Tereza Lemef Cultura da qualidade e mudança orga- 
nizacional. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, 
FEA/USP, v. 33, n- 2, p. 26-34, mar./abr. 1993. \ 

FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI. Gerência da qualidade total na edu- 
cação. Belo Horizonte: UFMG/EEMG, maio 1993. [n.p.J. 

HESS, José. A personalidade dinâmica e sadia em Maslow. In: A 
serviço da palavra. Porto Alegre: Gráfica Dom, 1976. Ano 1. 
p. 7-10. '

1 

INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR- Qualidade total e 
seus dez princípios.-[s.I.:s.n.], 1993. 54 p.

O 

KONDER, Leandro. O que é diálogo. São Paulo: Brasiliense. 1991. 
29 p. 

KUHNEN, Helena- A questão dos acidentes do trabalho na P-U- - 
UFSC. Florianópolis, ago. 1992. 120 p. TCC Graduação. 
UFSC/CSE/DSS. 

LOBOS, pJúlio. Qualidade! Através das pessoas. São Paulo: 
[s.n.], 1991. [n.p.]. 

MACHIAVELLI. Nicole. O principe. Tradução prefácio e notas de 
Livio Xavier. São Paulo: Atena, 1967. [s.n.]. 

MONTEIRO. Jose A. Qualidade total no serviço público. Brasília: 
QA & T, 1991. 157 p. 

O PROJETO QUALIDADE PARANA. E a sua infra-estrutura de informa- 
ção. Ciência Informação. Brasília. v. 20. n.1, p. 66-68, 
jan./jun. 1991. 

OLIVEIRA. Marcos António Lima de. Qualidade: o desafio da pe- 
_ 

quena e média empresa - Rio de Janeiro. Fortaleza: Quality- 
Mark, 1994. 64 p.

z 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS. Programa catarinense pa- 
_ra a qualidade e produtividade. Florianópolis: [s.n.], ago. 
1993- [n.p.].



_ 

PAG- 59 
z V 

PREMIO SANTA CATARINA DE INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE. 
Florianópolis: FIESC/SENAI, out. 1993. [n.p.]. 

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE. Brazíliaz 
[s.n.1, 1991. ao p.

ä 

PURI, Subhash C. Certificação Iso série 900 e gestão da quali~ 
dade total. Rio de Janeiro: Quality~Mark, 1994. 242 p. 

RAMOS, Cosete. Excelência na educação: a escola de qualidade 
total. Rio de janeiro: Quality~Mark, 1992. 164 p. 

REVISTA EXPRESSÃO. Revolução industrial. Florianópolis: {e.n.], 
maio 1993. P. 28-42.' 

REVISTA PROTEÇÃO. Qualidade de vida- V.4, N.l8, ago./set. l992Â 
P. 25~27. 

SANTOS, Neri dos. Curso de Engenharia Ergonômica do Trabalho. 
Florianopolis: UFSC/PPGEP/ERGONOMIA, 1993. ll p. (notas de 
aula) , 

SEBRAE. Qualidade total. Folha de São Paulo. Florianópolis, 13 
maio 1994. F. l,3,4. Edição Especial- 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Departamento de enge~ 
nharia de produção e sistemas. Controle estatístico da qua- 
lidade. Florianópolis: UFSC/FEESC,`[s.d.]- P. S~l3. 

M...



O 0 

A-N E X O S 

PAG. SO



HIH3 

UIHUNEHTU 

_» 
‹~¬ zfl 
:za 
::. 
¡._. 
:c 

¡_. 

33 

Tüflöä 

‹.z› 
.;‹» 
‹ ~_~ 
-:D 

‹ ~.. 

no rn 
‹-s =› av 

-, n r¬›
| 

PP(- 

35. 

‹äÚH31HU 

;)

I mwnwuuW um 
.;--,

L 
f-.Q 
ff» 
rv¬ 

- 1' ~ -_--~ - '- ---*`‹_.›¡-f-~ Y 

›.~ ›_. ›__ 4; .~_| z ›._ 
| 1 | z-..~ 

. 1 

fifl 2* :K1 

:zw :D :x 
: › ¡_. 

zzz 
,__ 
¿.-. 

L) 
1:: 

-=‹ 

.-.= 

z~ . 
_.-, 

\z 

____._.._ ‹.r.zr.-cz 

ä0|`(- 

13.53 

,.. 

. ._ 

._.¬. 

Ud 

>c\ zw f.-z 
:-m cwn rn z ‹¬ ‹7 L-:›:› --‹ rflc- 
.::v :-9 
‹.n› ¬: :D 

‹-z :D _-J -::.~ rn 
‹.r› 

UX 
Töh 

._.;~ 
cz: 

UISU3 

UG 

01PU¿ 

ü$DPí- 

zr_‹__.f_~ |-«zu-\ 
¬\._.›.... â 
.:~›_‹::› 
:::\::>‹:. 
:\>;z.~› 
‹.r.- .-¬ :› 

‹:\ 

warnH 

cn 
r‹¬ 
Í-Í: 
-:_ 
_. , 
-1 › nu 
E5

I 
(_ 
=› 
HÚIH 

TUUUS 

\ø 
.;« 
›.›. 
\›~ 

Sfiäãü 

36 

I -ZY 

ou rw 
‹~» 
:r› cz 

ø rnD ou 
-_: 

uv 

9V1U1<- 

ÍUHUH 

nz 
0.» 

<~:›
| 

SUESO 

filü 

‹.r› 
zu- 
.›~. 

ø rn 

ÍUHU¿ 

83 

na ›-- 
,__ --_: 

0! 
:.› 

c: c :> 
›.‹¡ 
|¬-| 

TUUU3 

~o c. 
;¬.›S 
..._ 
z.›

| 

UGT! 

¢.. 

ca I› 

E0115 

ÍUUUH 

‹..› ou 

ua 

äãlü 
‹r› 

::› r‹1 
.;: Gm r-1-v1:|› 
.._. cú 
U3 

Il
`

É C3 zz 
“JJ 

z‹wu-› 
šš>z‹¬ 
.z'› › u :r› 
r-1 
51 >: 
::› 

:› 

-Q za 35 
..- :› 
rn 

rn 
‹:› 

cv rn 
SUF(-l 

23 

11119 ÉÊEÊ >$\øC% 

ÚIHUJU 

83% 

:nv rn 
3 
ZIfl1(- 

mma mm.. -uzac mc-‹ ‹-›._.‹n ...r›=› aaa u› \- Q: rn 
SUQUZ 

:za :› :z z. I.. 

`z> 
1./15 

_ _ 
' ¢ 

Ç- rn 

TUHUH 

za 
f_n 
-_n 
-:~ 

3Hä3H1Ifl9 

«_-.~ 
r¬¬ _.. ._. \:. 
‹-› ‹.T:. .-¬ z> _í .T1 __ Q, 
-:- 

I 

:nv ‹-._:› rn 
»..z 

rv¬

O 
UHXBIW 

:wa ‹¬.. ‹_‹¬‹ 
|~¬ ‹:- rn ¬1 :z ‹¬.. 
:fa u :.:› 

TUR 

ua un 
._n 
r.;. 

Úäüfl 

UP! 

ÚGUI 

__5____¿ 

íäë 

S01 

>¬: rn 
:ar .H ao 

¶3ã7$ 

›¬| 

w x› :J 
›-1z 
‹.-~› 

13H58 

__-› 
.;‹. 
,__ 
...v 

z-._~ ru
|

3 30 

S3H3¿ 

HUHHGTEH

L 

Nflälšíš 

<¬_, :> 

Tüäüfl 

`.:› a~ 
‹¬.¬ 
,__ 

›.. Q:
I 

.-_--› 

r-1 ‹¬D 
031313 

SHOX 

Süíäü 

I3UP(-1 

196 

TUHUH 

OC' 

_. 
fi* 

::xf:›‹r› rv-\¬¬r~¬ 
‹-›._.‹-› :›‹-.=› z__.c› 
›-‹:_-: 
‹¬.::› :›

v rn 

SNUZUTUO 

SOÍEU 

39¿DP(- 

ÊZ 

TUHUK

$ 

SUNI3I¿0 30 
ÚUSIHIG 

_:=._z «¬¬».¬¬ , . .___‹» - 

í:==2: 
l_' :É _____. ¢zz› -~»- 

I 

‹_.'_› r_-7
| _, _, PJ L. _: _: z~ «Q Z! Ff! z» zz 

Töüää 

\›:› 
\_n 
z-.n 
‹:v~. 

U3 
‹_¬ 
z:. ao cz 
ns' vw 

_$ZFÚ3 

Íüüää 

za 
'Fê 
-Ti. 

SHHRN 

Úälfllflififl 

TUHUH 

~.o a¬ 
,__ 
‹.‹›

! 

:› 
cv 
:.› 

UHNHO 

€£~1UNUX 

lífiã 

UIHUIÚÍ<-

I 
DXIH 

22 oz 
>s 

0UH08(- 

‹.-7 

¡..

w z-z 

ou 
UGT! 

U3flfl09 

UIOHQTU 

0I33TU(-| 

Úfll(- 

UHIEÚITD 

30 

130NUH

\ 

a\ ~

| 

33I0) 

HIG 
ISISSU 

'vrvwrfl >Je›;: v¬‹¬b›_; -nczrv-1 
c› rw (OII3 

TUHUK 

cú __ 

Olflããüä 

S01ä53(~J 

UEIHIÍ 

›..
| 

›- -_-_ 
-vw ¬¬ 

._.:›
| 

__ f¬ 
=à
¬ 

UXHUIT 

.z›
1 

f_n
v 

Ufl63lHEXOH1U 

TUJUH 

6196 

TVUUY 

no 
1:2 

1€HUK 

wo 
r‹› nó 
cc» 

xš 
' 

` ' 

_ ¿ 

___ .__ . __. . 

_/ _- mz,-. ¡
. 

z 
. __ _ _ 

‹'›r*.-‹/2 cn <:t-'r.r› -ÍJHÇ J‹'\ c. 1:1 rn 
II) 12-|'V'I I1< l'‹1 =IJn-‹!'V'\ 337; w- P13› II* 'Ú (U Zlzffv J» ‹"› E0343 7J3J€ !_¬\:› cf» 11-:› 
›¬_v,‹-z:\› :rs zu »~‹;1::› v.:v:z.- _". ._ .w-. .__.;› ~$° U ~ šmw *ag “_ °_ _ _ _ _. _ _ ___ _ __ _ __ _ _ _ 

¡ 

_ 
¡ 

_ _ _. _ _,, _ 
:|› ~..-- wa ~.z ~ :U az :za - ¿;. :x 1:: cv |-nv.-..1 

_ zh nú ¢.-. 
<›:- rn -‹ -_-,‹ um 

1 :1 az :.z 
\".› l°' I ~ I 31 43 3; _ _ _ V _ z_ _ _. _ 

_ . 
. _ 

.__1 

EE 
5: 

Häíšlñ 

H3i£3H3S 

0{N$F('J 

G¿HHOITO¿ 

Zlfl1(-J

” 

äi 

ii ,_ 

UNUHQUNUSHO 

UIHULISHHRINH 

UHHL 

Híšäd 

|--‹



o 

¡MI'lI() AI\/IBIEN'I`E| 

| 

cowsfânv. PARQUES E JA›u›1Ns PMN” MRUÚR 
. / EQUIP. URBANO ccmsuw 1›Iu‹.u1uõ L

.~ 
o 's1¬1zVA‹ Ao I ¡.~ í,.ø› ä ' 

PIKOGIKAM. VISUAL 
”*~.@z.z 

”' 
A A A {1›A:1sAcz1s\4o 

ARBORIZAÇAO W __“ COL DI'1LIÍ›((.`) 

.« zm 
1.1

` 

LIMPEZA URBANA 
sm/»L1zAÇAo 

I 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL Az» 

_¿_ fm __ f EÊÊÇÊÊAQÊÊ 
? _ ,TIO .-. 

` Ar» SLGUR Do PATRIMON
- 

IÍÉÊIÊI c›1‹NAMr¿N'1<A :Ao * IIÇ 
ALILJ ii UTU if.E ‹ VOS 

ILUMINACAO 
_ s1sTEMA v1A1uo

\ SEGURANÇA « 
_ 

_ _ 

` ¶,_ %_ Dm«wA1¶mmm
‹ 

v1c1LANc1A _ 

-« 

SEGUR PESSOAL ` DANOS PATRIM PUBLICO
É U [T1 I 

Ó U: 

Í» 

DANOS A COMUNID. 
#5

. 

_ gh' " L

~

_ MARKEUNG OBRAS c. DE PEssr;›A1,
| 

.
L 

_ 
|ATEND1MEN. I; ln. DESEMP. /Q 

_ 

` «HE ÊÊÊÊIÍ Í] 
LUSTOS 

s'r oRçA\11ar×T~1 
u- W 

AUTONO\IIA 

1 . 
_4 _ 

_ wiä 
ü 

z 
_, 

CONTRU: 
_ ssflvlços 

| 

os MAQ ssQux.f›.
| " 

,CHA 55 TRANSFORTE 

1>1‹oc..ruD1c. .
_ 

| 

soucxTA'Çõ'1:s
I ,WS s. MUDANÇAs 

'MToDos ,_ z 

_ 

' 

_ _ _ màzz A 

I- ~ - ., . v'

A 

» » ~ ORGANOGRAMA 
ü 7» 

DIVIS ES/SECC ES Í' 
PROCFSSOS ADEQ DT PE$$ÓAL 

Luzcsm. n×rrL‹;1zNo |1rNQ..FuNc. / 
Í 

I I 
Í 

Q 
z fr Í 

Ã 
' .. 

` 

_ _ 

Í I* 7 V _ _ _
› 

DIRE,I.R. EXIST. PADRQNIZ' 
Í'/"“““'›`^ 

\_¡V AL¡ME¡qT_ PÓLIT. DE R.H. 

' ÉIIIÉHÉÉ A 
A 

mc. HJNC. - --

_ 

-- so1,1c1'1'AÇ‹.1¿ô 
_ ` 

_ « _ 
A 

|ES`I`RU'I`. ORGANIZACIONAL 

IIC AS

I
-



\ 

{m‹;CU1àsos IJJUMANOSJ |~ / ' âÉ
i (AMBIENTE DE TRABALHO J 

_ ¶~ 
=.P

\ 

A1 IMLNMÇAO ii 
E1 

n.m›.ÇAo 

¿ T1zE1N.àmEN'1'o 
`¡ 

ADEQUAÇÁQ DE PESSOAL _› _ ii” 

ALCOOL/DROC: 4.5~ 
PLANO na cmàxaxw. 

CREDIBILIDADE 
¡LAzER J/'|1u:coNm:c1ME;~"ro }/4 ä 

_`\ 

" - 

4' ~ _ v _* 

Pfuffaiílvmflà LOW 
um u

\ 

.._..~»---/



z 

` o 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA QE PLANEJAMENTO E INFORMATICA

Í 

EPREFEITURA DO CAMPUS DA UFSC PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
1993 

Y

\

I

I 

ursc. 12/os/93 

._ »~._. ___..
_ 

Z_ - __.. Li..
Í 

~ 2 f' "..; .

z 

5
1

1



I1 

I N D I c E' ×\\

/
/ 

APRESENTAÇÃO 
T) MISSAO 

AMBIENTE EXTERNO 

3.1. OPORTUNIDADES Í 

3.2. AMEAÇASV 

AMBIENTE INTERNO 

4.1. PÓNTOS FORTES 
4.2. Pouwos FRACOS

\
\ 

PROBLEMAS ESTRATEGICOS 
E _ Y 

5.1. QUESTAÓ ESTRATEGICA 1
) "COMO MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DA PREF.UNIVERSITARIA" 

5.2. QUESTAO ESTRATEGICA 2 
"COMO REGULARIZAR O USO DOS RECURSOS DA PREF. UNIVERSTTARIA" 

.\ . 
\.

\ 

5.3. QUESTÃO ESTRATEGICA 3 
"COMO RACIONALIZAR O USO DOS RECÚRSOS DA PREF. UNIVERSITARIA" 

PARTICIPANTES
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1. APRESENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PREFEITURA DO CAMPUS DA UFSC 

2. Mrsszxo D” 

PROMOVER COM QUALIDADE, A MANUTENCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DO CAMPU 
EM HARMONIA COM O AMBIENTE. VISANDO FACILITAR O FUNCIONAMENTO DAS ATI 

I / 

- VIDADES FINS E MEIOS DA UNIVERSIDADE.

\

/ ,Ê 
2.1. ITENS BASICOS USADOS NA COMPOSIÇÃO 

MNMNN 
P-il-')-'OJF--\
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_. o 1 

0.2 

.O4 
. O5 

o`3 

Manutenção. ampliacão e conservação do Campus. 
Apoio ao ensino, pesquisa e'egtensão 
Administração 
Qualidade 
Bem estarƒ 

3. AMBIENTE EXTERNO 

3.1. OPORTUNIDADES 

UJLJUJUJUJOJUJ

3
3
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'O 03 

.O1 

.O2 
O3 
.O4 
.OS 

O7 

.l.O8 

.1.09

B 

.\

\
I 

1 4/

z 

Existência de mão de obra especializada na UFSC 
Existência de Laboratório na UFSC 
Intercâmbio com outras Instituicões O 

Não de.obra eâistente no restante da UESC 
Possibilidade 
Possibilidade 
Possibilidade 
tante da UFSC 
Possibilidade 
Existe demanda para excedente na produção-da Pref.Univers

\
\

\ 

de contratar mão de obra adicional 
de obtenção de cursos de aoerfeicoamento 
de obtenção de materiais e outros com o res 

de obtenção de assessoria no nivel.da UESC 

¡ ..

z

.

1
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»..
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3.2. AHBACAS 

3.2.03 

2.02 
2.03 
.2.04 
.2305 
2.06 
2.07 

bJL~J£›JL›J£z\JL\J 

LULULOUJ 
I\)!\›l\Jf\.> 

›-* 

OO 

I-* 

KDKD 

. .lO 

3.2.12 
3.2.13 

3. 3. PRIORIZAÇAQ
_ 

3.3.01. 

Pulverizücão de pessoal da Pref.Univ. pelos diversos Cen- 
I

. CICS V 

Uso inadequado da mão de obra nos Centros 
Falta de zelo com o patrimônio 
Falta de mão de obra nos Laboratorios 
Tendencia a auto suficiencia em manutenção 
Falta de treinamento de usuarios de equipamentos na UFSC 
Falta de planejamento nas solicitações de manutenção dos 
Centros 
Falta de orçamento definida da UFSC 
Baixos salarios ~ carreira c 

Cobrança de trabalho sob pressao 
Tratamento diferenciado dos funcionários do restante_da 
Universidade. _ 

Comercio local oferece alternativas limitadas 
Cartel de empresas em pecas 

OPORTUNIDADES: 5 ITENS MAIS VOTADOS 

LOLOUJUJW 

.3.1.01. Intercambio com outras Instituições 

.3.1.02. Existencia de mão de obra especializada 

.3.1.03. Mão de obra existente no restante da UFSC 

.3.1.04. Possibilidade de contratar mão-d¶'obra adicional 

.3.1.05. Possibilidade de obtenção de cursgä\Í:`aperfei 
ÇOEIIHGDÍZO 

3.3.2. AMEACAS: 5 MAIS VOTADAS

§

5

ø

ó

! 

3.2.01. Falta de zelo com patrimonio 
3.2.02. Pulverizacão de pessoal da PU pelos diversos Cen 

tros \

¬ 
3.2.03. Baixos sàlários¿carreira = 

3.2.04. Tendência a auto suficiencia em manutenção . 

3.2.05.'UÉo inadequado da mão de obra nos Centrosa 
.. *ir

\
\ 

›_._i. 

9..
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4. AMBIENTE INTERNO 

4.1. 

4.2. 

._¬ zzf .X 

PONTOS 
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PONTOS 

4.2. 
4.2. 

O1 
O2
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. O3 

O4 
O5 
O6 
07 

. .O8 
.O9 
.10 
11 

. .l2 
.13 

. .14 
.15 
l6 
17 
18 
19 

. .2O 
u .21 

Tx) 

FORTES 
./ 

\ ___ 

Empenho no atendimento de solicitações 
Hanutenção`eletrica - atendimento,de emergência' 
Limpeza dafarea central dos campus 
Cumprimentb de prazos 
Funcionamento da carpintaria 
Rapidez na elaboração de orçamentos 
Colaboração entre alguns setores 
Serviços de alvenaria zf 

Servicos de Serralheira e Hidráulica 
Pessoal competente 
Funcionamento da parte de Compra 
Conservação das calçadas 
Servico de arborização e ornamentaçao 
Estrutura Administrativa

3 

raàcos
É 

Falta de uniformidade no horario de trabalho 
Falta de comunicação, cooperação e entrosamento entre os 
setores ` , 

Falta recursos financeiros 
Falta pessoal qualificado 
Distorções salariais ' “ * 

Faltam equipamentos e materiais de segurança ` 

Falta Programa de Treinamento de Recursos Humanos 
Discriminação em relação ao pessoal da Prefeitura 
Estrutura fisica inadequada .

' 

Falta de condições para transporte de materiais e pessoal 
Faltam máquinas e ferramentas ~ 'F .' 

Falta respeito a ordem das tarefas e compreensão V ' 

Falta sistema eficiente de premio e castigo -- 

iFalta 
Falta de seguranca patrimonial _Ê 

Uso inadequado de pessoal t- 

detalhes em especificações de pedidos “" 

Desrespeito a hierarquig;-_*-~.‹ Í- A_
I 

Falta Programa de Assistencia Social / 
' **' `f* 

planejamento na execu9ã9 Q$§_§§pe§as*m“ 

Falta
. 

'Falta pessoal de apoio em mudanças " 

Existência de dependêndia_'a¿droga " ' OÍ';'
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4.3. 

5. PROBLEMAS ESTRATEGICOS 

.ãlñ-¡>›b~¡>z¡> 

PRIORIZACÃO 

4.3.1. 

|\)I\)l\)l'\.)f\.)f\) 

PONTOS FORTES: 5 ITENS MAIS VOTADOS 

›l>›£>|l>›l>›D›l>

X
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Faixa etária alta _ 
Dificuldade em realocacão de pessoal 
Falta de zelo com patrimônio _.-- Falta de veiculo obsoleto 
Areas de riscos ou insalubre não reconhecidas - 

Infraestrutura para preparo de alimentos precários 
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4.3.2. PONTOS
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/ ~\\ 
O1. Empenho no atendimento de solicitacões 
O2. Pessoal competente 
O3. Rapidez na elaboração de orcamentos 
O4; Hanutencão elétrica - atendimento de emergencias 
OS. Serviço de Alvenaria e materiais de seguranca 
O6. Estrutura Administrativa 
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í 

` I 

J 
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PREÇOS: 5 ITENS MAIS VÓTÀDOS 
¡

. 

O1. Falta de comunicadão. cooperação e entrosamento 
entre os Setores '

z 

O2. Faltam recursos financeiros 
03. Falta pessoal qualificado '

O 

04. Faltam equipamentos e materiais de seguranca 
O5. Falta de condições para transporte de materiais 

pessodd' 
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5.1. QUESTÃO ESTRATÉGICA 1
_ 

"COMO MELHORAR A INFRAESTRURA DE SERVIÇOS DA PREF. UNIVERSITARIA" 
a '

.

\ Objetivos \ gz -«z 
\ - z . 

__ \ 5.1.01. Centralizar as oficinas_af1ns 
5.2.02. Informatização '*" 
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5.2. QUESTÃO ESTRATÉGICA 2' 

"COMO ESTABELECER UHA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS" 

U'|U`lU`IU`|U1 

"COMO REGULARIZAR O USO DOS RECURSOS DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

U'|UIU'\U'1U'I

ú 

9; 

u
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Objetivos , 

.O1. Melhorar a seguranca no trabalho 

~' 
41 

` 
'| 

7 
4 \ 

'I

I
z 

.O2. Politica de Assunto Social 

.03. Treinamento de Recursos Humanos 

.O4. Estabelecer mecanismos de avaliação 

.O5. Reavaliação de laudos de periculosidade e insalubridade 

5.3. QUESTÃO ESTRATEGICA 3 

Objetivos 

.O1. Reciclagem de lixo 

.O2. Programa de atividade 

.O3. Sistemas de informação para apoio 

.04. Esouemas para receber e atender solicitações 

.05. Busca de recursos financeiros definidos jqnto a ReitoriaX 
PASSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 

Prazo 

Responsavel 

Objetivo 'Í 

R
I 

Metodologia 

Cronograma - Etapas 

Resultados Esperados - indicadores, interessados 

Recursos Necessários - recursos humanos, equipamentos e'finan- 
-u 
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