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APRESENTAÇÃO

Escrever é o mesmo processo do ato de sonhar:
vão-se formando imagens, cores, atos,
e sobretudo uma atmosfera de sonho 
que parece uma cor e não uma palavra.
Clarice Lispector, As Palavras.

Apresentar uma obra literária é um trabalho que transforma 
quem o faz. Envolvido no avançar das páginas, o apresentador 
pode transformar-se de degustador técnico de um produto 
intelectual em consumidor cativo do mesmo.

A leitura de Temas em gestão pública: contribuições 
para as instituições federais de ensino brasileiras desperta 
os mais diversos sentidos, pois nos oferece uma riqueza de 
olhares atentos, de sabores marcantes, de escuta acurada, de 
tato qualificado ao lidar com o real, exalando cheiro de saber 
socialmente comprometido, ao correr de cada página, de cada 
capítulo, de cada pesquisa.

A obra reflete unidade na diversidade. Tem uma unidade 
pujante no exame da coisa pública, em especial a sua gestão, no 
contexto da educação federal brasileira. Tal unidade é alcançada 
pelas diversas interseções temáticas, metodológicas e empíricas, 
próprias a pesquisadores que percebem os temas pertinentes no 
devir histórico, os meios apropriados de estudá-los e os campos 
ricos dos fenômenos que querem compreender. 



A partir de uma práxis reflexiva desencadeada pela leitura 
da obra, destacamos três desses pontos de intersecção - temático, 
metodológico e empírico – que desvelam a unidade da obra.

Tematicamente, a obra traz uma visão acurada dos 
tempos de mudanças econômicas, políticas e sociais e suas 
repercussões sobre as noções de Estado e Gestão Pública. 
Nesse sentido, os autores contextualizam suas pesquisas em 
face dessas transformações e seus impactos no labor diário de 
um tipo ímpar de instituição, que clama progressivamente por 
zelo social: as instituições públicas federais de ensino. De fato, 
não há como pensar o ensino público de qualidade sem situá-lo 
nas demandas da contemporaneidade. Assim, os autores não se 
furtaram de problematizar seus temas em face das mudanças 
estruturais pelas quais a gestão pública tem passado desde as 
últimas décadas do último século, sob os novos paradigmas de 
reforma do Estado, nova gestão pública e termos congêneres.

Metodologicamente, o conjunto de textos demonstra o 
tato de seus autores para respeitar a natureza dos fenômenos 
que investigam, de onde delimitam seus objetos de pesquisa, 
conferindo-lhes o apropriado trato metodológico. Assim, a obra 
foge de visões que rivalizam entre abordagens, oferecendo à 
comunidade científica e à sociedade em geral um livro com o 
traço do equilíbrio metodológico entre pesquisas quantitativas 
e qualitativas. Em todas, contudo, percebe-se a porta aberta 
para que sujeitos diretamente envolvidos com os fenômenos 
de estudo pudessem ter voz. Percebe-se na obra, portanto, 
a unidade garantidora de cientificidade: uma relação adequada 
entre teoria, objeto e método.

Empiricamente, a obra exala o cheiro do real, de uma 
realidade concreta de trabalho público em contextos ricos e 
plurais. Da universidade aos institutos, passando pelos hospitais 



universitários, a obra tem o perfume do campo público, o aroma 
da educação federal, e o cheiro marcante do nordeste brasileiro. 

A partir de sua rica nordestinidade, as especificidades da 
obra se destacam. Seis capítulos trazem ricas informações sobre 
a gestão pública no estado da Paraíba e dois sobre instituições 
públicas no Rio Grande do Norte.

Em seu texto Mudanças institucionais na gestão do 
HULW/UFPB após adesão à EBSERH, os autores Kayo Roberto 
Vieira e Maria Arlete Duarte de Araújo circunstanciam as 
mudanças estruturais no sistema de saúde brasileiro, donde 
destacam, no contexto dos hospitais universitários, o Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais que criou a EBSERH. Baseados no conceito de 
institucionalismo histórico, os autores desenvolveram um 
estudo qualitativo que buscou investigar como se deu a transição 
do HULW para a EBSERH e quais as mudanças institucionais 
ocorridas à luz da percepção dos atores envolvidos por ocasião 
da adesão da UFPB à nova empresa.

O texto de Fábio do Egito Pedrosa e Pamela de Medeiros 
Brandão - Anseios da Comunidade Acadêmica do IFPB 
Campus Picuí: para um Novo Processo Orçamentário 
Participativo - teve como campo de pesquisa o Instituto 
Federal da Paraíba, campus de Picuí, tratando especificamente 
sobre o tema processo orçamentário participativo, o qual é 
revisado em termos de origens, conceitos e metodologias. O 
estudo é orientado pelo objetivo de identificar os anseios da 
comunidade acadêmica em tela quanto a sua participação 
no ciclo orçamentário do Campus, com vistas a subsidiar a 
proposição de um modelo de Orçamento Participativo. 

Em Seleção de cargos comissionados: meritocracia na 
percepção de um servidor público, Antônio Alves Filho e Jorge 



Eduardo Mendonça Brasil empreendem uma revisita ao clássico 
conceito de meritocracia para estudá-lo, na contemporaneidade, 
a partir da percepção de servidores distribuídos em 21 campi 
do Instituto Federal da Paraíba. Os autores perseguem, então, 
o objetivo de saber qual a percepção dos servidores do IFPB 
quanto à utilização de critérios meritocráticos na seleção dos 
ocupantes de cargos comissionados de livre nomeação.

O texto de Jéssyka Pereira de Lima e Jomária Mata de 
Lima Alloufa – Auto Avaliação e Gestão Institucional: análise 
da experiência do Instituto Federal da Paraíba – também 
teve como campo o Instituto Federal da Paraíba e focou na 
compreensão da influência da auto avaliação nas decisões 
tomadas pelos gestores do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). 
Os autores articulam os conceitos de autoavaliação e gestão 
com o fito de, por meio de uma escuta atenta aos discursos dos 
envolvidos com o fenômeno, captar a percepção dos membros 
da CPA e dos gestores do Instituto quanto à capacidade desta 
avaliação influenciar a gestão, visando aprimorar o processo 
de auto avaliação institucional no IFPB.

Gestão de materiais do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba  – Campus Picuí: 
uma proposta de intervenção é o texto de Paula Barreto 
Maia Nunes e Richard Medeiros de Araújo, o qual tem o 
traço do diagnóstico com propósitos de solução, desvelando 
a qualidade da pesquisa científica com compromisso com 
a realidade que investiga. Por meio de um estudo de caso 
qualitativo, os autores, utilizando-se de pesquisa documental 
e de entrevistas com envolvidos no fenômeno, buscam analisar 
os problemas levantados no setor de Almoxarifado com 
ferramentas da Gestão da Qualidade, sugerindo melhorias 



com possíveis soluções para se chegar à proposição de um 
novo modelo de gestão de materiais para o órgão.

Thiago da Silva Laurentino e Jomária Mata de Lima 
Alloufa, também tendo como campo o IFPB – Campus Picuí, 
apresentam o texto Avaliação do Processo de Implementação 
do Pronatec em Instituição Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica: um estudo de caso. Por meio de um estudo 
qualitativo descritivo, que envolveu pesquisa documental e 
entrevistas com uma variedade de sujeitos, os autores buscaram 
avaliar o processo de implementação do Pronatec no Campus 
Picuí do IFPB, entre os anos de 2012 a 2015, à luz do modelo da 
Anatomia do Processo Geral de Implementação.

Tendo como campo o Hospital Universitário Onofre Lopes, 
sediado em Natal/RN, um grupo de pesquisadores (Daiane 
Pontes Bezerra, Jocione Mara de Medeiros, Renatha Celiana da 
Silva Brito, Daline Fernandes de Souza Araújo, Fábio Resende 
de Araújo, Maria Emília Fernandes da Silva Amaro) estudou o 
Impacto da capacitação com manipuladores de alimentos 
em um Hospital Universitário: evidências da eficácia por 
meio de Análises Microbiológicas de Superfícies. Os autores 
realizaram um estudo quantitativo com o objetivo de comparar 
o resultado das análises microbiológicas de superfícies e 
utensílios higienizados e sanitizados, antes e após capacitação 
com os manipuladores de alimentos da Unidade de Alimentação 
do referido hospital.

O texto de Brenna Alynne de Araújo Menezes, Fabio 
Resende de Araújo, Daniele Marinho e Dinara Leslye Macedo 
e Silva Calazans fecha o livro com uma pesquisa que também 
teve a alimentação nas instituições públicas como foco, desta 
feita no contexto de restaurantes universitários. Sob o título 
Uso estratégico de informações como apoio à previsão 



de demanda: análise do planejamento em Restaurantes 
Universitários, os autores apresentam os resultados de uma 
pesquisa quantitativa que teve como objetivo analisar o uso 
estratégico de informações como apoio à previsão de demanda 
em Restaurantes Universitários, a partir de um estudo na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Caro leitor, finalmente lhe entrego essa apresentação 
menos como um exercício de síntese ao estilo propaganda de 
fast food, e mais como uma indicação de quem provou e aprovou 
o menu inteiro. Este livro tem olhares, tem sons, tem gosto, tem 
cheiro, tem toque. Ele tem cor, como diria Clarice! Passe você 
também de degustador dessa apresentação a consumidor cativo 
da obra inteira. Certamente terá valido a pena. 

Ana Cristina Batista dos Santos
Doutora em Administração

Professora Adjunta (PPGA/UECE)
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MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 
NA GESTÃO DO HULW/UFPB 

APÓS ADESÃO À EBSERH1 

1Kayo Roberto Vieira
Maria Arlete Duarte de Araújo  

1 INTRODUÇÃO

Entre 1950 e 1960, a missão dos hospitais universitários tinha 
como foco central a formação profissional na área de saúde, 
especialmente no curso de medicina. Os recursos oriundos do 
MEC eram a única fonte de financiamento, pois suas atividades 
concentravam-se exclusivamente no ensino. Tais recursos 
mostravam-se suficientes para a manutenção dos hospitais e para 
a recomposição de pessoal, gerando, assim, uma situação de crise, 
em que não era possível investir na ampliação de espaços, na 
aquisição de equipamentos e na contratação de pessoal.

Na década de 1990, ocorreram mudanças no sistema de 
saúde brasileiro, sob a vigência da Constituição de 1988 (CF/88), 
incorporando avanços na área de saúde, em especial, no que diz 
respeito à definição do Sistema Único de Saúde (SUS). As novas 
diretrizes constitucionais, de natureza descentralizadora, 
transferiam o poder decisório e recursos para o nível local 

1 Trabalho resultante da Dissertação de Mestrado “Transformações 
estruturais e institucionais da gestão do HULW/UFPB com o advento da 
EBSERH”, de Kayo Roberto Vieira, defendida no Programa de Pós-Graduação 
em Administração – UFRN, em julho de 2017.
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(AZEVEDO, 1995). Também nessa década, para Malik e Vecina 
Neto (1991), existia uma carência de gerência em saúde, cujas 
causas seriam de ordem: estrutural, caracterizada pela pouca 
prioridade dada à área de saúde, situação comprovada pelos 
níveis de investimento, de salários e pela qualidade dos serviços 
prestados; organizacional, na qual os objetivos não estariam 
claramente definidos e poucos eram os instrumentos de gestão 
utilizados; e individual, com baixo nível de capacitação e pouca 
profissionalização dos gerentes (MALIK; VECINA NETO, 1991).

A falta de pessoal, segundo Barros (2014), obrigou 
os hospitais a dar início a um processo de contratações 
temporárias para manter sua força de trabalho, utilizando-se, 
para isso, de recursos de custeio do SUS.  Essas dificuldades de 
custeio foram agravadas na década de 1990, quando os hospitais 
passaram a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), com base 
na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Em face dessa realidade, debates e discussões incluíram 
propostas relativas à melhoria da capacidade técnico-gerencial, 
da qualidade assistencial e da produtividade dos recursos. 
Para Azevedo (1995), problemas advindos da descentralização, 
relacionados ao desenvolvimento da capacidade administrativa 
dos diversos níveis gerenciais também entraram na discussão. 
Assim, melhorias dos processos de gestão, adequação da 
estrutura física e reestruturação do quadro de recursos 
humanos passaram a fazer parte da agenda de discussão dos 
hospitais universitários. 

Em decorrência da situação de crise, o governo federal 
instituiu, por meio do Decreto Nº 7.082, de 27 de janeiro de 
2010, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF), dispondo ainda sobre o 
financiamento compartilhado dos hospitais universitários 
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federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplinando 
o regime da pactuação global com os hospitais. Conforme 
observado por Barros (2014), o REHUF não atendeu todas as 
necessidades das instituições, em especial, as que envolviam 
aspectos de gestão, levando o governo a lançar mão de mais um 
dispositivo legal, a Lei Nº 12.550/2011, que cria a EBSERH, com 
o objetivo de administrar os hospitais universitários federais 
e solucionar a presença de grande quantidade de pessoal 
terceirizado atuando nos hospitais universitários federais. 
O Tribunal de Contas da União (TCU) havia determinado, por 
meio do Acórdão Nº 11.520/2006, que o pessoal terceirizado fosse 
substituído até 2010. Esses trabalhadores atuavam na atividade 
fim do hospital, sendo os contratos considerados precários, por 
não ter havido concurso público para a seleção dos profissionais.

Com a criação da EBSERH, a adesão de cada universidade 
à empresa se faria mediante um contrato de gestão. 
Em 30/04/2013, a UFPB, em reunião no Conselho Universitário 
(CONSUNI), deliberou pela adesão do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW) – criado em 1980, fazendo parte 
da estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – à 
EBSERH. O resultado da votação foi amplamente favorável à 
adesão. Trinta conselheiros votaram a favor da adesão; e apenas 
dois, contra. Em 17/12/2013, foi assinado o Contrato Nº 45/2013 
entre a UFPB e a EBSERH, cujo objeto é a gestão especial gratuita 
pela EBSERH do HULW. Em linhas gerais, o objeto do contrato 
compreende, entre outros, a oferta, à população, de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 
terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O contrato foi celebrado pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Como parte integrante do Contrato Nº 45/2013, há 
sete anexos, entre os quais, o Plano de Reestruturação, 
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elaborado em conjunto pelas partes e que serve como um 
dos referenciais para a consecução dos objetivos do contrato. 
O plano contém ações estratégicas e metas a ser executadas 
pela EBSERH no período máximo de 12 (doze) meses, bem 
como regras de transição. A EBSERH manterá as atividades, 
os contratos e os vínculos existentes no Hospital, bem como 
realizará as contratações de bens e serviços necessários 
para o funcionamento adequado da unidade hospitalar até a 
assunção plena da gestão. Nesse período, a UFPB fica sendo a 
responsável pelas relações jurídicas estabelecidas e mantidas 
e por eventuais débitos decorrentes dessas relações. Somente 
decorrido o período de transição, limitado a 12 (doze) meses, 
é que a gestão plena da EBSERH se efetivará. 

Cabe à UFPB, conforme inciso I da Cláusula Oitava do 
Contrato Nº 45/2013, fiscalizar as metas de desempenho, 
os indicadores e os prazos de execução previstos. Quanto ao 
financiamento, há a previsão de que o objeto do contrato será 
financiado pelas dotações orçamentárias do Ministério da 
Educação, alocadas diretamente no orçamento da EBSERH 
e pelos recursos provenientes do SUS e de outras fontes 
de recursos públicos. Os recursos do REHUF provenientes 
do Ministério da Saúde também comporão as fontes de 
financiamento do contrato e serão transferidos diretamente 
à EBSERH pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) mediante 
autorização expressa da UFPB. 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) conta 
com 220 leitos, 80 consultórios médicos e 10 laboratórios, onde 
são realizados cerca de 20 mil atendimentos, 700 internações, 
250 cirurgias e até 50 mil exames por mês (Plano Diretor 
Estratégico 2016/2017) e suas atividades abrangem as áreas 
de assistência, ensino e pesquisa na Rede de Atenção à Saúde. 
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Na área de assistência, o HULW consta como serviço especializado 
de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 

Para compreender todo esse processo, torna-se pertinente 
investigar como se deu a transição do HULW para a EBSERH e 
quais as mudanças institucionais ocorridas à luz da percepção 
dos atores envolvidos por ocasião da adesão da UFPB à nova 
empresa. Instituições são entendidas como os procedimentos, 
as normas, os protocolos e as convenções inerentes à estrutura 
organizacional. Já as mudanças institucionais são vistas como 
alterações nas regras que regem a organização. Para alcançar 
esse objetivo, procuraram-se identificar os antecedentes 
históricos do processo de criação da EBSERH e analisar as 
mudanças institucionais que ocorreram na gestão do HULW 
com a decisão de aderir à EBSERH a partir da percepção dos 
atores envolvidos no processo. 

O capitulo está estruturado em cinco tópicos, além 
desta introdução. No segundo tópico, é feita uma breve 
caracterização do institucionalismo histórico. O terceiro 
descreve a metodologia. Em seguida, analisam-se os 
elementos das mudanças institucionais na gestão do HULW; 
e, por último, são feitas considerações sobre o significado 
da adesão do HUWL à EBSERH. 

2 UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE O 
INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 

A ênfase na descrição e na comparação estática de 
estruturas administrativas, legais e políticas era o foco do 
antigo institucionalismo. Havia uma tendência de utilizar 
somente as regras formais para explicar o comportamento 
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político (LIMA; MACHADO; GERASSI, 2015). Considerado por 
Thelen e Steinmo (1992) como uma rejeição a esse antigo 
institucionalismo, surgiu, entre os anos 1950 e 1960, o enfoque 
behaviorista ou comportamentalista na ciência política, com a 
afirmação de que apenas as regras formais não eram capazes 
de explicar o comportamento político e os efeitos da política. 

Com efeito, Lima, Machado e Gerassi (2015) afirmam que 
além das estruturas formais, as crenças e atitudes passaram 
a ser valorizadas. Para Marques (1997), porém, os estudos na 
área de ciência política inspirados pelo behaviorismo também 
não foram capazes de dar conta da diversidade de situações 
históricas, presentes nos chamados países centrais no período 
da reestruturação econômica e institucional, ocorrida nas 
décadas de 1960 e 1970. Hall e Taylor (2003) afirmam que, 
assim, surgiram novos métodos de análise, a partir da década 
de 1980, em reação às perspectivas behavioristas e com o 
objetivo de elucidar o papel desempenhado pelas instituições 
na determinação de resultados sociais e políticos. Tais métodos 
de análise foram denominados de neoinstitucionalismo, 
não se constituindo uma corrente de pensamento unificada. 
Nessa direção, ao menos três métodos de análises diferentes 
podem ser identificados, podendo esse institucionalismo ser: 
histórico; de escolha racional; e sociológico. 

A corrente do institucionalismo da escolha racional 
considera as instituições fundamentais para a definição 
das estratégias dos atores. Para os adeptos dessa corrente, 
em toda transação, o conhecimento dos agentes sobre as 
condições que cercam o negócio não é perfeito e completo. 
Em qualquer negociação, estariam ali embutidos os custos 
relativos às incertezas e à redução de riscos. As instituições 
serviriam, desse modo, para reduzir ou aumentar os custos 
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de transação, pois elas podem funcionar bem ou mal. 
Esse argumento, segundo Marques (1997), pode explicar a 
diferença de performance econômica dos países, na medida 
em que o arcabouço institucional interfere diretamente na 
economia, reduzindo ou aumentando os custos de transação.

O institucionalismo sociológico surgiu na sociologia e três 
características são apontadas por Hall e Taylor (2003) para essa 
vertente. Primeiramente, os autores definem as instituições de 
maneira muito mais global do que os pesquisadores da ciência 
política, no sentido de que o conceito de instituição abrange, 
além de regras, procedimentos e normas formais, sistemas de 
símbolos, esquemas cognitivos e modelos morais. Em segundo 
lugar, dá-se uma importância maior à cultura, definindo-a 
mesmo como sinônimo de instituições. Em terceiro lugar, as 
relações entre as instituições e a ação individual são encaradas 
com um “enfoque culturalista”, mas de um modo mais ligado 
à “dimensão cognitiva” do impacto das instituições, ou seja, 
as instituições influenciariam a ação individual fornecendo 
esquemas, categorias e modelos cognitivos indispensáveis à ação. 

Por sua vez, o institucionalismo histórico considera que 
as instituições alteram as estratégias dos atores. Já os atores 
não são maximizadores bem informados de suas preferências; 
ao contrário, tentam seguir regras e normas sem pensar 
sobre seu próprio interesse. As preferências dos atores, para 
Marques (1997), são endógenas ao modelo, sendo construídas 
social e politicamente no âmbito do processo em estudo, indo 
de encontro à corrente da escolha racional, que entende que as 
preferências dos atores são exógenas.

O institucionalismo histórico foi desenvolvido, segundo 
Hall e Taylor (2003), em reação à análise da vida política em 
termos de grupos e ao estruturo-funcionalismo, dominantes 
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na ciência política nos anos 1960 e 1970. Para os teóricos do 
institucionalismo histórico, instituições são “procedimentos, 
protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes 
à estrutura organizacional da comunidade política ou da 
economia política” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 196). Em geral, 
associam as instituições às regras e convenções editadas por 
organizações formais. Desse conceito, pode-se entender que 
estão abrangidos na denominação de instituição todas as 
normas que regem a atuação de determinada comunidade, 
desde regras constitucionais até convenções, tratando de 
relacionamento entre partes.

Uma característica dessa corrente é que seus teóricos 
entendem o desenvolvimento institucional como dependente 
de uma trajetória, path dependent. Em tal trajetória, para 
Hall e Taylor (2003), seriam importantes as situações críticas e 
as consequências imprevistas. Nesse caso, as situações críticas 
criam bifurcações que conduzem ao desenvolvimento, mas, por 
um novo trajeto. A questão é saber o que provoca tais situações 
críticas. Em geral, segundo Hall e Taylor (2003), seriam as crises 
econômicas e os conflitos militares, sendo a primeira causa 
condizente com a crise que afetou os hospitais universitários 
federais na década de 1990. 

Para este artigo, entende-se que a corrente do 
institucionalismo histórico é a mais adequada para fins de 
suporte teórico, pois se pretende analisar o caminho percorrido 
pelo HULW desde a crise dos hospitais universitários até a 
criação da EBSERH. Essa corrente também dá relevo a situações 
críticas como determinantes na mudança ou não de trajetórias. 
No contexto do presente estudo, algumas dessas situações podem 
ser elencadas, tais como a crise nos hospitais universitários, a 
inclusão desses hospitais na Lei Orgânica do SUS e a reforma 
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do Estado. Para Parsons (2007), o institucionalismo histórico é 
escola mais consistente na construção de suas reinvindicações 
em torno da lógica institucional.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com a finalidade de 
identificar mudanças estruturais e institucionais na gestão da 
EBSERH. O olhar foi voltado, nos termos de Creswell (2010), para 
os fluxos e transformações da gestão do HULW. Como estratégia 
de investigação, optou-se por realizar um estudo de caso.

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, buscando 
apresentar as características da gestão da EBSERH, a visão 
dos gerentes do HULW acerca da transição e as mudanças 
ocasionadas com esse processo. Quanto aos meios, nos termos de 
Vergara (1998), foi inicialmente realizada pesquisa bibliográfica 
em livros e periódicos, publicados e disponíveis na internet. 
Posteriormente, foi feita uma investigação documental, 
com a análise de documentos internos do HULW, tais como 
organogramas, regulamentos e planilhas. Também houve 
pesquisa de campo, com a aplicação de entrevistas.

Os sujeitos da pesquisa são tanto os gestores do 
HULW quanto os da UFPB que, de alguma forma, estão 
relacionados à gestão do HULW. Para as entrevistas, foram 
selecionadas as pessoas ocupantes das seguintes funções: 
Superintendente do HULW, Gerente Administrativo, Gerente 
de Atenção à Saúde, Gerente de Ensino e Pesquisa, Chefe da 
Unidade de Planejamento, Chefe da Divisão de Gestão de 
Pessoas, Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde, 
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o Auditor Chefe, o representante do sindicato dos servidores 
da UFPB (SINTESPB) e a Reitora da UFPB.

Foram consultados os seguintes documentos: 
organograma do HULW vigente até 2013; organograma do 
HULW vigente após 2013; Resolução Nº 09/2002 – Regulamento 
do HULW; Resolução Nº 10/1998 CONSUNI – Estatuto da UFPB; 
Termo de Contrato Nº 10.305/2015 – Contratualização vigente 
entre o HULW e a Prefeitura Municipal de João Pessoa; Relatório 
de Custeio HULW 2011-2016; Contrato Nº 45/2013 – contrato 
de gestão celebrado entre a UFPB e a EBSERH; Plano de 
Reestruturação HULW – 2013; Plano Diretor Estratégico (PDE) 
2016/2017; Projeto de Lei Nº 1.749-B, de 2011 – autoriza o poder 
executivo a criar a EBSERH.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a 
pesquisa documental e as entrevistas semiestruturadas.  Foram 
coletadas informações concernentes à dimensão temporal da 
gestão da EBSERH, buscando-se resgatar o histórico dos fatos 
relevantes que influenciaram as mudanças institucionais no 
hospital. Por meio das entrevistas semiestruturadas, buscou-se 
o entendimento das percepções e opiniões das pessoas que estão 
ou estiveram direta ou indiretamente relacionadas às mudanças 
institucionais ocorridas no HULW com o surgimento da EBSERH. 

4 MUDANÇAS INSTITUCIONAIS DO 
HULW COM A ADESÃO À EBSERH

A situação de crise vivida no HULW alimentava o desejo 
por mudança. Se nas crises ocorrem mudanças institucionais, 
para De Césaris (2009), a crise do HULW fomentou uma mudança 
institucional que foi a adesão à EBSERH. 
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No ano de 1990, quando a Lei Orgânica do SUS incluiu 
os hospitais universitários ao SUS, as dificuldades de custeio, 
que já se estendiam desde a década de 1970, agravaram-se. 
Esse momento, para Hall e Taylor (2003), pode ser considerado 
um ponto crítico na trajetória institucional dos hospitais 
universitários, pois foi um momento de descontinuidade da 
situação desses hospitais, que antes eram instituições cuja 
atividade principal era o ensino e a pesquisa; e, após a Lei 
Orgânica do SUS, passaram a prestar também serviços de saúde. 

Com a inclusão dos hospitais universitários no SUS na 
década de 1990, a atribuição desses órgãos cresceu e os recursos 
se tornaram escassos. Então, passou-se a discutir formas de 
reestruturar os hospitais, para que pudessem atingir seus 
objetivos. Havia, assim, uma indeterminação estrutural 
e incertezas quanto ao caminho a seguir. Novas regras 
(instituições) foram criadas, como a de financiamento (REHUF) 
e a de organização (EBSERH), que seguiram uma linearidade no 
tempo e foram formando a realidade que se tem atualmente.

A Lei Nº 8.080/90, considerada como uma instituição, 
conforme definição de instituição apresentada por Hall e Taylor 
(2003), alterou a ação dos atores, nos dizeres de Marques (1997), 
visto que as respostas aos novos problemas surgidos necessitavam 
de novas estratégias de ação. Vale destacar que esses efeitos da lei 
orgânica do SUS podem ser considerados como não intencionais, 
como definido por De Césaris (2009), haja vista que a ideia 
inicial era ampliar ao máximo a oferta de serviço de saúde no 
Brasil, incluindo, nesse contexto, os hospitais universitários 
federais. Dessa forma, a própria Lei Nº 8.080/90, além da crise 
dos hospitais iniciada na década de 1970, pode ser considerada a 
causa da trajetória dos hospitais universitários, por ter dado nova 
configuração a esses órgãos e ter desencadeado uma dinâmica 
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não intencional na qual foram criadas novas instituições, como 
o REHUF, em 2010; e a EBSERH, em 2011.

Com o sucateamento das organizações hospitalares 
universitárias nos anos seguintes, começaram as contratações 
temporárias de profissionais para atuarem na sua atividade 
finalística, pois o governo não realizava concurso público 
para repor o quadro funcional dos hospitais. Foi nesse período 
também que se deu início ao processo de reforma do Estado, 
cujas medidas, conforme apontado por Bresser Pereira (1996), 
visavam dotar o Estado de mecanismos capazes de garantir mais 
eficiência e eficácia em suas ações. Passaram a ocorrer debates 
no intuito de discutir propostas e soluções para o problema 
dos hospitais universitários, principalmente no âmbito do 
Conselho Nacional de Saúde, de acordo com Barros (2014). 
Esse fato demonstra que havia incertezas quanto ao caminho a 
ser seguido e às consequências que uma determinada tomada 
de decisão teria; consequências, portanto, imprevistas, na 
concepção de De Césaris (2009), naquele momento histórico.

Esse quadro pode ser compreendido, assim, à luz do 
conceito de path dependence, de Hall e Taylor (2003), que 
pressupõe que determinadas forças são modificadas pelas 
propriedades de cada contexto local, herdadas do passado. 
Isso exige que o desenvolvimento institucional dependa de 
uma trajetória e que a essa trajetória seriam importantes as 
situações críticas e as consequências imprevistas. Pode-se 
inferir no histórico dos hospitais universitários, que antecedeu 
a instituição do REHUF e a criação da EBSERH, uma trajetória 
path dependent, como já explicitado.  Caso o governo tivesse 
alocado mais recursos para o aparelhamento dos hospitais 
universitários, tanto para sua estruturação física como para 
reposição do quadro de pessoal, o caminho poderia ter sido 
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diferente e a EBSERH poderia nunca ter sido criada. Mas não 
foi isso o que aconteceu. Os hospitais universitários não foram 
aparelhados adequadamente, culminando, assim, na criação 
da EBSERH. Esse processo pode também ser percebido, a seguir, 
pelas falas dos sujeitos envolvidos com a gestão do HULW. 

Como uma das competências da EBSERH, conforme 
descrito no art. 4º, inciso I da Lei Nº 12.550/2011, é a administração 
de unidades hospitalares, logo, surgiu, no meio acadêmico 
e no meio sindical, a preocupação com a perda da autonomia 
universitária, uma vez que a instituição tem como um dos 
objetivos desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
o que poderia ser prejudicado com uma possível privatização 
dos hospitais universitários. Outra preocupação suscitada foi a 
previsão constante do art. 10 da Lei Nº 12.550/2011, que define 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como o regime de 
pessoal permanente da EBSERH, nada anormal ao se tratar de 
uma empresa pública. Todavia, com a realização de concursos 
públicos para contratação de novos empregados da EBSERH, 
passariam a coexistir servidores estatutários e empregados 
regidos pela CLT, algumas vezes realizando funções semelhantes, 
mas com direitos, garantias e remuneração diferenciadas. Todas 
essas mudanças em curso provocaram muitas incertezas na 
comunidade universitária que de um modo geral questionava a 
necessidade da criação de uma empresa para administração dos 
serviços hospitalares vinculados às universidades. 

Exceto por essas preocupações, dado o contexto de sua 
criação, a EBSERH é vista como responsável pelo processo 
de reconstrução do hospital. Segundo o Entrevistado 5, 
após fazer um breve histórico do HULW, ele afirma que 
esteve no auge de funcionamento do hospital, quando de 
sua criação; e que acompanhou o processo, nos anos que se 



26 27

seguiram, até que “chegou ‘ao fundo do poço’”, no período 
de sua adesão ao SUS, identificado como o ápice da crise 
dos hospitais universitários. Para esse informante, com a 
EBSERH, o hospital está se reerguendo.

Eu vi o hospital no auge, de quando a gente conseguiu 
implantá-lo vi ele chegar no fundo do poço, literalmente 
no fundo do poço e estou tendo a oportunidade 
de participar da história, fazer parte da história 
da reconstrução dele. Reconstrução ao pé da letra 
(Entrevistado 5).

Acerca dos motivos que levaram o governo a criar a 
EBSERH, os depoimentos apontam para os seguintes motivos: 
determinações do TCU e o fim dos contratos irregulares; 
diminuição da participação do Estado; melhoria da gestão; 
redução do custo previdenciário; e diversos motivos juntos. 
Tais determinações, tanto do TCU como do Ministério Público 
Federal (MPF), teriam pressionado o governo a tomar uma 
medida visando solucionar o problema. Essa pressão teria sido 
um dos motivos que teria levado o governo a criar a EBSERH.

A pressão, de fato, existiu. Isso aí não resta dúvida 
que todos esses órgãos eles, ocorreu essa pressão, essa 
solução do governo na época de, ou seja, através da 
EBSERH, não resta dúvida que ela veio por essa pressão 
também dos órgãos (Entrevistado 8).

De acordo com o relatório do Processo TC 032.519/2014-1 
TCU, de 18 de novembro de 2015, o HULW tinha, antes da 
adesão, 101 terceirizados irregulares. A manutenção desse tipo 
de relação de trabalho no hospital, além de ilegal, ocasionava 
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problemas relacionados à gestão de pessoas, pois como os 
profissionais eram contratados por meio de uma fundação de 
apoio, a gestão era realizada pela própria fundação de apoio.

Quando assumiu a administração do HULW, a EBSERH 
decidiu demitir todo o quadro funcional irregular, contratado 
por meio de fundação de apoio, dando fim à permanência em 
seu corpo funcional de terceirizados irregulares. Para poder 
atender a nova realidade de uma gestão mais profissional, foi 
necessária a realização de mudanças imediatas. No HULW, 
os 101 terceirizados irregulares foram totalmente substituídos, 
sendo que até o período de levantamento das informações pelo 
TCU, o hospital já havia contratado 373 profissionais celetistas.

Outro motivo suscitado para a criação da EBSERH foi 
a diminuição da participação do Estado, ideia vinculada às 
diretrizes da reforma do Estado, que defende o repasse de  
atribuições da administração direta para a administração 
indireta: “O objetivo foi realmente diminuir a participação do 
estado, quando criou a empresa pública, de direito privado, que 
é a EBSERH, me parece que esse foi o objetivo” (Entrevistado 
2). “Então isso eu entendo como sendo tirar do governo uma 
responsabilidade” (Entrevistado 5).

Paralelamente ao cumprimento das determinações de 
órgãos externos para pôr fim aos contratos terceirizados, outro 
motivo suscitado foi que se queria oportunizar aos hospitais 
a possibilidade de construir um processo de gestão mais 
profissional e mais moderno, livrando-se da rigidez do modelo 
de gestão anterior. A EBSERH viria justamente para otimizar o 
uso dos mecanismos disponíveis, além de se utilizar de outros 
mecanismos mais modernos.
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Eu penso que o principal motivo que gerou a EBSERH 
foi exatamente a rigidez do modelo de gestão antigo. 
Um modelo em que havia muita dificuldade gerencial, 
de recursos humanos, em termos de contratação, em 
termos de melhor flexibilizar o recurso humano e 
também o aspecto financeiro das redes de hospitais 
universitários (Entrevistado 9).

Outro motivo destacado pelos entrevistados foi a redução 
do custo previdenciário para o governo. Até que viesse uma 
reforma previdenciária, nos moldes da que ora se apresenta no 
país, uma solução, sob a ótica dos entrevistados, foi o caminho 
da descentralização, da criação da EBSERH para administrar 
os hospitais universitários. 

É possível que tenham entendido que um novo modelo 
de gestão, seria mais eficaz. E atrelado a isso, estaria 
também o novo sistema de previdência. Então acho que 
o que foi colocado, foi nesse sentido porque quando 
a gente vê, observa hoje um servidor vinculado a 
EBSERH, vinculado ao regime CLT, a gente vê que ele 
tem todo um regimento para sua aposentadoria, para 
sua previdência. E é incentivado, inclusive o plano e 
previdência privada (Entrevistado 2).

Por fim, no que se refere às motivações da criação da 
EBSERH, cogitou-se que seria um conjunto de fatores: a própria 
necessidade de dar uma resposta ao sucateamento dos hospitais 
universitários; as pressões dos órgãos de controle externo para 
que se resolvesse a situação dos terceirizados irregulares; 
a melhoria da gestão; e a redução de custos previdenciários. 

Apesar das contradições que emergem das entrevistas, 
o conjunto dos depoimentos ref lete uma visão positiva 
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da transição da gestão. É ressaltado o ganho obtido em 
disponibilidade de leitos e de consultas realizadas no 
hospital após o advento da EBSERH. Foi registrado um salto 
de qualidade com a gestão da EBSERH, embora ainda sejam 
necessárias melhorias. 

No início da transição, havia mais resistência à EBSERH. 
Após o período de transição, a aceitação é maior. “As pessoas 
estão começando a compreender, a aceitar, eu digo até mais 
assim, aceitar. Houve mais revolta” (Entrevistado 3).

O caminho da adesão à EBSERH foi visto como único 
possível. Não havia outra opção para os hospitais universitários. 
É salientado que os hospitais universitários que ainda não 
aderiram estão em situação pior da dos que já aderiram, pois: 
“Eu vejo hoje os hospitais, que a adesão. Esse era o caminho. 
Não tinha outro caminho. Não teve outra opção e eles estão 
caminhando bem. Os hospitais que não aderiram a EBSERH 
estão em situação muito, muito precária” (Entrevistado 4).

Além de único caminho possível, a adesão à EBSERH foi 
vista como a escolha ideal: “Eu acho que foi a escolha certa 
mesmo. Foi a escolha ideal. Pode ser que futuramente surja 
outra situação melhor, mas para o momento do país, foi a 
escolha ideal. A escolha ideal” (Entrevistado 7).

A transição da gestão do HULW para a EBSERH trouxe 
um benefício para o hospital, que foi a formalização da 
contratualização, com a confecção definitiva de um contrato 
celebrado em 2015 entre a EBSERH e a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. Trata-se do Termo de Contrato Nº 10.305/2015, de 
23 de setembro de 2015.

Nós tivemos nos últimos três anos, portanto já com 
a gestão da EBSERH, um dado importante que foi a 
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confecção definitiva de um contrato. Que não existia. 
Por ser um contrato antigo de 2005, se não estou 
enganado. Então agora em 2014 houve um trabalho 
nesse sentido, com a participação efetiva do hospital 
universitário, com a participação inclusive, efetiva de 
membros da sede da EBSERH e com a participação da 
Secretaria de Saúde do Município para a confecção de 
um contrato (Entrevistado 2).

A transição é tratada como um processo de 
descentralização ocorrido na universidade, visando impor 
eficiência e eficácia na administração. No bojo do processo de 
mudança, houve mais incentivo no que se refere à qualificação 
e à capacitação. Em contrapartida, a transição também é vista 
pela unanimidade dos entrevistados como complicada e difícil, 
tanto que no período de definição pela adesão ou não à EBSERH, 
ocorreram discussões severas entre os membros do conselho 
universitário. Em alguns depoimentos, a mudança é citada 
como prejudicial a servidores públicos. 

A entrada de aproximadamente 900 empregados 
celetistas da EBSERH, ocasionando um quadro de convivência 
entre os dois regimes, é considerada fonte de um grande 
problema. O quadro de dificuldade também é percebido como 
permanente enquanto perdurar a convivência entre os dois 
regimes. O processo de transição também é visto como presente 
na atualidade, mesmo após três anos de gestão da EBSERH: 
“Por isso que eu falei para você. A gente ainda está vivenciando 
a transição. Porque a gente ainda encontra pessoas que ainda 
tem resistência nesse aspecto” (Entrevistado 9).

Para a gente mudar isso aí, esse entendimento, não 
foi muito fácil, teve essa transição aí toda. É tanto que 
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no início, quando foi passar de UFPB para a EBSERH, 
teve assim, problemas graves lá na reitoria, quando foi 
a aprovação, teve problemas graves, até de quase ter 
agressão a alguns docentes que aprovaram, a alguns 
membros do conselho universitário (Entrevistado 7).

Na década de 1990, quando os hospitais universitários 
foram inseridos na rede do Sistema Nacional de Saúde (SUS), 
o perfil dos hospitais era de formador, ligado mais ao ensino 
e à pesquisa e menos à atenção à saúde, portanto, diferente 
daquele idealizado pelo sistema. Esse perfil formador ocasiona 
um aumento dos custos com material hospitalar, pois o aluno 
é inserido na realidade do hospital e o hospital deve dar um 
tratamento diferenciado nos serviços de saúde por conta da 
presença dos alunos.

Esse fato não foi observado pela rede de atenção à saúde do 
SUS. Os hospitais universitários acabaram sendo tratados como 
iguais e sentiram o impacto. Situação apontada como uma das 
causas que levaram os hospitais universitários ao sucateamento. 

Foram esses 25 anos, anos 90. Na verdade, isso é uma 
grande realidade. No momento que os hospitais 
universitários foram inseridos na rede, ou seja, na 
rede SUS, como hospital de média e alta complexidade, 
os hospitais eles funcionavam, eles tinham um perfil 
diferente, porque tinha perfil formador. [...] Quando da 
inserção dele nos anos 90 dentro dessa realidade, os 
hospitais foram tratados como meros hospitais da rede, 
durante esse tempo. Ou seja, não foi dado esse olhar 
que na verdade retornou esse olhar com a chegada 
da EBSERH que são hospitais diferentes. São hospitais 
que precisa ter outro olhar para ele dentro da rede 
(Entrevistado 8).
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Embora a transição seja vista positivamente pelos 
entrevistados, nota-se que alguns depoimentos exprimem um 
sentimento de que a mudança é superficial. Ainda permanecem 
as reclamações dos servidores estatutários. Há a ideia de que 
apenas se deu uma nova roupagem ao hospital sem, no entanto, 
ter havido verdadeira mudança. A própria atenção à saúde, 
o atendimento ao usuário dos serviços de saúde não melhorou 
tanto quanto se esperava. Uma ação citada como importante 
para a melhoria da qualidade no atendimento à saúde é a 
humanização do cuidado, que ainda não foi implementada. 
O que se faz, no momento, é ouvir a demanda dos pacientes, 
sem que se possa efetivamente atendê-las. 

Seguindo a mesma linha de entendimento de que a 
mudança é superficial, houve um depoimento que demonstrou 
uma percepção da realidade de que a EBSERH não resolveria os 
problemas graves de imediato. Questões culturais e estruturais 
não são facilmente modificadas. Aliado a isso, há a percepção de 
que o corpo funcional do hospital está envelhecendo, no caso, 
os estatutários. Essa avaliação demonstra preocupação em não 
ser possível ver todos os problemas do hospital solucionados.

Mas o maior é isso é as pessoas criarem expectativas 
de que as resoluções dos problemas graves do nosso 
hospital seriam imediatas e não serão. Não serão. Até 
porque a gente conserta uma, resolve um problema e 
cria outro, por que? Porque nós estamos envelhecendo 
(Entrevistado 5).

A natureza jurídica da EBSERH, de empresa pública, 
suscitou questionamentos e dúvidas dos sindicatos. Não há 
um entendimento comum entre os informantes acerca na 
natureza jurídica da EBSERH. Para o entrevistado 9, as questões 
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ideológicas são confrontadas com a prática. Nesse caso, é dada 
mais importância às questões práticas.

Eu não me preocupo muito com questões ideológicas, 
me preocupo com a prática. Com aquilo que realmente 
faz sentido. Ideologia, nós temos muitas, já dizia Cazuza. 
Temos muitas ideologias. Mas a pratica que fala mais 
alto do que a ideologia (Entrevistado 9).

Quanto às críticas ao modelo de gestão da EBSERH, em 
geral, os entrevistados discordam delas. Uma das críticas 
rebatidas foi em relação ao regime de trabalho celetista, que iria 
precarizar a força de trabalho, o que não ocorreu. A segunda 
crítica, relacionada à privatização dos hospitais universitários, 
uma das mais enfatizadas pelos sindicatos, também foi rebatida, 
sob o argumento que, de fato, a privatização não se configurou: 
“Essa talvez fosse uma das críticas em que os sindicatos mais 
insistissem no ponto que implicaria na privatização dos 
hospitais universitários. O que também não se configurou” 
(Entrevistado 1).

Há uma discordância de que o regime celetista não dê 
garantias aos empregados. A percepção é que há uma proteção 
e os direitos são garantidos aos empregados celetistas, pois são 
regidos por lei, que é a Consolidação das Leis do Trabalho.

Isso é um regime privado! De escravidão. Isso não existe. 
Isso está mais do que ultrapassado. O servidor, repito, 
hoje da Empresa Brasileira de serviços, ele é, muito bem 
remunerado. Ele é muito bem, inclusive, digamos assim, 
protegido, no seu processo de trabalho dentro do seu 
regime CLT (Entrevistado 2).
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Por ser uma empresa pública, de capital 100% público, 
há a visão de que a EBSERH, assim como o HULW, é pública: 
“Por que é que eu não concordava? Porque a EBSERH ela é 100% 
pública. Ela é do mesmo pai que nós somos” (Entrevistado 5).

A posição favorável à criação da EBSERH ainda tem reflexos 
no presente momento, pois quem foi favorável à empresa quando 
de sua criação ainda é internamente lembrado disso: “Então, 
assim, eu não concordo e a cada dia eu vejo que eu estava certa. 
Eu fui uma das que defendi rigorosamente e por isso até hoje 
levo um fardo muito pesado nas minhas costas” entrevistado 5).

Outra alegação citada à falta de fundamento das críticas 
foi o desconhecimento quanto à funcionalidade de uma 
empresa e o medo do novo: “Eu só acho que quem fez, quem faz 
essa crítica é porque não tem conhecimento. Quem não tem 
conhecimento como é a funcionalidade, como é o sistema da 
empresa, não é? Em função também você ver que muita gente 
ficava com medo” (Entrevistado 7).

Nota-se que o posicionamento a favor ou contrário à 
criação da EBSERH sofreu influências do momento histórico 
e do contexto político em que vivia a universidade, situação 
apontada por Souza (2006). O período em que foi apresentada a 
proposta de adesão à EBSERH foi próximo às eleições para reitor. 
Era conveniente aos opositores tomar um posicionamento 
contrário à proposta. Essa disputa de poder é encarada, à 
luz de Hall e Taylor (2003), como objeto de estudo para o 
institucionalismo histórico.

Havia, no entanto, o entendimento de que as críticas 
são parciais, denotando que uma parcela das críticas poderia 
ter fundamento. Ou seja, de que a criação da EBSERH pudesse 
ferir alguma das propostas contidas na Diretriz Nº 5 da XIV 
Conferência Nacional de Saúde do CNS (2012), tais como gestão 
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do SUS 100% pública e estatal, forma velada de privatização/
terceirização do SUS e a existência da “dupla-porta” – acesso 
diferenciado para usuários com e sem planos de saúde privados 
– ao Sistema Único de Saúde: “Então as críticas no meu ponto 
de vista elas são parciais” (Entrevistado 3).

Em contrapartida, há concordância com as críticas, 
com o entendimento de que o que se queria era que o governo 
oferecesse condições aos hospitais de atuar na média e alta 
complexidade, realizando concurso e disponibilizando mais 
recursos aos hospitais.

Concordei sim. Concordei porque a nossa crítica e eu 
faço coro com o pessoal que fazia a crítica... E aí nós 
queríamos que o governo desse, fizesse concurso para 
os hospitais universitários, para suprir a falta de pessoal 
e desse recurso para que a gente pudesse viver como um 
hospital de média e alta complexidade (Entrevistado 4).

Surge, nesse aspecto, a percepção de que o Governo 
Federal tinha a obrigação de prover os hospitais universitários 
federais de pessoal e de recursos financeiros suficientes para 
sua manutenção, mas não o fez. Ao contrário, deixou faltar 
pessoal e recursos. Como única opção, deu às universidades 
a oportunidade de assinar um contrato com uma empresa 
recém-criada para administrar seus hospitais. No entanto, 
nota-se, de acordo com o depoimento, que havia a possibilidade 
de o governo autorizar a abertura de concurso público para 
adequar o quadro de pessoal dos hospitais universitários federais 
às suas necessidades, bem como para garantir mais recursos para 
que sua atenção se desse na média e alta complexidade sem, 
no entanto, ter de criar uma empresa para administrá-los.
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No campo ideológico, os pontos de vista podem ser 
polarizados da seguinte forma: gestão atrelada ao contexto 
neoliberal e à saúde como um bem público (defesa das diretrizes 
do SUS). Nesse aspecto, o conjunto dos depoimentos permite 
dividir as opiniões entre aqueles que defendem as diretrizes do 
SUS, entendendo que a saúde é um bem público e que, portanto, 
a EBSERH tem ideologia vinculada ao SUS; aqueles que percebem 
que há traços da ideologia neoliberal na atuação da EBSERH e 
que o neoliberalismo não estaria morto no Brasil; e aqueles que 
acreditam que não há relevância prática em tratar de ideologia. 
Os que entendem que o modelo da EBSERH está atrelado ao SUS 
percebem também que essa empresa não atingiu plenamente 
as premissas do sistema. 

Nesse processo de mudança, além de impor como única 
alternativa às universidades a adesão à EBSERH, o Governo 
Federal não promoveu uma discussão junto aos gestores das 
universidades e dos hospitais. Tampouco houve participação 
popular nas discussões que antecederam a criação da empresa. 
Esse fato pode ser caracterizado como um mecanismo de 
retroalimentação – descrito por Pierson e Skocpol (2008) 
–, proporcionado pelo governo, que alimentou a crise nos 
hospitais, por não oferecer condições de manutenção adequada 
nem de discussão da proposta de criação da EBSERH: “Nós não 
tivemos um aliado forte, digamos, a sociedade, nessa discussão 
desse projeto da EBSERH, por que para eles o que importava 
era que tivesse mais pessoas e que eles com mais facilidade 
conseguissem resolver o problema deles” (Entrevistado 3).

Olha eu confesso que talvez um conjunto de coisas, 
mas o que eu tenho de certo, é que não foi feito uma 
discussão, porque a discussão de quem era gestor, 
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de quem participava dos hospitais universitários 
era de que a gente queria o curso e queria o recurso, 
mas existia uma fama de que os hospitais eram mal 
administrados (Entrevistado 4).

Tanto o projeto de criação da EBSERH como a lei que 
autorizou sua criação podem ser enquadrados no conceito 
de instituição, que, para Hall e Taylor (2003, p. 196), são os 
“procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e 
oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade 
política ou da economia política”. Essas instituições assumem, no 
caso, o papel de mudança institucional necessária, de acordo com 
De Césaris (2009), tendo em vista a crise que assola os hospitais 
universitários. Ou seja, a criação da EBSERH está na linha de 
uma trajetória de sucateamento dos hospitais universitários, 
culminando com uma escolha a ser feita pelas universidades: 
aderir ou não aderir. Dessa decisão depende o desenvolvimento 
institucional do hospital. Assim, pode-se permanecer no modelo 
antigo de gestão ou escolher o novo: a EBSERH. 

A sequência de fatos apresentada cria uma trajetória 
que pode ser enquadrada no conceito de path dependence de 
Hall e Taylor (2003). Como o próprio governo criou, ou ao 
menos foi responsável por criar condições favoráveis à crise 
e ao sucateamento dos hospitais, nota-se, nos dizeres de 
Pierson e Skocpol (2008), a existência de um mecanismo de 
retroalimentação, que desatou no futuro a proposta de criação da 
EBSERH. Vale dizer que o governo ajudou a alimentar a situação 
de crise, possivelmente sem intenção, enquadrando-se, portanto, 
no apontamento de Hall e Taylor (2003). Até porque, conforme 
Abrucio (1998), havia um contexto de crise econômico-fiscal e 
os governos passaram a ser menos eficientes. O governo, assim, 
alimentou a crise no sentido de reduzir os investimentos e 
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não repor o quadro funcional dos hospitais. No entanto, esse 
mecanismo culminou com a proposta de adesão ora tratada.

5 CONCLUSÕES

A compreensão do processo de criação da EBSERH, bem 
como as consequentes mudanças institucionais ocorridas na 
gestão do HULW, foi possível a partir do exame da transição 
da gestão do HULW para a EBSERH à luz da percepção dos 
atores envolvidos. No que se refere às mudanças institucionais, 
concluiu-se que até a década de 1960, os hospitais universitários 
viviam seu melhor momento, pois eram instituições que não 
cuidavam diretamente da assistência. Já na década de 1970, 
o país passou a viver uma crise fiscal, que abalou todos os 
setores, inclusive o sistema de saúde e, mais especificamente, 
os hospitais. Foi o período em que os hospitais passaram a ter 
dificuldades de custeio. 

Na década de 1980, mais precisamente em 1986, surge, 
no âmbito do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a proposta 
de criação do Sistema Nacional de Saúde (SUS). Tais ideias 
chegaram aos constituintes, pois, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, as políticas de saúde passaram 
a ter tratamento constitucional específico, com uma seção 
própria contida no capítulo referente à seguridade social, que, 
por sua vez, está inserido no título relativo à ordem social. Na 
seção dedicada à saúde, ficou estabelecido que as ações e os 
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, apontando, 
portanto, para a criação de um sistema único de saúde. 
Como primeira diretriz do futuro sistema único, 



40

foi estabelecida a descentralização, visando inserir estados e 
municípios no sistema.

Em 1990, é promulgada a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, considerada a lei orgânica do SUS. Essa lei inseriu 
os serviços de saúde dos hospitais universitários ao SUS. 
A partir disso, o HULW conhece seu principal período de crise, 
indo em direção ao sucateamento, dados os recursos escassos 
e a quantidade insuficiente de servidores, pois não havia 
realização de concurso público para contratação de novos 
servidores, tampouco os recursos da contratualização eram 
suficientes. Aliado à escassez de recursos, o hospital incorreu 
em falhas relacionadas à gestão dos recursos públicos, tais 
como fragilidades no planejamento e no controle relacionado 
aos contratos terceirizados. O conjunto de tais circunstâncias 
culminou com o ápice da crise.

Nos anos seguintes, foram tomadas medidas visando 
reestabelecer as condições de funcionamento dos hospitais 
universitários, até que, em 2011, é proposta pelo Governo 
Federal a criação da EBSERH, por meio da Lei Nº 12.550, de 
15 de dezembro de 2011, com a finalidade de prestação de 
serviços gratuitos de atenção à saúde e de serviços de apoio ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, ou seja, a atribuição que era 
de responsabilidade dos hospitais universitários. Na prática, 
a EBSERH foi criada para administrar tais hospitais.

Dessa forma, a resposta ao questionamento acerca das 
causas que levaram à criação da EBSERH aponta para uma 
mudança institucional. Observa-se que houve uma trajetória do 
hospital, guiada por mudanças institucionais que culminaram 
nesse desfecho. Utilizou-se, portanto, das ferramentas do 
institucionalismo histórico para buscar entender as causas 
da criação da EBSERH. Constatou-se que a crise à qual o país 
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foi submetido passou a ser potencializada com a inclusão do 
hospital no SUS. Ademais, havia uma gestão distanciada de 
regras e de profissionalismo, o que levou à cobrança de órgãos 
de controle externo ao hospital. Assim, em seu conjunto, 
a EBSERH era resposta esperada.

Quanto à visão dos atores envolvidos com a gestão do 
HULW no período de transição para a gestão da EBSERH, 
pode-se observar que há uma discordância quanto às críticas 
à criação da EBSERH, que estão relacionadas à possível 
perda da autonomia do hospital, à sua privatização e à 
prestação de serviços por meio de dupla porta. Tais críticas 
estariam ligadas aos movimentos sindicais dos servidores 
das universidades federais. Os entrevistados entendem que 
havia uma desorganização no SUS, ocasionada pela ausência 
de regras claras em sua instituição. Esse fato favorecia a crise 
e o sucateamento dos hospitais. No que se refere à perda da 
autonomia da UFPB em relação ao HULW, os entrevistados 
entendem que ela não foi perdida com a entrega da gestão 
do hospital à EBSERH.  Eles também rechaçam a ideia de 
privatização do hospital, entendendo que o que houve foi uma 
descentralização. A própria natureza jurídica da EBSERH é vista 
como parte de um processo de descentralização.

A mudança foi considerada por todos como necessária. 
Há também uma visão positiva da transição da gestão, embora 
esteja presente um sentimento de incerteza, pois há um medo 
do desconhecido, traduzido no surgimento de uma empresa que 
viria para administrar o hospital. Nesse sentido, mesmo vendo 
como positiva a mudança ocorrida, o medo do desconhecido fez 
com que o processo de transição da gestão do hospital para a 
EBSERH tenha sido considerado traumático.
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ANSEIOS DA COMUNIDADE 
ACADÊMICA DO IFPB CAMPUS 

PICUÍ PARA UM NOVO PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO 

Fábio do Egito Pedrosa
Pamela de Medeiros Brandão  

1 INTRODUÇÃO

O processo de redemocratização do Brasil atingiu seu ápice com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988 – CF/88, chamada 
“Constituição Cidadã”, dando origem à descentralização das 
políticas públicas e, consequentemente, a novos espaços de 
participação da sociedade civil na formulação, implementação 
e fiscalização dessas políticas (conselhos gestores, conferências 
de políticas, fóruns, entre outros), modificando sobremaneira 
as formas de relacionamento entre Estado e sociedade 
(SANTOS; AVRITZER, 2002; BULLA; LEAL, 2006; PEREIRA, 
2007). Ao prever a atuação da sociedade civil na concepção 
e fiscalização das políticas públicas por meio de instituições 
(conselhos gestores) e de mecanismos de participação 
(plebiscitos, referendos, leis de iniciativa popular, entre 
outros), a CF/88 torna-se o marco da democratização do país 
(LADEIRA; BRASIL, 2015).

Apesar de sua criação não ter decorrido diretamente da 
CF/88, o Orçamento Participativo (OP) destaca-se por ser uma 
das instituições que mais se multiplicou no Brasil democrático 
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(AVRITZER, 2006). Esse tipo de instituição possibilita a 
inserção da sociedade na elaboração e no acompanhamento 
das prioridades na alocação de recursos orçamentários dos 
órgãos públicos. Seu surgimento na cidade de Porto Alegre 
despertou a atenção de atores de norte a sul do país acerca 
das novas formas de participação geradas pela democratização 
brasileira (SANTOS, 1998; AVRITZER, 2002; BAIOCCHI, 2003; 
SINTOMER; BACQUÉ, 2005), sendo, ainda, uma das instituições 
participativas mais conhecidas internacionalmente devido ao 
êxito quando da sua implantação (AVRITZER, 2008).

O incentivo à participação nos processos orçamentários 
foi posteriormente reforçado por meio da Lei Complementar 
Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que aliada ao 
fortalecimento da sociedade civil, tem afetado diretamente 
os processos de planejamento, elaboração e fiscalização dos 
orçamentos públicos em todas as esferas de governo, o que 
tem levado os órgãos governamentais a imprimir uma lógica 
mais democrática na definição das prioridades na alocação dos 
recursos públicos (TATAGIBA, 2002).

Diante desse cenário de grandes transformações, em 
que os modelos de gestão e planejamento utilizados pela esfera 
pública, antes considerados eficientes e eficazes, não mais eram 
capazes de responder às demandas das instituições federais 
de ensino e da sociedade, e tendo em vista que os Institutos 
Federais dependem do orçamento público para desempenhar 
suas atividades, sendo, assim, sujeitos a limitações e a 
contingenciamentos orçamentários, reflexos das constantes 
crises econômicas pelas quais passa o Estado, torna-se 
necessário e premente  inovar. 

O Campus Picuí do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba – IFPB, não está alheio a esse contexto 
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de mudanças, pelo contrário, encontra-se nele inserido, 
disputando recursos com todas as unidades da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica espalhadas 
por todo o país, uma vez que depende do orçamento público 
para desempenhar suas atividades. Tal fato vem evidenciar 
a relevância da boa prática gerencial como o meio pelo qual 
a instituição, com base na escolha do seu modelo de gestão, 
poderá alcançar seus objetivos. Desse modo, o OP surge como 
instrumento auxiliar da gestão pública na busca pela eficiência 
e eficácia de suas ações, aliando e fortalecendo a participação, 
a transparência, e o dever de prestar contas por parte dos 
gestores públicos.

O atual processo de elaboração do orçamento que o IFPB 
Campus Picuí vem adotando é caracterizado por um modelo 
top-down, tendo em vista que as prioridades na alocação dos 
recursos e de sua execução, em todas as suas ações e nos 
programas, são definidas apenas pela alta administração 
do Campus (Direção Geral, Diretoria de Administração, 
Planejamento e Finanças e Diretoria de Desenvolvimento do 
Ensino), pela Coordenação de Planejamento, pela Coordenação 
Pedagógica e de Apoio ao Estudante e, em alguns casos, pelas 
Coordenações de Curso, ficando evidente a ausência de sua 
comunidade tanto na elaboração da peça orçamentária quanto 
no seu devido controle e na avaliação.

Para fins de melhoria da gestão, deve haver melhorias na 
avaliação institucional por parte do Ministério da Educação – 
MEC, seguindo orientações de instituições de controle interno 
e externo e, sobretudo reconhecendo as limitações do atual 
processo de planejamento e orçamentação, principalmente 
em termos de inserção da comunidade na definição e no 
acompanhamento das prioridades institucionais, desse modo, 
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o IFPB Campus Picuí necessita construir um novo modelo 
de gestão que contemple os anseios de sua comunidade no 
que tange à participação em todos os processos do seu ciclo 
orçamentário, sendo necessário, para tanto, um diálogo 
constante com essa comunidade.

Nesse direcionamento, este artigo identifica os anseios 
da comunidade acadêmica acerca de sua atuação nas diversas 
etapas do processo orçamentário do Campus Picuí.  A 
identificação desses anseios consubstancia a proposição de 
diretrizes para a construção de um novo modelo orçamentário 
dessa instituição. 

Trata-se de estudo exploratório-descritivo, numa 
abordagem quantitativa. Adota como estratégia de pesquisa o 
levantamento (survey), por meio da aplicação de um questionário 
on-line (Google Formulários) enviado por e-mail, adaptando-se 
algumas questões de Ferreira (2003). Esse questionário foi 
composto por doze questões abertas e fechadas que versavam 
sobre os possíveis anseios da comunidade acadêmica para um 
novo formato participativo de elaboração, execução, controle 
e avaliação do processo orçamentário do IFPB Campus Picuí; e 
uma Escala de Likert de 5 pontos com sete assertivas referentes 
à viabilidade e aos benefícios do OP, à periodicidade, à prestação 
de contas, entre outros constructos, que variava entre concordo 
totalmente e discordo totalmente.

Para efeito de aplicação dos questionários, foi considerada 
como universo da pesquisa toda a comunidade acadêmica do 
IFPB Campus Picuí, formada por seu corpo discente (1.176), 
sendo observadas as matrículas ativas na instituição; pelo 
seu corpo docente (69), incluídos aí os servidores efetivos, 
substitutos e em regime de colaboração técnica; e pelo seu 
corpo técnico-administrativo (36), conforme dados obtidos do 
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Sistema Unificado de Administração Pública do IFPB, em 26 de 
outubro de 2016. Para esse universo, adotou-se uma amostra 
probabilística aleatória com um nível de confiança de 95% 
e uma margem de erro tolerada de 5%. Assim, a amostra 
utilizada por este estudo foi 296 (duzentas e noventa e seis) 
pessoas, sendo 235 discentes, 30 docentes e 31 servidores 
técnico-administrativos em educação. 

O tratamento e a interpretação dos dados obtidos por meio 
do questionário foram efetuados à luz da estatística descritiva 
com o auxílio da Planilha Eletrônica Microsoft Excel versão 2013, 
e do Editor Eletrônico de Textos Microsoft Word. No que concerne 
ao tratamento e à interpretação dos dados qualitativos, foram 
realizadas a análise descritiva e funcionalista. As respostas 
das perguntas abertas do questionário foram agrupadas e 
categorizadas por semelhança para fins de análise qualitativa.

Para apresentar os resultados desta pesquisa, este 
artigo subdivide-se em quatro capítulos, sendo o primeiro 
composto por essas considerações iniciais. Em seguida, no 
capítulo dois, apresentam-se a fundamentação teórica, que 
traz elementos conceituais sobre o OP; e as metodologias e 
variáveis determinantes para sua prática e análise. No terceiro 
capítulo, discutem-se os anseios da comunidade acadêmica 
do IFPB Campus Picuí quanto à sua inserção nos processos 
de elaboração, execução, controle e avaliação do orçamento 
do Campus. Por fim, apresentam-se, no último capítulo, as 
considerações finais e as recomendações diretivas para a 
construção de um modelo de OP para a instituição. 
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2 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: 
ORIGENS, CONCEITOS E METODOLOGIAS

No Brasil, as lutas pela democratização e por mais 
participação da sociedade na concepção e fiscalização das 
políticas públicas fizeram surgir novos “espaços participativos” 
(conselhos gestores, conferências de políticas, fóruns, 
orçamentos participativos, entre outros), algo determinante 
para a concepção do ideal democrático da época (anos 1980). 
A CF/88 trouxe, em seu bojo, a institucionalização da 
participação com base em diversos mecanismos de participação 
social, ampliando os espaços públicos e nele inserindo pelo 
menos três dimensões, a saber: deliberação de políticas 
públicas, democratização do processo decisório e possibilidade 
do controle social das ações governamentais (FARAH, 2006).

Corroborando, Avritzer (2008) explica que o processo 
de construção e efetivação de espaços participativos deve-se 
à infraestrutura da participação, o que, no seu entendimento, 
diz respeito à variedade de instituições que se expressam 
por meio de desenhos institucionais diferenciados, como os 
Orçamentos Participativos, os conselhos de políticas e os planos 
diretores municipais. Segundo Dagnino (2002), a implementação 
de espaços dessa natureza objetiva a discussão de diferentes 
interesses que possam conduzir à construção de consensos, 
à formulação e à reformulação de agendas que se tornem objetos 
de consideração por parte do Estado.

É nesse cenário de redemocratização do país que a 
sociedade brasileira inicia um gradativo processo de ampliação 
de sua atuação, ensaiando, dessa forma, uma reaproximação 
com o Estado, por meio dos movimentos sociais organizados e 
de grupos políticos, que caracterizariam o aparecimento do OP 
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(FERREIRA, 2003). A origem do OP não decorre diretamente 
da CF/88, entretanto, foi a instituição participativa que 
verdadeiramente se multiplicou no Brasil democrático 
(AVRITZER, 2006). Esse tipo de instituição possibilita a inserção 
da sociedade na elaboração e no acompanhamento das 
prioridades na alocação de recursos orçamentários dos órgãos 
públicos. Teve origem na Cidade de Porto Alegre-RS, no ano de 
1989 (ABERS, 2000a; PIRES, 2001; FEDOZZI, 2001; AVRITZER, 2003; 
WAMPLER, 2008), sendo uma das instituições participativas 
mais conhecidas nacional e internacionalmente devido ao 
êxito quando da sua implantação (CABANNES, 2005; AVRITZER, 
2008). Cabe ressaltar que, embora a maioria dos autores defenda 
o surgimento do OP na cidade de Porto Alegre-RS no ano de 
1989, casos precursores de menor visibilidade, organização 
e durabilidade remontam às cidades de Vila Velha-ES 
(1986-1988), Lajes-SC (1978-1982), Boa Esperança-ES (1978-1982), 
Diadema-SP (1983-1988) e Piracicaba-SP (1978-1982) (BOSSOIS, 
1987; DUCHROW, 2004; PIRES, 2000, 2001). 

O OP é considerado uma técnica de elaboração do 
orçamento público, mais precisamente do orçamento-programa 
atualmente adotado pelo Brasil, sendo fruto das lutas sociais 
por mais presença na elaboração e fiscalização das políticas 
públicas, bem como da participação na própria gestão da coisa 
pública, tendo como base quatro principais elementos: a) a cessão 
da soberania; b) a reintrodução de elementos da participação 
local e de delegação; c) o princípio da autorregulação soberana; 
e d) a tentativa de reverter as prioridades de distribuição dos 
recursos públicos no nível local (AVRITZER, 2003).

Na concepção de Pires (2001), o OP representa mais um 
passo na direção do aperfeiçoamento político, uma vez que, ao 
ser inserida nas decisões sobre finanças e políticas públicas, 
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a população organizada assume um papel ativo, passa a ser 
agente e não mero paciente. Ainda segundo o autor, o OP é 
uma tentativa, ainda que incipiente, de aflorar o processo 
de cidadania, sendo uma “oportunidade para a tomada de 
consciência que abre alas para a cidadania, assim como 
para a exorcização do populismo, que tão mal fez e faz a ela” 
(PIRES, 2001, p. 68).

O OP caracteriza-se por uma participação direta e efetiva 
das comunidades na elaboração da proposta orçamentária do 
governo, sendo um mecanismo governamental de democracia 
participativa, que permite aos cidadãos influenciar ou decidir 
sobre os orçamentos públicos, geralmente os de investimentos 
de prefeituras e estados, a partir de processos de participação 
cidadã (PASCOAL, 2002).

Avritzer (2008, p. 40) afirma que o OP é “uma forma de 
balancear a articulação entre representação e participação 
ampla da população através da cessão da soberania por aqueles 
que a detêm enquanto resultado de um processo eleitoral”. Essa 
definição, entretanto, deixa claro o caráter discricionário do 
gestor público em relação ao OP.

O OP consiste, assim, em um processo decisório que se 
estende por todo o ano fiscal. Esse processo organiza-se em 
torno de assembleias em que os cidadãos se engajam, com o 
poder público, em negociações acerca da alocação de recursos 
que envolvam novos investimentos de capital (WAMPLER, 2008).

Cabe frisar que, mesmo não sendo claramente explicitada 
a necessidade da cooperação da sociedade nos planos e 
orçamentos governamentais, a Lei Complementar Nº 101/2000 
traz requisitos da participação popular na elaboração e 
transparência do orçamento público, estabelecendo o seguinte:
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Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante: 

I – incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas, durante os processos de elaboração 
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias 
e orçamentos; [...] 

Dessa forma, fica mais uma vez evidenciado que a 
participação da população não é apenas importante, é 
uma obrigação legal do gestor, e este deverá buscar formas 
de estimular essa ação, objetivando, acima de tudo, dar 
transparência e permitir o controle social dos atos de 
governo. No entanto, definir a metodologia a ser adotada 
para a implementação, o desenvolvimento e a avaliação do OP 
não constitui tarefa fácil, tendo em vista a multiplicidade de 
fatores de ordem técnica, geográfica, política, legal etc., que 
condicionam todo o processo participativo, o que por si só 
impossibilita a transposição de modelos fechados. Desse modo, 
percebe-se que o impacto do OP apresenta variações em cada 
município, sendo seus resultados bastante significativos em 
alguns locais e irrelevantes em outros. 

De forma a explicar tais variações, foi produzida uma 
vasta literatura acerca dos métodos de análise, variáveis 
determinantes à prática do OP, bem como dos seus conceitos 
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comuns e resultados, comparando as experiências dos mais 
diversos municípios e tendo como modelo de referência a 
experiência da Cidade de Porto Alegre-RS, escolhida pelo 
Programa de Gestão Urbana da Organização das Nações Unidas 
– ONU, Seção para a América Latina, como uma das 22 melhores 
práticas de gestão pública, sendo, ainda, considerada pelo 
Comitê Técnico da ONU, Habitat II, como uma das 42 melhores 
práticas de gestão urbana do mundo (GENRO; SOUZA, 1997; 
ABERS, 2000b; PIRES, 2001; AVRITZER, 2003; WAMPLER, 2003; 
SILVA, 2003; RIBEIRO; GRAZIA, 2003; DUCHROW, 2004; CRUZ 
NETO, 2009; OLIVEIRA, 2015).

Ao tratar do tema, Silva (2003) ensina que os processos 
sociais atinentes ao OP de Porto Alegre-RS são extremamente 
complexos e sua implantação e seu desenvolvimento foram 
condicionados a um considerável número de variáveis. À vista 
disso, delimitar variáveis torna-se um processo simplificador e 
bastante útil para a boa prática do OP e a consequente melhoria 
dos seus resultados.

Antes que se faça qualquer análise acerca do OP, faz-se 
necessário identificar sua metodologia em termos de poder 
decisório. Nessa perspectiva, Pires (2000) defende que uma das 
principais classificações metodológicas do OP divide-os em duas 
vertentes: Lato Sensu e Stricto Sensu. 

OP Lato Sensu é aquele com caráter mais consultivo em 
que a atuação da população não necessariamente conduz 
a deliberações aceitas pelo poder público, mas dá origem, 
na maioria das vezes, a constrangimentos à sua completa 
liberdade de ação. Nesse caso, enquadram-se os fóruns de 
acompanhamento, as audiências públicas, as prestações de 
contas periódicas, bem como todas as demais formas criadas 
para pôr fim à falta de transparência na gestão da coisa 
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pública. Esse tipo de OP caracteriza-se também pelo seu papel 
fiscalizador, sem poder de deliberação. Pode-se ainda afirmar 
que, nessa tipologia, a escolha dos temas que serão abordados 
nas plenárias/reuniões com a população já vem previamente 
organizada pelo governo, restando à população apenas a 
definição das prioridades das ações a ser desempenhadas nos 
seus bairros ou localidades (PIRES, 2000).

Já o OP Stricto Sensu diz respeito àquele em que há a 
presença de um poder deliberativo acerca das questões 
orçamentárias, apesar de se respeitar um acordo mútuo 
entre governo e população. Incluem-se nessa tipologia 
os Orçamentos Participativos que apresentam processos 
de discussão deliberativa nos quais a voz e o voto dos 
representantes populares – no geral, delegados escolhidos 
ao longo de discussões organizadas por meio de plenárias 
temáticas e regionais e em assembleias – possuem peso nas 
decisões orçamentárias, mesmo que não atinjam todo o 
orçamento (PIRES, 2000).

Destarte, apesar de serem metodologias distintas que 
conduzem à prática do OP, elas se aproximam em diversos 
aspectos, tais como: existência de prestação de contas das 
ações do ano anterior; divulgação do plano de investimento 
para o exercício financeiro e orçamentário vigente; existência 
de percentual destinado ao investimento em obras e materiais 
permanentes pelo órgão governamental a ser direcionado ao OP; 
e, existência de discussão acerca dos recursos a ser destinados ao 
investimento do ente governamental (PIRES, 2000). Além disso, 
Avritzer (2003) destaca quatro importantes elementos para a 
existência e a compreensão do OP em uma gestão: 1) a vontade 
política; 2) a densidade associativa; 3) o desenho institucional; 
e 4) a capacidade administrativa e financeira para implantar 



60

o OP. Os quatro elementos expostos por Avritzer (2003), de 
forma articulada e interdependente, tornam-se decisivos no 
processo de continuidade e sustentabilidade dessa experiência 
participativa (LUCHMANN, 2002).

O primeiro elemento, a vontade política, diz respeito 
ao compromisso político-governamental dos gestores locais 
em partilhar com os setores da sociedade o processo de 
produção das decisões concernentes a investimentos em 
políticas públicas, respeitando as deliberações oriundas 
do OP e de demais programas participativo-democráticos, 
sendo, assim, considerada parte integral de seus sucessos ou 
insucessos (GENRO; SOUZA, 1997; LUCHMANN, 2002; AVRITZER, 
2003; WAMPLER, 2003). Desse modo, constata-se que a ação 
governamental influi de forma incisiva na configuração do 
contexto político-ideológico no qual se dá a construção da 
participação, colocando-se, assim, como mais um obstáculo ou 
incentivo, o que depende, evidentemente, da orientação dos 
agentes decisores que integram o ente governamental. 

Para Luchmann (2002), o fator primordial para uma 
gestão pública efetivamente participativa não se refere apenas 
à sua inserção como prioridade no conjunto das propostas 
e dos objetivos de cunho político-partidário mas também 
ao compromisso dos gestores públicos com a efetivação 
dessas propostas. A autora afirma ainda que o projeto 
político-partidário é um dos elementos fundamentais para 
a implementação, a continuidade e o aperfeiçoamento da 
experiência do OP. Em outras palavras, a administração tem de 
estar disposta a gastar tempo, energia e recursos para reformar 
o processo pelo qual os cidadãos fazem suas demandas; os 
burocratas tomam suas decisões; e os representantes eleitos 



61

estão acostumados a expor suas demandas ao sistema político 
(WAMPLER, 2003; OLIVEIRA, 2015).

O segundo elemento, a densidade associativa ou o 
associativismo, é um dos fatores possíveis para explicar o 
surgimento do OP, bem como o seu sucesso ou insucesso nos 
mais diferentes locais, sendo, assim, uma variável imprescindível 
para a compreensão das experiências de OP (FEDOZZI, 2000; 
SILVA, 2003; DUCHROW, 2004; OLIVEIRA, 2015). Ainda sobre a 
temática do associativismo, importantes estudos (SILVA, 2003; 
TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006) demonstraram a existência 
de relação entre densidade associativa, funcionamento, papel 
democratizador e desenho institucional do OP, deixando evidente 
que os locais com mais densidade associativa conseguem mais 
facilmente inserir suas demandas na agenda do OP. 

O terceiro elemento, desenho institucional, é definido 
como sendo o resultado das articulações entre Estado e 
sociedade, o que tem se configurado como um conjunto de 
regras, critérios, espaços, normas e leis que objetiva a promoção 
e a sustentabilidade das práticas participativas (LUCHMANN, 
2002; AVRITZER, 2003). A esse respeito, Avritzer (2003) ressalta 
a importância do desenho institucional na consolidação 
das experiências de Orçamentos Participativos, afirmando 
ainda que são indispensáveis à conciliação de propostas de 
desenho institucional trazidas por diversos atores. De forma 
complementar à visão de Avritzer (2003), Wampler (2003) afirma 
que as regras do OP podem ser desenhadas pela administração 
ou pelos setores organizados da sociedade civil e, em geral, elas 
são estabelecidas conforme os interesses de seus criadores.

Wampler (2003) destaca como uma das principais 
características do desenho institucional a forma como os 
cidadãos são escolhidos como representantes. Nesse sentido, 



62

quando a estrutura de regras permite e demanda uma maior 
quantidade de pessoas, o que requer uma maior mobilização 
dos cidadãos, aumenta-se a pressão dos líderes comunitários 
e representantes do governo sobre a realização do que fora 
demandado no OP. 

O quarto e último elemento para a existência e compreensão 
do OP em uma gestão, citado por Avritzer (2003), a capacidade 
administrativa e financeira para implementá-lo, é fator essencial 
por meio do qual os cidadãos tornar-se-ão os tomadores de 
decisão de modo a contribuir com a formação de seus próprios 
futuros, com o futuro de seus bairros e do município em geral 
(WAMPLER, 2003). Assim, quando há limitações na capacidade 
de investimento, os Orçamentos Participativos não possibilitam 
uma efetiva transferência de autoridade e, consequentemente, 
não oferecem aos cidadãos a prerrogativa de tomar decisões que 
exercerão impactos diretos sobre suas vidas e que transformariam 
o OP em um processo de educação pública (WAMPLER, 2003).

Acerca da importância da capacidade administrativa e 
financeira para implantar e manter em pleno funcionamento o OP, 
Ribeiro e Grazia (2003) conseguiram demonstrar, em seus estudos 
sobre os 103 casos de OP em municípios brasileiros no período de 
1997 a 2000, que entre as principais dificuldades em implementação 
do OP está o acúmulo de obras não realizadas, o que acaba por 
comprometer a própria credibilidade do OP como instrumento 
deliberativo e, principalmente, pode acabar provocando um 
desestímulo à adesão da sociedade (SANTOS, 2009).

Na mesma linha de pensamento de Avritzer (2003), Santos 
e Avritzer (2002b) já destacavam que a vontade política e o 
associativismo diziam respeito às variáveis explicativas de todo 
o processo de implantação, ampliação e consolidação do OP, 
ao passo que o desenho institucional indicava a correlação de 
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forças e interesses existentes na sociedade que influenciavam o 
Estado em torno do OP. Afirmava ainda o autor que a capacidade 
administrativa e financeira indicava o grau de compromisso do 
governo com a execução das decisões geradas pelo OP.

Em se tratando dos pressupostos da metodologia para 
a implantação do OP, Pires (2001) ensina que sua elaboração 
pode se basear nas mais diversas metodologias, não havendo 
um modelo que sirva para todas as realidades. Assim, 
antes de iniciar essa prática, faz-se necessário realizar um 
diagnóstico para se definirem as estruturas e os mecanismos de 
participação. Pires (2001) ainda argumenta que o processo/ciclo 
orçamentário, seja ele participativo ou não, é longo, contínuo e 
retroalimentado anualmente, e a metodologia do OP consiste 
em abrir a possibilidade de participação da sociedade por meio 
de diversos mecanismos, em uma ou mais dessas fases.

3 ANSEIOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
QUANTO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO DO IFPB CAMPUS PICUÍ

A maioria dos membros da comunidade acadêmica do IFPB 
Campus Picuí, informantes da pesquisa, acredita na viabilidade 
de um modelo de OP para o IFPB Campus Picuí que contemple o 
controle das ações de sua Gestão pela comunidade acadêmica, 
tanto na elaboração quanto na execução do Orçamento Anual 
do Campus Picuí. Dos informantes que afirmaram acreditar 
na viabilidade de um modelo de OP para o Campus, 60,14% 
concordam totalmente e 25,67% concordam parcialmente, o que 



64

perfaz um nível de concordância equivalente a 85,81%, como 
pode ser observado na Tabela 1.

No que concerne ao acolhimento total ou parcial pela 
Gestão do Campus das contribuições dadas pela comunidade 
acadêmica ao OP como condição da manutenção da frequência 
dessa comunidade às reuniões/plenárias, percebe-se 
que a maioria dos participantes (62,84%) concorda com a 
afirmativa; nesse caso, 33,78% concordam parcialmente e 
29,06% concordam totalmente. Infere-se, a partir desses 
dados, que o não cumprimento no todo ou em parte das 
prioridades orçamentárias emanadas dos diversos segmentos 
da comunidade acadêmica que participam do OP ensejará um 
desestímulo à continuidade da participação dessa comunidade 
nas reuniões/plenárias do OP, sendo necessário que a Gestão do 
Campus justifique à comunidade o porquê da não execução do 
que fora deliberado no OP.

Para 88,52% da amostra – concordam totalmente (67,61%) 
e parcialmente (20,61%) –, a implantação do OP no Campus Picuí 
trará benefícios para os segmentos que compõem a comunidade 
acadêmica do Campus, para os cursos e coordenações, bem como 
para a comunidade externa (população de Picuí-PB e região), 
tendo em vista que os recursos serão geridos observando os 
anseios da comunidade acadêmica, o que poderá subsidiar 
a melhora da qualidade dos serviços educacionais postos à 
disposição de toda a comunidade interna e externa à instituição.

Observou-se, ainda, que 88,17% dos sujeitos concordam – 
totalmente (63,52%) e parcialmente (26,66%) – que a implantação 
do OP no IFPB Campus Picuí contribuirá para a democratização 
do processo decisório do Campus no que diz respeito à definição 
das prioridades orçamentárias. Esse alto índice reflete a crença 
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que a comunidade acadêmica tem no OP como instrumento 
democratizante do processo decisório orçamentário do Campus.
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O Orçamento 
Participativo 

trará benefícios 
para você, para 

seu curso/
coordenação e 

para a comunidade 
externa (população 
de Picuí e região)

201

(67,91)

61

(20,61)

29

(9,80)

03

(1,01)

02

(0,67)

296

(100)

29 CT

O Orçamento 
Participativo 
contribuirá para que 
todos participem do 
processo decisório 
do Campus no 
que diz respeito 
à definição das 
prioridades 
orçamentárias.

188

(63,51)

73

(24,66)

29

(9,80)

05

(1,69)

01

(0,34)

296

(100)
29 CT

O modelo de 
Orçamento 
Participativo a 
ser adotado pelo 
Campus Picuí deve 
ser permanente, 
independentemente 
da gestão do 
momento.

151

(51,01)

69

(23,31)

49

(16,55)

18

(6,08)

09

(3,04)

296

(100)
49 CT

A prestação de 
contas à comunidade 
acadêmica deverá 
ser realizada ao final 
de cada ano ou no 
início do ano letivo 
seguinte.

194

(65,54)

59

(19,93)

35

(11,82)

04

(1,35)

04

(1,35)

296

(100)
35 CT

Na prestação de 
contas, a Gestão 
do Campus Picuí 
deverá justificar 
a não realização 
de ações previstas 
no Orçamento 
Participativo.

216

(72,97)

48

(16,22)

26

(8,78)

04

(1,35)

02

(0,68)

296

(100)
26 CT

Fonte: elaboração própria com base em dados primários. 
Legendas: FA – Frequência absoluta / FR – Frequência relativa / CT – Concordo 
totalmente / CP – Concordo parcialmente / NCND – Nem concordo 
nem discordo / DP – Discordo parcialmente / DT – Discordo
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Ainda tecendo reflexões sobre a Tabela 1, percebe-se que 
74,32% concordam – totalmente (51,01%) e parcialmente (23,31%) 
– que o modelo de OP a ser adotado pelo Campus Picuí não pode 
sofrer interrupções temporais, devendo, independentemente 
da gestão do momento, ser uma política participacionista 
permanente no âmbito do Campus Picuí. Por conseguinte, essa 
ação deve ser regulamentada e posteriormente acompanhada 
pelo Conselho Diretor do Campus, órgão máximo colegiado de 
caráter consultivo e deliberativo do Campus Picuí.

Por fim, ao se obter um índice de concordância 
equivalente a 85,47%, dos quais 65,54% concordam totalmente 
e 19,93% concordam parcialmente, fica explícito o desejo da 
comunidade acadêmica em ter, por parte da Gestão do Campus, 
a devida prestação de contas de suas ações, algo a ser realizado 
no final do ano letivo ou no mais tardar no início do ano letivo 
subsequente ao da execução do orçamento. Ainda em relação à 
prestação de contas, 89,19% dos sujeitos da pesquisa concordam 
que caso a Gestão do Campus não realize alguma das ações 
previstas no OP, deve-se, durante a prestação de contas junto à 
comunidade do Campus, trazer as devidas justificativas da não 
realização do que fora previsto. 

No que concerne ao modelo de OP a ser implementado 
no IFPB Campus Picuí, 52,37% anseiam por um modelo misto 
com funções consultivas, fiscalizatórias e deliberativas, ao 
passo que 15,54% preferem um modelo apenas com caráter 
consultivo, 13,51% afirmaram que o modelo a ser implementado 
no Campus deverá ser deliberativo, 11,82% afirmaram não saber 
opinar qual deverá ser o modelo de OP a ser implementado 
e, apenas 6,76% manifestaram interesse em um modelo 
fiscalizador, consoante se observa na Tabela 2. Infere-se, assim, 
que a comunidade acadêmica do IFPB Campus Picuí, em sua 
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maioria, manifestou preferência pelo OP Stricto Sensu, no qual 
seus participantes possuem peso nas decisões orçamentárias, 
conforme classificação proposta por Pires (2000).

Tabela 2 – Modelo de Orçamento Participativo 
a ser implantado no Campus Picuí

Modelo de Orçamento Participativo Quantidade Percentual 
(%)

Consultivo (cuja função é apenas de emitir parecer ou dar 
opinião) 46 15,54

Deliberativo (cuja função é de decidir, tomar decisão) 40 13,51

Fiscalizador (cuja função é apenas de fiscalizar o 
processo de elaboração e execução do orçamento) 20 6,76

Misto (formado pelos modelos consultivo e deliberativo e 
fiscalizador) 155 52,37

Não sei opinar 35 11,82

Total 296 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

Conforme explicitado por meio da Tabela 2, mais da 
metade da amostra da comunidade acadêmica (50,68%) deseja 
se inserir no processo do OP discutindo todas as prioridades 
do Campus. Por sua vez, 18,92% afirmaram preferir discutir 
as prioridades da coordenação (de curso ou administrativa) à 
qual está vinculado(a). 

Para 12,84%, a colaboração da comunidade acadêmica 
do Campus no OP deveria ser discutindo apenas as prioridades 
da diretoria (Direção Geral, Diretoria de Administração, 
Planejamento e Finanças, Diretoria de Desenvolvimento do 
Ensino) à qual se encontra vinculado(a). A esse respeito, 10,13% 
afirmaram ainda não saber opinar, e apenas 7,43% afirmaram 
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que não têm interesse no processo de elaboração do Orçamento 
Anual do Campus Picuí (Tabela 3). Fica evidente que a grande 
maioria da amostra (82,44%) manifestou interesse em participar 
da elaboração do Orçamento Anual do Campus Picuí, seja 
discutindo todas as prioridades, seja discutindo as prioridades 
da diretoria ou da coordenação à qual está vinculado(a). 

Em relação aos critérios a ser utilizados para a 
destinação dos recursos entre as diversas coordenações de 
curso do IFPB Campus Picuí, nota-se, por meio da Tabela 4, 
que 23,87% afirmaram que o número de alunos deveria ser 
utilizado como critério para destinação de recursos entre as 
coordenações. Na visão de 21,47% da amostra, o critério para 
destinação dos recursos entre as coordenações devia ser o 
número de projetos de pesquisa (científicos e/ou tecnológicos) 
executados por cada curso.

Tabela 3 – Formas de participação da comunidade acadêmica no 
processo de elaboração do Orçamento Anual do Campus Picuí

Forma de Participação Quantidade Percentual (%)

Discutindo todas as prioridades do Campus 150 50,68

Discutindo as prioridades da diretoria a qual estou 
vinculado(a) 38 12,84

Discutindo as prioridades da coordenação (de curso ou 
administrativa) a qual estou vinculado(a) 56 18,92

Não participaria 22 7,43

Não sei opinar 30 10,13

Total 296 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

Outra parcela significativa da amostra afirmou que 
o número de projetos de extensão desenvolvidos por cada 
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curso é que deveria ser adotado como critério para destinação 
dos recursos entre as coordenações de curso do Campus. 
As demais opções fornecidas: índice de aprovação de alunos 
de cada curso (relação alunos ingressos x alunos egressos); 
índices de ponderação que considerasse número de alunos, 
titulação e outros critérios; titulação do corpo docente de cada 
coordenação; e, outro critério, alcançaram, respectivamente, os 
seguintes percentuais: 13,06%, 10,51%, 9,46% e 2,25%, não sendo, 
assim, significativos em termos de proporção. 

Cabe destacar que, nessa questão, cada informante 
poderia marcar mais de uma opção, resultando, assim, em 666 
respostas. Foi ainda disponibilizado um campo para que eles 
especificassem outro critério a ser adotado para a distribuição 
de recursos entre as coordenações, campo esse não respondido 
por qualquer dos informantes.

Tabela 4 – Critérios para destinação de recursos 
entre as coordenações de curso

Critério Quantidade Percentual 
(%)

Titulação do corpo docente de cada coordenação 63 9,46

Número de alunos de cada curso 159 23,87

Índice de aprovação de alunos de cada curso (relação 
alunos ingressos X alunos egressos) 87 13,06

Índices de ponderação que considerasse número de 
alunos, titulação e outros critérios 70 10,51

Número de Projetos de Pesquisa (Científicos e/ou 
Tecnológicos) executados por cada curso 143 21,47

Número de Projetos de Extensão executados por cada 
curso 129 19,37

Outro 15 2,25

Total 666 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.
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Como constatado no estudo, o orçamento do IFPB Campus 
Picuí é composto de recursos para: manutenção da instituição; 
investimento em obras e bens permanentes; capacitação de seu 
quadro de pessoal; e assistência ao educando. De acordo com a 
Tabela 5, é desejo da maioria comunidade acadêmica do Campus 
(25,04%) que todos os seus recursos orçamentários sejam objeto 
de discussão por parte de toda a comunidade. 

Tabela 5 – Recursos orçamentários que devem ser objeto de 
discussão por parte da comunidade do IFPB Campus Picuí

Recursos Quantidade Percentual (%)

Recursos para manutenção da instituição (despesas 
correntes) 106 18,56

Recursos para investimentos em obras e bens 
permanentes (despesas de capital) 105 18,39

Recursos para capacitação de servidores (participação 
em eventos, inscrições, diárias e passagens) 66 11,56

Recursos para a Assistência ao Educando (materiais 
para distribuição gratuita, auxílios, bolsas de pesquisa, 
de extensão etc.)

134 23,47

Todos 143 25,04

Não sei opinar 17 2,98

Total 571 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

Para 23,47% dos entrevistados, apenas os recursos da 
assistência estudantil devem ser objeto de discussão por parte 
da comunidade. Por sua vez, 18,56% defendem que os recursos 
orçamentários que devem ser objetos de discussão por parte da 
comunidade são aqueles referentes à manutenção da instituição; 
enquanto 18,39% preferem discutir os recursos orçamentários 
destinados a obras e à aquisição de bens permanentes. 
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Os recursos para capacitação de servidores foram preferidos por 
11,56% dos informantes da pesquisa, sendo que apenas 2,98% 
afirmaram não saber opinar. É de bom alvitre destacar que cada 
um poderia marcar mais de uma opção nessa questão.

A participação nos processos orçamentários é o objeto 
maior do OP, sendo defendida por todos os estudiosos da 
temática e prevista em várias normativas que tratam da questão. 
Corroborando com a essência do OP, 55,41% dos informantes 
da pesquisa afirmam que o processo orçamentário do Campus 
deve incluir toda a comunidade acadêmica em suas discussões, 
em conformidade com o disposto na Tabela 6. Outra parcela 
significativa (23,31%) defende a inserção de todos os membros 
da comunidade nas discussões do OP, no entanto, com níveis de 
responsabilidades diferentes. Os demais níveis alcançados não 
apontam percentuais significativos, são eles: participação até 
o nível das coordenações de cursos e administrativas (5,40%); 
até o nível do corpo de servidores (5,07%); e, apenas no nível das 
diretorias (1,35%). Destaque-se ainda que 9,46% dos informantes 
da pesquisa afirmaram não saber opinar.

Tabela 6 – Níveis de participação das diretorias, coordenações e 
comunidade acadêmica no Orçamento Participativo do Campus Picuí

Níveis de Participação Quantidade Percentual (%)

A participação deveria incluir toda a comunidade 
acadêmica do Campus (discentes, docentes e 
servidores técnico-administrativos)

164 55,41

A participação deveria ser apenas no nível das 
diretorias 04 1,35

A participação deveria incluir até o nível das 
coordenações (de curso e administrativas) 16 5,40
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A participação deveria incluir até o nível do 
corpo de servidores (docentes e servidores 
técnico-administrativos)

15 5,07

Todos deveriam participar, mas com níveis de 
responsabilidade diferentes 69 23,31

Não sei opinar 28 9,46

Outro 0 0,00

Total 296 100

Níveis de Participação Quantidade Percentual (%)

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

Fator de suma importância em todo o processo diz 
respeito à forma de participação da sociedade, ou seja, qual a 
metodologia adotada para que os anseios dos cidadãos cheguem 
até os gestores públicos. Com respeito à metodologia na condução 
das discussões do OP, 38,03% dos entrevistados pontuam que 
devem ser realizadas por reuniões/plenárias envolvendo todas 
as temáticas e todos os integrantes da comunidade acadêmica 
do Campus, ao passo que 17,37% desejam que a condução das 
discussões ocorra por meio de reuniões/plenárias separadas 
por segmento da comunidade acadêmica do Campus (discentes, 
docentes e servidores técnico-administrativos), em conformidade 
com os dados dispostos na Tabela 7.

A opção de 11,97% dos informantes da pesquisa é no 
sentido de que se realizem as discussões por reuniões/plenárias 
separadas por cursos. Aparece em quarto lugar, com 9,39% 
da amostra, a condução das discussões por meio de reuniões 
separadas por temáticas; sendo acompanhada bem de perto 
pelos que sugerem que seja por meio de reuniões/temáticas 
separadas por coordenações (9,15%); e pelos que defendem que 
seja por meio de reuniões/plenárias separadas por programas 
e ações orçamentárias. Registre-se, por oportuno, a proporção 
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de 6,57% que afirmaram não saber opinar e 0,23% que pontuou 
outra metodologia, entretanto, não a especificou. Salienta-se 
ainda que essa questão permitia que várias opções fossem 
marcadas, por isso, o número de respostas é superior ao 
universo amostral.

Tabela 7 – Metodologia de condução das discussões do 
Orçamento Participativo do Campus Picuí

Metodologia Quantidade Percentual 
(%)

Por reuniões/plenárias gerais envolvendo todas as 
temáticas e participantes 162 38,03

Por reuniões/plenárias separadas por segmento 
da comunidade acadêmica do Campus (discentes, 
docentes e servidores técnico-administrativos)

74 17,37

Por reuniões/plenária separada por coordenações 39 9,15

Por reuniões/plenárias separadas por cursos 51 11,97

Por reuniões/plenárias separadas por temáticas 40 9,39

Por reuniões/plenárias separadas por programas e 
ações orçamentárias 31 7,28

Não sei opinar 28 6,57

Outro 01 0,23

Total 426 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

No que concerne aos anseios da comunidade acadêmica do 
IFPB Campus em termos de representatividade na composição 
do Conselho do OP, instância que, em geral, é responsável pela 
condução do processo de OP, a maioria dos respondentes, o 
equivalente a 42,23% da amostra, afirmou que referido conselho 
deveria ser paritário, com cada segmento da comunidade 
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acadêmica do Campus tendo direito a aproximadamente 33% 
das vagas, conforme evidenciado pela Tabela 8. 

Ainda em conformidade com a Tabela 8, a representação 
proporcional no Conselho do OP deve levar em consideração 
o número de componentes de cada segmento da comunidade 
acadêmica do Campus para se estabelecer a proporção de vagas 
que cada categoria deva ocupar, essa proposta foi defendida por 
25,34% da amostra. Para 6,76%, o Conselho do OP deveria ser 
formado majoritariamente por discentes; já 3,38% defendem 
a ideia de que deveria ser formado majoritariamente por 
docentes; e apenas 1,69% almejam um Conselho formado 
majoritariamente por servidores técnico-administrativos. 
Ressalte-se ainda que 19,59% dos entrevistados afirmaram não 
saber opinar; e 1,01% defendeu outros critérios, no entanto, 
sem explicitá-los.

Tabela 8 – Representatividade na composição do Conselho 
do Orçamento Participativo do Campus Picuí

Composição Quantidade Percentual (%)

Paritário, com cada segmento (discentes, docentes 
e servidores técnico-administrativos) possuindo 
aproximadamente 33% das vagas

125 42,23

Majoritariamente por discentes 20 6.76

Majoritariamente por docentes 10 3,38

Majoritariamente por servidores técnico-administrativos 05 1,69

Representação proporcional (levando em consideração 
o número de componentes de cada segmento da 
comunidade acadêmica do Campus)

75 25,34

Não sei opinar 58 19.59

Outro 03 1,01

Total 296 100

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.



76

A forma como os conselheiros são escolhidos é fator 
crucial à independência e ao bom funcionamento do OP, sendo 
necessário que haja conselheiros tanto designados pelo poder 
público quanto escolhidos pela sociedade ou pela comunidade 
acadêmica, de modo a se obter uma forma de cogestão dos 
recursos públicos. Em relação à escolha dos conselheiros do OP 
do Campus Picuí, verifica-se, por meio da Tabela 9, que 61,49% 
dos respondentes da pesquisa desejam que todos os conselheiros 
sejam eleitos por cada segmento; 14,53% defenderam a ideia 
de que os futuros conselheiros devam ser parte eleita pelos 
segmentos da comunidade acadêmica e parte designada pela 
Gestão do Campus; 6,08% acreditam que todos os conselheiros 
devam ser designados pela Gestão do Campus. Alegaram não 
saber opinar 17,23% da amostra; ao mesmo tempo que 0,67% 
alegou que a escolha dos conselheiros deva se dar por outros 
critérios, os quais não foram especificados. 

Dos informantes da pesquisa que defenderam que os 
conselheiros deveriam ser parte eleita pelos segmentos e parte 
designada pela Gestão do Campus, 43 (quarenta e três) pessoas, 
12 delas disseram que o percentual ideal de eleitos e designados 
seria 50% para cada. Para 04 entrevistados, o percentual ideal 
de conselheiros do OP a ser eleitos por seus pares é de 60%, 
restando 40% a ser designados livremente pela Gestão do 
Campus. Há ainda quem defenda que a Gestão só deva designar 
30% dos conselheiros, ao passo que os 70% restantes deveriam 
ser eleitos pelos seus pares. 
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Tabela 9 – Escolha dos Conselheiros do Orçamento 
Participativo do Campus Picuí

Escolha dos conselheiros Quantidade Percentual 
(%)

Todos eleitos por cada segmento 182 61,49

Todos designados pela Gestão do Campus 18 6,08

Parte eleita pelos segmentos e parte designada 
pela Gestão do Campus 43 14,53

Não sei opinar 51 17,23

Outro 02 0,67

Total 296 100,00

Fonte: elaboração própria com base em dados primários.

Concernente às possíveis desvantagens na adoção de um 
modelo de OP para o IFPB Campus Picuí, receberam destaque 
as seguintes temáticas: a) morosidade do processo de definição 
das prioridades orçamentárias, devido à própria sistemática 
do OP, o que poderá causar desestímulo nos membros da 
comunidade acadêmica do Campus; b) a diversidade de opiniões 
e interesses dos integrantes do OP, o que pode gerar conflitos 
entre setores e segmentos da comunidade acadêmica; c) falta 
de conhecimento técnico de parte da comunidade acadêmica 
sobre questões orçamentárias, objetivos e funcionamento 
do OP, o que poderá dar ensejo a decisões frágeis, tomadas 
por impulso e que beneficiariam uma pequena parte da 
comunidade em detrimento da coletividade; d) favorecimento 
de algum segmento da comunidade acadêmica em detrimento 
dos demais, caso não se tenham critérios que atribuam pesos 
paritários às decisões de cada segmento. Ressalte-se ainda o fato 
de considerável parcela ter indicado que não há desvantagem 
na adoção de um modelo de OP por parte do IFPB Campus Picuí.
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No tocante às vantagens na adoção do OP pelo IFPB Campus 
Picuí, foram enfatizados os seguintes pontos: a) democratização 
do processo de tomada de decisão pelo Campus Picuí, envolvendo 
toda a sua comunidade acadêmica no debate das questões 
orçamentárias, refletindo, ainda, as reais necessidades dessa 
comunidade. Por oportuno, vale transcrever parte da fala de 
um dos respondentes da pesquisa que afirma que a gestão 
participativa é de suma importância para a Administração 
Pública, pois traz grandes resultados por meio de novos pontos de 
vista e de níveis de conhecimento diferenciados e esta “variedade 
de ideias enriquece as discussões e gera alternativas positivas 
que facilitam o alcance dos objetivos”; b) mais transparência no 
processo de tomada de decisões, na elaboração e na execução 
orçamentária, bem como no uso dos recursos públicos, o que 
permitirá o acompanhamento das ações da Gestão do Campus 
e a efetivação do controle social por parte de sua comunidade; 
c) mais eficiência no uso dos recursos públicos, tendo em vista 
que a alocação dos recursos orçamentários atende os anseios da 
comunidade acadêmica do Campus Picuí.

Em se tratando de sugestões para implementar o OP no 
IFPB Campus Picuí, algumas indicações merecem destaque, 
tais como: a) instituir comissão junto ao Conselho Diretor do 
Campus para dar prosseguimento ao processo implantação 
do OP; b) promover uma ampla discussão com a comunidade 
do Campus no sentido de se explicitar o que vem a ser o OP, 
quais seus objetivos e como ele funciona, inclusive trazendo 
exemplos de outras instituições; c) elaborar cartilhas e demais 
materiais para a divulgação do OP no Campus; d) promover 
debates e campanhas de conscientização da comunidade sobre 
a importância da participação no OP na elaboração, na execução 
e no controle de todo o processo orçamentário do Campus; 
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e) definir claramente o papel da comunidade e dos conselheiros 
no OP; f) realizar ampla divulgação de todas as etapas do OP, 
contendo todas as informações necessárias à participação da 
comunidade acadêmica, tais como: datas, locais e horários 
das plenárias/reuniões; g) promover viabilização do acesso 
de todos os membros da comunidade às reuniões/plenárias 
do OP; e h) estabelecer previamente um calendário anual de 
reuniões e ações do OP.

O modelo de OP a ser implantado no IFPB Campus Picuí, 
um dos campi pioneiros de toda a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica a implementar tal 
metodologia, deverá nascer de forma bastante participativa, 
uma vez que incorpora em seu desenho institucional os anseios 
de toda a sua comunidade acadêmica. Assim, o IFPB Campus 
Picuí passará a ser uma das instituições governamentais a 
imprimir uma lógica mais democrática na definição de suas 
prioridades na alocação dos recursos públicos, observando 
os ensinamentos de Tatagiba (2002) e o que preceituam a 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar Nº 101/2000, 
no que concerne à participação nos processos orçamentários 
dos órgãos públicos. 

Essa técnica de elaboração do orçamento público a ser 
implementada – caracterizada pela participação direta da 
comunidade acadêmica do Campus nas discussões de seus 
diferentes interesses e na deliberação das políticas públicas no 
âmbito do IFPB Campus Picuí – promoverá a democratização do 
processo decisório, possibilitando, ainda, o controle social por 
parte dessa mesma comunidade, conforme bem relatam Dagnino 
(2002), Pascoal (2002) e Farah (2006). Apesar da existência de 
inúmeras metodologias de OP (GENRO; SOUZA, 1997; ABERS, 
2000b; PIRES, 2001; AVRITZER, 2003; WAMPLER, 2003; SILVA, 



80

2003; RIBEIRO; GRAZIA, 2003; DUCHROW, 2004; CRUZ NETO, 
2009; OLIVEIRA, 2015), a comunidade do Campus Picuí optou 
por um modelo de OP Stricto Sensu, em que há a presença de 
poderes consultivos, deliberativos e fiscalizatórios no que diz 
respeito às questões orçamentárias.

Em relação ao desenho institucional do OP do IFPB 
Campus Picuí, foi evidenciado que deverão ser discutidas todas 
as prioridades daquela instituição (Tabela 3) com a participação 
de toda a comunidade acadêmica (Tabela 6), o que deverá ser 
realizado por meio de reuniões/plenárias gerais envolvendo 
todas as temáticas e a comunidade (Tabela 7), cujos integrantes 
devem representar de fora paritária, cada categoria que compõe 
a comunidade acadêmica do Campus, e eleitos pelos seus 
pares (Tabelas 8 e 9). Esse desenho institucional, com ampla 
participação da comunidade acadêmica do Campus acaba 
por pressionar os gestores a realizar o que fora demandado 
pelo OP (WAMPLER, 2003), sendo ainda considerado um 
dos quatro importantes elementos tanto para a existência 
quanto para a compreensão desse modelo orçamentário 
(AVRITZER, 2003). Por todo o exposto, fica evidente a disposição 
da comunidade acadêmica do IFPB Campus Picuí em contribuir 
com a formatação de um modelo de OP a ser implementado pelo 
Campus que venha efetivamente a contemplar seus anseios em 
termos de participação, desde a elaboração até a avaliação do 
processo orçamentário.



81

4 CONCLUSÕES

As limitações do atual processo de planejamento 
e orçamentação, principalmente em termos de inserção 
da comunidade na definição e no acompanhamento das 
prioridades institucionais do IFPB Campus Picuí, demandam 
a construção de um novo modelo de gestão que contemple os 
anseios de sua comunidade no que tange à participação em 
todos os processos do seu ciclo orçamentário. Diante disso, 
realizou-se uma pesquisa para identificar os anseios dessa 
comunidade quanto à sua participação no ciclo orçamentário do 
Campus, com vista a subsidiar a proposição de um modelo de OP.

Com base no levantamento desses anseios, verificou-se 
inicialmente que a comunidade acadêmica possui interesse 
em colaborar com as decisões orçamentárias, discutindo todas 
as prioridades do Campus e deliberando sobre a distribuição 
dos recursos, especialmente os que se referem ao custeio da 
instituição, aos investimentos e à assistência ao educando. Os 
respondentes desejam que seja adotado um modelo de OP de 
caráter consultivo, fiscalizatório e deliberativo, que inclua de 
maneira mais equitativa todos os segmentos da comunidade 
acadêmica nas decisões de cunho orçamentário, o que o 
caracteriza como um OP Stricto Sensu, conforme classificação 
adotada por Pires (2001).

A comunidade acadêmica consultada acredita na 
viabilidade de um modelo de OP para o Campus Picuí do IFPB, 
reconhecendo que a implementação trará benefícios para os 
segmentos que o compõem e contribuirá para a democratização 
do processo decisório da instituição, particularmente no que 
se refere às decisões de alocação de recursos orçamentários. 
No entanto, acredita-se que a continuidade desse modelo, 
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uma vez implementado, demandará que a Gestão do Campus 
Picuí atenda as demandas da comunidade, caso contrário, 
a participação será desestimulada.  

Constatou-se ainda que a comunidade acadêmica do 
Campus Picuí anseia por um modelo de OP como uma política 
de gestão permanente, independentemente de quem esteja à 
frente da instituição no momento, sendo, ainda, necessário, 
ao final do ciclo, que haja a devida prestação de contas das 
ações da gestão, principalmente daquelas oriundas do OP. A 
comunidade almeja também que, no novo modelo orçamentário, 
o número de alunos pertencentes a cada coordenação/curso e o 
número de projetos de pesquisa (científicos e/ou tecnológicos) 
executados sejam utilizados como critérios de destinação dos 
recursos orçamentários entre as coordenações de curso. As 
prioridades na alocação desses recursos deverão ser deliberadas 
em reuniões/plenárias conduzidas por um Conselho do OP, cuja 
representatividade em sua composição seja paritária, com cada 
segmento da comunidade acadêmica do Campus (discentes, 
docentes e servidores técnico-administrativos em educação 
– TAEs) ocupando aproximadamente 33% das vagas, sendo 
os seus conselheiros escolhidos por seus pares por meio de 
processos de consultas.

Assim, a partir desses anseios, as recomendações indicam 
que o novo modelo de elaboração, controle e avaliação do 
orçamento do IFPB Campus Picuí considere, principalmente, 
de acordo com o que foi visto, os seguintes aspectos: a) criação 
do Conselho do OP para condução conjunta (comunidade 
acadêmica e gestão) de todo o processo orçamentário do 
Campus; b) mobilização de toda a comunidade do Campus para 
uma participação mais intensa nas atividades oriundas do OP 
(fóruns temáticos, plenárias, seminários etc.); c) estabelecimento 
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de uma nova sistemática de descentralização administrativa 
e distribuição orçamentária por meio da criação de Unidades 
de Gestão Descentralizadas baseadas no número de alunos e 
de projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos por cada 
coordenação de curso; d) destinação de percentuais de cada 
ação orçamentária do Campus para discussão por parte do OP; 
e) ampliação da transparência de todo o processo orçamentário 
com a promoção de reuniões de prestação de contas e 
acompanhamento da execução orçamentária, com a utilização 
de ferramentas de tecnologias da informação; f) efetivação do 
compromisso político da gestão com o OP; g) fomento ao controle 
e accountability; e h) criação de indicadores para avaliar todo o 
processo participativo.

Nesse sentido, conclui-se que esses resultados darão os 
subsídios necessários para a construção, a operacionalização 
e a avaliação de um processo orçamentário verdadeiramente 
participativo no IFPB Campus Picuí, que venha a contemplar os 
anseios da comunidade nesse processo, uma vez que seu formato 
observará tanto as diretrizes da Gestão do Campus quanto 
os direcionamentos apontados pela respectiva comunidade 
acadêmica.
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SELEÇÃO DE CARGOS 
COMISSIONADOS: 

MERITOCRACIA NA PERCEPÇÃO 
DE UM SERVIDOR PÚBLICO

Antônio Alves Filho
Jorge Eduardo Mendonça Brasil  

1 INTRODUÇÃO

A ocupação de cargos e funções de confiança no Brasil é um tema 
que tem gerado muitas discussões e inquietações no âmbito da 
administração pública, em razão dos questionamentos sobre o 
poder de discricionariedade do gestor que realiza as nomeações. 
Segundo Schulze (2012), a forma de provimento em cargo na 
administração pública direta e indireta dos Poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios depende de 
aprovação em concurso público, exceto as nomeações para cargo 
em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Os cargos 
em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira, 
considerando as condições impostas pela legislatura, enquanto 
as funções de confiança devem ser exercidas por servidores 
ocupantes de cargos efetivos. Tanto os cargos em comissão 
quanto as funções de confiança destinam-se às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento (BRASIL, 1988).

Característica do processo de nomeação de cargos 
comissionados presente no modelo burocrático brasileiro, a 
discricionariedade é um elemento relevante no processo de 
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nomeação e ocupação dos cargos de confiança, tendo em vista 
que os cargos de maior nível decisório requerem habilidades 
objetivas e estratégicas. Geralmente, o gestor toma sua decisão 
com base em critérios de relações pessoais e de confiança 
(OLIVIERI, 2007).

Historicamente, o acesso a cargos públicos, considerando 
a meritocracia, tem sido abordado nas Constituições do Brasil. 
A Constituição Federal de 1824, no art. 179, apresenta em seu 
texto que “Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos 
civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja 
por seus talentos ou virtudes” (REZENDE, 2014, p. 2). Na de 1934, 
o concurso público é regido por lei. Assim como na Constituição 
de 1967, a nomeação para cargo público dependeria da aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos que 
está expresso no art. 95, §§ 1º e 2º, com exceção dos cargos em 
comissão, de livre nomeação e exoneração. Na Constituição de 
1988, são estabelecidas as definições dos percentuais mínimos 
de ocupação de cargos em comissão por servidores de carreira.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) foi criado em 29 de dezembro de 2008, por 
meio da Lei Nº 11.892, mediante integração do Centro Federal 
de Educação Tecnológica da Paraíba e da Escola Agrotécnica 
Federal de Sousa (BRASIL, 2008), que institui a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com 
características pluricurriculares e de multicampus, que 
tem em seu portfólio cursos de educação profissional e 
tecnológica nos níveis da educação básica, profissional e 
superior, “contemplando os aspectos humanísticos, nas 
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 
pedagógica” (IFPB, 2014, p. 26). Dessa forma, o IFPB tem 



92

um papel importante na formação e profissionalização no 
desenvolvimento das regiões em que está inserido. 

Para tanto, é fundamental um quadro de servidores que 
esteja integrado à missão e aos valores do Instituto, sendo o 
processo seletivo, seja para ingresso no serviço público, seja 
para a ocupação de cargos comissionados, uma ferramenta 
fundamental. Entretanto, necessário de faz que esse processo 
seja dotado de critérios que considerem, no caso do serviço 
público, o mérito do ocupante, além de outros critérios de 
igual relevância. Sob esse prefácio, tomando como campo 
empírico o Instituto Federal da Paraíba, o presente estudo 
tem como objetivo responder à seguinte questão: os processos 
de escolha de cargos comissionados no IFPB podem ser 
considerados meritocráticos?

2 MERITOCRACIA

O tema meritocracia aparece nas discussões sobre 
desempenho, competência, avaliação funcional, reforma 
administrativa e do Estado. Do ponto de vista histórico, a 
meritocracia não é uma discussão apenas das sociedades 
modernas. Trata-se de uma discussão que permeia as sociedades 
complexas que, de acordo com Barbosa (2003, p. 19), “discutem o 
dilema de escolher entre o mérito, antiguidade e status hereditário 
na hora de se organizarem social e administrativamente”.

Schulze (2012) apresenta o conceito de meritocracia 
como sendo uma ferramenta de gestão que considera o 
método ou a técnica para prestigiar o servidor e/ou empregado 
mais capacitado, qualificado e com aptidão para exercer 
determinada função, sendo necessária uma relação direta entre 
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a qualificação do candidato e o trabalho a ser desempenhado, 
na qual o reconhecimento do indivíduo é pautado por 
critérios mensuráveis e por seus méritos próprios. Assim, a 
meritocracia pressupõe que os cargos devam ser conquistados 
com base no merecimento no âmbito das instituições, o que é 
endossado por Barbosa (2003, p, 22), que diz ser a meritocracia 
“um reconhecimento público da qualidade das realizações 
individuais”. Assim, a meritocracia pressupõe que os cargos 
devam ser conquistados com base no merecimento, sendo 
uma consequência do mérito de cada indivíduo, que são 
reconhecidos, independentemente de laços hereditários, 
social ou políticos.

No Brasil, a reforma do Estado traz uma discussão a 
respeito do tema da meritocracia. A proposta do governo 
para implantar critérios de desempenho, produtividade, 
tem repercutido fortemente num grupo que teve, até então, 
mobilidade funcional verticalizada por critérios de antiguidade 
e/ou relações interpessoais (BARBOSA, 2003). Essa proposta está 
presente no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
(PDRAE) de 1995, que defende que Administração Pública passou 
por uma evolução constituída por três modelos ou formas, que 
foram se sucedendo e coexistindo: a administração pública 
patrimonialista, a burocrática e a gerencial (OLIVEIRA, 2017).

A administração pública patrimonialista tinha como 
característica que os cargos públicos eram de posse do soberano, 
fazendo com que a designação dos cargos atendesse interesses 
pessoais e políticos, sem considerar critérios de mérito ou a 
lei. A administração burocrática surge na segunda metade do 
século XIX, na época do Estado liberal, buscando combater o 
patrimonialismo. Diferentemente do patrimonialismo, institui 
princípios voltados para o desenvolvimento à profissionalização, 
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bem como para a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, assim como a implementação dos controles 
administrativos com a finalidade de combater a corrupção 
e o nepotismo. Segundo Oliveira (2017), o significado de 
nepotismo está associado ao favoritismo em decorrência do 
parentesco. Ao contrário disso, na administração gerencial, 
o Estado busca valores de eficiência e o desenvolvimento 
de uma cultura gerencial nas organizações, considerando 
reconhecimento de qualificação e critérios de mérito para 
ocupação de cargos públicos.

As sociedades democráticas, assim como na 
administração pública gerencial, impõem a implementação 
de um sistema meritocrático no qual prevaleça a igualdade 
de condições como forma de reconhecimento para que as 
oportunidades sejam acessíveis a todos e não se limitem a 
pessoas com relações de parentesco, apadrinhadas ou com 
privilégios corporativos. Os controles administrativos, visando 
evitar a corrupção e o nepotismo, partem de uma desconfiança 
prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles 
dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles 
rígidos dos processos, por exemplo, na admissão de pessoal, nas 
compras e no atendimento a demandas.

A administração pública gerencial emerge na segunda 
metade do século XX, como resposta, de um lado, à expansão 
das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia 
mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas 
associados à adoção do modelo anterior. Nesse processo, a 
eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir 
custos e aumentar a qualidade dos serviços tendo o cidadão 
como beneficiário tornam-se, então, essenciais. 
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A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada 
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade 
na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de 
uma cultura gerencial nas organizações (OLIVEIRA, 2017). 
Para Bresser Pereira (1998), a reforma do aparelho do Estado 
abrange quatro dimensões, quais sejam: Redimensionamento 
econômico-político, no que diz respeito ao tamanho do Estado; 
redefinição do papel regulador do Estado; recuperação da 
capacidade financeira e administrativa para aplicação das 
decisões adotadas pelo governo; e dimensão política com 
capacidade de governabilidade para mediar interesses e governar.

Visando à igualdade de condições e oportunidades, 
o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução Nº 7, de 18 de 
outubro de 2005, veda a prática de nepotismo em todos os 
órgãos do Poder Judiciário, bem como disciplina o exercício de 
cargos, empregos e funções públicas por parentes, cônjuges e 
companheiros de magistrados e de servidores investidos em 
cargos de direção e assessoramento. No Brasil, o nepotismo está 
associado ao histórico de um Estado paternalista. Nesse caso, 
mesmo que não houvesse laços familiares, a classe dominante 
utilizava-se do setor público em benefício próprio, de tal 
forma que a ideia de nomeação de parentes para o exercício 
de atividades públicas parece natural (OLIVEIRA, 2017). Assim, 
o mérito era constituído por relação de interesse e interpessoais, 
não observando a capacidade e qualidade do indivíduo.

2.1 SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Sobre seleção de cargos comissionados, Souza (2011) 
afirma que, da antiguidade até os dias atuais, houve diversas 
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formas de seleção para a administração pública, sendo 
identificadas pelo processo de seleção por sorteio, compra 
e venda, transferência hereditária, arrendamento, livre 
nomeação, eleição, até se chegar ao concurso público no formato 
aplicado na atualidade. A ocupação de cargo público, com base 
na livre nomeação, é exercida por uma autoridade que utiliza 
conceitos próprios para a escolha da pessoa indicada. No Brasil, 
essa modalidade é aplicada a ocupante de cargos comissionados 
e está amparada pela Constituição de 1988 (CF/88).

Os cargos comissionados, em concordância com os 
dispositivos constitucionais, são de livre nomeação e, de acordo 
com o art. 37, inciso V (CF/88), devem atender os princípios da 
administração pública. Estabelece ainda a diferença entre 
cargos comissionados – que são de livre nomeação e exoneração, 
devendo ser previstos percentuais mínimos a ser ocupados por 
servidores – e funções de confiança, que devem ser ocupadas 
exclusivamente por servidores efetivos (ALESSIO, 2017). Funções 
e cargos comissionados são espaços destinados ao desempenho 
de atividades de direção, chefia ou assessoramento.

Assim como a compra e venda de cargos públicos, 
outra forma de distribuição foi a transferência hereditária, 
que passava aos seus herdeiros o direito de exercer as funções 
públicas inerentes àquele cargo que havia sido comprado 
(SOUZA, 2011). Já no arrendamento era cedido ao particular o 
direito de exercer o cargo público, por um determinado prazo 
e com a condicionalidade de que o ocupante pagaria ao erário 
para ocupar o cargo (MAIA; QUEIROZ, 2007).

A ocupação de cargo público, por meio da livre nomeação, 
é exercida por uma autoridade que utiliza de conceitos próprios 
para a escolha da pessoa indicada. No Brasil, essa modalidade é 
aplicada a ocupante de cargos comissionados e está amparada 
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pela Constituição. O concurso público, também chamado de 
certame, é a maneira que a administração pública seleciona 
– a partir de um sistema com preceitos meritocráticos de 
procedimentos pré-estabelecidos constantes em edital e em 
conformidade com a lei – os candidatos mais preparados para 
ingressar no serviço público. Assim, “o concurso público seria o 
modo mais lícito de fazer a escolha dos mais qualificados para 
ocupar esses postos” (FERREIRA DE MACÊDO et al., 2016, p. 94).

De forma objetiva, em Meirelles (2005), encontra-se que 
concurso público é:

[...] o meio técnico posto à disposição da administração 
pública para obter-se moralidade, eficiência e 
aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, 
propiciar igual oportunidade a todos interessados 
que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou do 
emprego, consoante determina o artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal (MEIRELLES, 2005, p. 419). 

Ressalta-se que o concurso público era a forma de 
provimento inicial na administração pública, mas a lei permitia 
ascensão funcional e concursos internos para provimento dos 
cargos. Essa situação permaneceu inalterada nas Constituições 
de 1937, 1946 e 1967 (AUGUSTO, 2010). Por sua vez, a Constituição 
de 1988 prevê formas de provimento ao serviço público que 
transcendem o instrumento do concurso, desde que respeitados 
as normas e os procedimentos regidos por lei. 

Nesse sentido, há o regime de contratação temporária, 
que visa atender demandas excepcionais e de interesse da 
coletividade, sendo regido pela Constituição Federal de 1988, 
no art. 37, inciso IX. Essa contratação pode se dar por meio de 
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concurso público ou não. Tal regime é admitido apenas em casos 
de contratação por tempo determinado, sendo este expresso 
em lei, para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público. É possível ainda realizar processos seletivos 
simplificados para a realização da admissão de profissionais 
temporários, como expresso no já mencionado artigo da CF/88, 
sendo necessário um processo administrativo formal, regido 
por edital (CARVALHO, 2009).

A administração pública brasileira é estruturada por 
um conjunto de cargos em comissão ou de livre nomeação. 
No Brasil, segundo Cavalcante e Carvalho (2017), prevalece o 
Sistema de Cargos de Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS), com aproximadamente 18.500 mil cargos distribuídos 
pela administração direta e indireta e pelas fundações. 

Nesse processo, há duas classificações quanto à ocupação 
do DAS, com vantagens e desvantagens. A primeira classificação 
é a de emprego, que permite que o recrutamento seja 
realizado, pelo que se denomina de “burocracia concursada” 
(CAVALCANTE; CARVALHO, 2017, p. 14), com indivíduos fora da 
administração pública. Esse modelo apresenta como vantagem 
a flexibilidade e a mobilidade para o preenchimento de cargos-
chave com profissionais quem tenham trajetórias e experiências 
diversas e de notório saber, agregando à administração pública 
expertises e experiências exitosas. Essa forma também 
possibilita, mesmo com legislação específica, que se limite a 
ação política, com certo grau de liberdade ao presidente e a 
seus ministros para compor os DAS. 

O segundo modelo, classificado como puro de carreira, tem 
por base o modelo weberiano ou organizacional, restringindo 
a ocupação de cargos comissionados a servidores com origem 
na administração pública (CAVALCANTE; CARVALHO, 2017). 
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Esse modelo tem a vantagem de oferecer reserva de vagas para 
servidores de carreira, com vínculo funcional, possibilitando 
oportunidades de crescimento no serviço público, minimizando 
interferências políticas que possam atribuir a ocupação desses 
cargos para profissionais de fora do quadro de servidores.

A esse respeito, o Decreto Nº 9.021/2017 estabeleceu 
que 50% dos cargos de DAS, níveis 1 a 4; e 70% dos cargos de 
DAS, níveis 5 e 6, devem ser ocupados, exclusivamente, por 
servidores de carreira. É oportuno ressaltar que a ocupação 
de cargos comissionados por profissionais sem vínculo com 
a administração pública não se caracteriza um problema. 
Como descrito ao longo do trabalho, expertise e know-how são 
características bem-vindas na administração pública.

Segundo Helal e Lima (2016, p. 2), “Os cargos de gestão, 
podem ser ocupados por servidores de carreira ou externos, 
por livre nomeação, por acordos políticos ou por mérito”. 
Dessa forma, há um maior controle e mais normatização sobre 
as nomeações e menor ingerência política no processo de 
escolha. “As nomeações do DAS são uma exceção importante às 
exigências no que diz respeito à imparcialidade, à neutralidade 
política, à continuidade e ao mérito” (OCDE, 2010, p. 249).

Segundo Santos (2009), a organização burocrática 
brasileira, durante sua história, utiliza formas de contratação 
sem considerar o mérito para ocupação de cargos com 
características transitórias como forma de burlar a exigência do 
concurso público. Para esses cargos transitórios, os detentores 
do poder público utilizavam “formas de livre provimento para 
o exercício de cargos “de confiança”, voltados a permitir que, 
a cada momento, os dirigentes do órgãos e entidades públicas 
pudessem ser selecionados”  (SANTOS, 2009, p. 11).
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Para Pacheco (2002, p. 1), historicamente, o sistema de 
cargos em comissão no Brasil foi utilizado “como mecanismo 
de acomodação de interesses políticos”. Contemporaneamente, 
clientelismos e nepotismo ainda fazem parte do processo de 
nomeação dos cargos comissionados na administração pública, 
não apenas nos dois maiores escalões do sistema DAS.

3 MÉTODO

A pesquisa realizada pode ser caracterizada como 
descritiva, do tipo estudo de caso. O universo é composto pelos 
servidores ativos do Instituto Federal da Paraíba, distribuídos 
pelos 21 campi e pela reitoria, em um total 1.678 servidores que 
não ocupam cargos comissionados, para os quais se aplicou 
questionário on-line, resultando, após período estabelecido 
para retorno, em 274 questionários respondidos. Foram 
desconsiderados, para efeito de análises, os campi com menos 
de 4 respondentes, que contabiliza 7 questionários, assim como 
outros 6 questionários nos quais os respondentes declararam 
ocupar algum cargo comissionado. Como resultado, a amostra 
final ficou de 261 (duzentos e sessenta e um) respondentes para 
esse grupo de servidores, como apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1: Número de servidores respondentes por Campus

Campus Questionários respondidos

Itaporanga 4

Catolé do Rocha 4

Areia 4

Itabaiana 4

Cabedelo Centro 10

Picuí 11

Princesa Isabel 12

Guarabira 13

Patos 15

Cabedelo 16

Monteiro 16

Cajazeiras 16

Souza 19

Campina Grande 24

Reitoria 35

João Pessoa 58

Total geral 261
Fonte: elaborado pelos autores.

Esse instrumento foi adaptado do estudo de Coelho (2015), 
que é composto por questões de múltipla escolha, em escala 
Likert. As questões são divididas por seções. Na Seção I, as 
perguntas visam obter a caracterização do respondente, com 
perguntas de múltipla escolha; na Seção II, buscam-se avaliar as 
formas de ocupação dos cargos comissionados com a finalidade 
de identificar o grau de conhecimento, concordância e 
satisfação do servidor com o processo de seleção para ocupação 
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dos cargos comissionados no IFPB, utilizando para cada questão 
uma escala de 0 a 10, onde 0 equivale a discordo totalmente e 
10 a concordo totalmente. Para efeito das análises, essa escala 
foi dividida em 5 níveis, conforme representado no Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação qualitativa da escala do tipo Likert

0 – 1 2 – 4 5 6 – 8 9 – 10

Discordo 
Totalmente

Discordo 
Parcialmente

Nem Concordo 
Nem Discordo

Concordo 
Parcialmente

Concordo 
Totalmente

Desconheço

Totalmente

Desconheço

Parcialmente
Indiferente Conheço 

Parcialmente
Conheço

Totalmente

Não se aplica

Totalmente

Não se aplica

Parcialmente
Indiferente

Aplica

Parcialmente

Aplica

Totalmente

Fonte: adaptado de Coelho (2015).

Para verificar a compreensão dos instrumentos quando de 
seu preenchimento, foi feito um pré-teste.  A versão definitiva foi 
enviada pelo e-mail institucional dos participantes da pesquisa, 
com uma descrição breve dos objetivos e a apresentação do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Os dados 
coletados foram analisados com auxílio do software Statistical 
Package for the Social Science – SPSS. 

Dessa forma, os resultados gerados apresentam o perfil 
sociodemográfico dos ocupantes de cargos comissionados no 
âmbito do Instituto Federal da Paraíba, com informações 
acerca de sexo, escolaridade, distribuição dos respondentes 
por carreira, assim como o tempo de serviço dos ocupantes 
dos cargos. Também serão analisados os critérios adotados 
para seleção dos ocupantes de cargos comissionados de 
livre nomeação. Tais critérios podem ser classificados como 
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objetivos e subjetivos, além de ordenar tais critérios por 
ordem de relevância. 

4 RESULTADOS

Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa 
realizada no âmbito do Instituto Federal da Paraíba, sobre 
a percepção dos servidores quanto à utilização de critérios 
meritocráticos na seleção para ocupação de cargos comissionados.

4.1 PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES QUANTO À 
UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERITOCRÁTICOS

Neste item, será abordada a percepção dos servidores 
do Instituto Federal da Paraíba quanto à utilização de 
critérios meritocráticos na seleção para ocupação de cargos 
comissionados, a partir da análise dos questionários enviados 
aos servidores que não ocupam cargos comissionados. 
No primeiro momento, será apresentada a análise dos 
dados sociodemográficos, com o perfil dos servidores e 
as principais características, como: categoria funcional, 
sexo, tempo de trabalho, faixa etária, escolaridade. Com 
relação à categoria funcional com o IFPB, o percentual de 
respondentes é praticamente igual, de tal forma que os 
servidores técnico-administrativos correspondem a 50,2% 
e docentes 49,8%, conforme Tabela 2.

No que diz respeito ao sexo dos respondentes, 59% deles 
são do sexo masculino, dos quais a maioria (56%) desempenha 
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a função de docente. Em relação ao público feminino, 59% das 
respondentes são servidoras técnico-administrativas.

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico

VARIÁVEL ALTERNATIVA DOCENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

Vínculo Institucional - 130 131

Sexo
Masculino 66,9% 51,9%

Feminino 33,1% 48,1%

Faixa etária

De 21 a 25 2,7% 4,6%

De 26 a 30 18,0% 25,2%

De 31 a 35 31,4% 35,9%

De 36 a 40 14,9% 11,5%

De 41 a 45 12,6% 9,9%

De 46 a 50 9,2% 5,3%

De 51 a 55 6,1% 3,8%

De 56 a 60 3,1% 1,5%

Acima de 60 anos 1,9% 2,3%

 Médio 0,0% 9,9%

Nível de Escolaridade

Graduação 3,8% 19,8%

Especialização 10,8% 43,5%

Mestrado 57,7% 24,4%

Doutorado 27,7% 2,3%

Tempo de serviço no 
Instituto Federal da 

Paraíba

Até 11 meses 3,1% 5,3%

De 1 a 5 anos 47,7% 54,2%

De 5,1 a 10 anos 33,8% 26,0%

De 10,1 a 15 anos 6,2% 1,5%

Acima de 15 anos 9,2% 13,0%
Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.
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Quanto ao tempo de trabalho, conforme apresentado 
na Tabela 2, 55% dos respondentes trabalham há menos de 5 
anos no IFPB. Isso ocorre pelo fato de ele ter sido criado pela 
Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e sua expansão foi 
intensificada a partir de 2011, dessa forma, justificando-se o 
tempo recente de exercício dos servidores. No que diz respeito 
aos servidores com mais de 10 anos, 15% dos respondentes são 
provenientes da integração do Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de 
Sousa (BRASIL, 2008).

Com relação à faixa etária, os servidores são, em sua 
maioria, jovens de até 35 anos, que representam 52% do total 
de respondentes. Entre os servidores técnico-administrativos, 
66% dos respondentes estão nessa faixa etária, enquanto que, 
entre os docentes, a faixa etária está concentrada entre 31 a 40 
anos, com 45% dos respondentes. 

Quanto à escolaridade, o grau de instrução mais 
representativo é o mestrado, com 107 respondentes (41%), dos 
quais 32 são servidores técnico-administrativos (30%) e 75 
docentes (70%). Em seguida, está a especialização, com 27% das 
respostas (servidores técnico-administrativos, 80%; docentes, 
20%). As diferenças entre escolaridade desses dois grupos, 
servidor técnico-administrativo e docente, são decorrentes 
da natureza de suas atividades e, de certa forma, do processo 
de progressão funcional para cada carreira. Outro fator que 
justifica a diferença acentuada entre as escolaridades desses 
dois grupos é o perfil exigido para ingressar no serviço 
público, uma vez que o servidor técnico-administrativo, para 
um grande número de cargos, precisa ter concluído o Ensino 
Médio; enquanto para o cargo de docente, a exigência é ter, 
no mínimo, graduação. Além disso, há etapas no processo 
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seletivo que pontuam os candidatos pelo nível de escolaridade 
(especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado).

No que diz respeito à legislação federal (Tabela 3), os 
servidores têm conhecimento mediano sobre o assunto, com 
média 5,00 (cinco) na escala de 0 a 10. No quesito sobre crité-
rios de mérito e se esses critérios prevalecem para a escolha 
dos cargos comissionados, os respondentes mostram certo 
desconhecimento, apresentando como resultado média 
menor que 4,00 (quatro). 

Tabela 2 – Percepção quanto aos critérios e normas de indicação

N Média Desvio 
Padrão

Tenho conhecimento da legislação 
federal que se refere às formas de 
ocupação de cargos e funções de 
confiança

261 5,03 3,261

Conheço os critérios meritocráticos 
para escolha dos cargos 
comissionados dessa instituição.

261 3,72 3,177

Os critérios da meritocracia 
prevalecem para as nomeações dos 
cargos comissionados (CD e FG).

261 3,10 2,752

Considero que na instituição existe o 
predomínio de indicações técnicas e 
baseadas em capacidade.

261 3,53 2,856

Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.

Ainda na Tabela 3, a questão que aborda se os critérios 
da meritocracia prevalecem para as nomeações dos cargos 
comissionados (CD e FG) apresentou o resultado mais baixo 
desse grupo, com média (3,1) e menor soma (801) das respostas 
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para esse grupo. Esse resultado evidencia que é necessário 
apresentar, de forma clara, objetiva e transparente, os 
critérios adotados para indicação e nomeação de um agente 
aos cargos comissionados.

Na percepção dos servidores respondentes desta pesquisa, 
a maioria entende que não há impessoalidade no processo de 
seleção para cargos comissionados, reforçando que critérios 
subjetivos norteiam esse processo, conforme apresentado na 
Tabela 4. Para 72% dos respondentes, o processo de seleção para 
esses cargos não é conduzido de forma impessoal, ratificando 
que o que norteia tais processos são questões políticas, 
conforme apresentado anteriormente. De acordo com Omuro, 
Angare Pereira e Souza Pinto (2015), a aplicação do princípio 
da publicidade implica que os atos administrativos devem 
ser transparentes e que seja levado a conhecimento todas as 
motivações e os resultados sobre o processo de seleção para 
cargos comissionados de livre nomeação.

Tabela 3 – Percepção dos servidores

Discordo 
Totalmente  

0 – 1

Discordo 
Parcialmente 

 2 – 4

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo

Concordo 
Parcialmente 

 6 – 8

Concordo 
Totalmente 

 9 – 10

Impessoalidade 
no processo de 
seleção

42,2% 29,9% 11,5% 13,4% 3,1%

Predomínio de 
critério técnico 
na seleção

32,6% 28,0% 14,9% 19,2% 5,4%

Percepção 
quanto à clareza 42,9% 26,4% 14,6% 12,6% 3,5%

Percepção 
quanto à 
transparência

34,5% 34,4% 13,0% 16,9% 4,2%

Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.
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Ainda na Tabela 4, 43% dos servidores que responderam 
ao questionário discordam totalmente que os critérios de 
indicação aos cargos de livre nomeação adotados na instituição 
são claros e objetivos. Ademais, 34% não consideram 
transparentes e coerentes os processos de indicação/dispensa 
aos cargos de livre nomeação na instituição.

No que se refere a critérios de clareza, objetividade e 
transparência nos processos de indicação e seleção aos cargos 
comissionados, os respondentes atribuem notas entre 2 (dois) 
e 3 (três), em uma escala de 0 a 10. As notas mais baixas se 
devem ao quesito se “consideram que os critérios são claros 
e objetivos”. Esses resultados demonstram que, na percepção 
dos respondentes do grupo dos servidores, não há clareza 
nem critérios objetivos para indicação e nomeação de agentes 
a cargos de livre nomeação, assim como não são critérios 
meritocráticos que norteiam esse processo.

Ao se questionar o servidor se existe o predomínio de 
indicações técnicas e baseadas em capacidade para cargos 
comissionados, a maioria, 60% dos respondentes, discorda dessa 
afirmação, enquanto 24% concordam parcial ou totalmente. 
Conforme aponta Pacheco (2002), historicamente, o sistema 
de cargos em comissão no Brasil foi utilizado para acomodar 
interesses políticos. Contemporaneamente, clientelismos e 
nepotismo ainda fazem parte do processo de nomeação dos 
cargos comissionados na administração pública em detrimento 
de conhecimentos técnicos e da capacidade individual para 
exercer as atividades inerentes a um cargo comissionado.

A análise descritiva, apresentada na Tabela 5, quanto à 
aplicação de critérios objetivos e meritocráticos, tendo como 
fonte de dados as notas atribuídas no questionário dirigido aos 
servidores que não ocupam cargos comissionados, apresenta 
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como médias notas entre 3,00 (três) e 4,00 (quatro), o que 
representa uma baixa percepção de que a instituição aplique 
critérios meritocráticos, como indicações técnicas baseadas na 
capacidade dos ocupantes de cargos de livre nomeação.

Tabela 4 – Percepção quanto aos critérios de indicação (estatística 
descritiva)

N Média Desvio Padrão

Considero que na instituição 
existe o predomínio de 
indicações técnicas e baseadas 
em capacidade para cargos e 
funções de confiança.

261 3,53 2,856

Todos os funcionários podem 
se destacar no Instituto 
se atenderem as regras da 
meritocracia.

261 4,34 3,284

Considero que as indicações 
aos cargos de direção e funções 
gratificadas na instituição são 
feitas de forma a privilegiar a 
capacidade e o mérito.

261 3,42 2,784

Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.

Considerando a média das respostas apresentadas na 
Tabela 6, em uma escala de 0 a 10, a ordem de utilização dos 
critérios, em ordem decrescente, é classificada da seguinte forma: 
(1) Influência Política, (2) Relacionamento, (3) Proatividade, 
(4) Liderança, (5) Formação Acadêmica, (6) Experiência, (7) 
Conhecimento técnico, (8) Habilidades Gerenciais. 
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Tabela 5 – Análise descritiva dos critérios de indicação

N Média Desvio 
Padrão

Influência Política 261 7,39 2,707

Relacionamento 261 6,04 2,915

Proatividade 261 5,48 2,998

Liderança 261 5,46 2,837

Formação acadêmica 261 5,33 3,027

Experiência 261 5,22 3,019

Conhecimento Técnico 261 5,21 2,990

Habilidades Gerenciais 261 4,94 3,175
Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.

Entre os critérios objetivos, tais como conhecimento 
técnico, experiência, habilidades gerenciais e formação 
acadêmica, a média das notas atribuídas foi de 5,00 (cinco). 
Dos critérios subjetivos, o que se destaca é a inf luência 
política, com média acima de 7,00 (sete), que também está 
alinhado com os dados apresentados pelos ocupantes de 
cargos comissionados. Para Santos (2009, p. 13), “o uso pouco 
criterioso dos cargos comissionados e seu uso para atender 
as pressões político-partidárias tem sido prática corriqueira 
na ADM brasileira”. Não foi identificada, pelos instrumentos 
utilizados na pesquisa, a influência partidária nas indicações 
e na seleção para os cargos de livre nomeação. 

Considerando que o questionário utilizado na coleta de 
dados junto aos servidores do IFPB foi baseado, quase que em sua 
totalidade, em questões fechadas numa escala Likert, optou-se 
pela inclusão de uma questão aberta, dando opção para que o 
respondente descrevesse suas percepções quanto à seleção para 
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cargos comissionados no IFPB e alguma informação que não 
tenha sido abordada nas questões fechadas do questionário.

Dessa forma, a última pergunta do questionário foi: “Você 
considera justa a forma como os cargos e funções de confiança 
são ocupados na instituição? Por quê?”. A Tabela 6 apresenta o 
percentual de frequência por resposta.

Considerando as 261 respostas do questionário, 18% dos 
respondentes consideram justa a forma de ocupação dos cargos 
de livre nomeação. Enquanto 62% não consideram o processo 
justo. Ademais, 7% informaram que não têm opinião formada 
e 7% acreditam que o processo é parcialmente justo (Tabela 6).

Tabela 6 – Você considera justa a forma como os cargos e 
funções de confiança são ocupados na instituição?

Docente Técnico 
Administrativo Total

Sim 25% 12% 18%

Não 56% 69% 62%

Parcialmente 12% 12% 12%

Não tenho opinião 
formada 7% 7% 7%

Fonte: elaboração dos autores, com base nos dados da pesquisa.

Entre os respondentes que consideram justo o processo 
de ocupação dos cargos, 26% dos docentes e 14% dos servidores 
técnico-administrativos, embora façam algumas ressalvas 
quanto à influência política envolvida, entendem que há 
a discricionariedade no processo e que as nomeações são 
coerentes e ainda que os ocupantes são capacitados para 
exercer as atividades do cargo. Os critérios que são apontados 
como justos no processo de ocupação para os cargos de 
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livre nomeação são: desempenho dos ocupantes nos cargos, 
capacidade individual reconhecida, habilidades gerenciais 
e relações interpessoais. Além disso, há consulta entre os 
servidores para indicação dos nomes a ocupar os cargos; assim 
como há o reconhecimento do trabalho que esses profissionais 
vinham desenvolvendo nos setores em que eram alocados.

Considerando ainda a Tabela 6, dos que responderam 
“Não”, 56% dos docentes e 69% dos servidores técnico-
administrativos não consideram justo o processo de ocupação 
dos cargos de livre nomeação. Entre as justificativas que 
discordam, o termo de maior frequência é a inf luência 
política nas escolhas dos ocupantes dos cargos, além de que 
as indicações são realizadas com base nos relacionamentos 
pessoais, na afinidade política e nos alinhamentos eleitorais, 
assim como informam que os processos não são transparentes. 

Os participantes da pesquisa que consideram o processo 
“parcialmente” justo apontam como motivos a falta de 
unanimidade nos processos que variam de acordo com o gestor. 
Em alguns momentos, o processo é transparente e claro; em 
outros, falta coerência, pois nem sempre os cargos de confiança 
são ocupados por mérito profissional, havendo ainda muita 
influência política. Entretanto, para um dos respondentes, 
essas nomeações têm um caráter de confiança e “nem sempre 
quem você confia no mais qualificado para determinado 
cargo ou função”. Entre os respondentes, os que não têm 
opinião formada, sinalizam como principais motivos não ter 
informações suficientes dos processos para emitir uma opinião 
ou, por estarem há pouco tempo na instituição, não conhecem 
os critérios para opinar sobre essa questão.

Dessa forma, a percepção da maioria dos servidores que 
não ocupam cargos comissionados é a de que os processos 
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para seleção dos ocupantes de cargos comissionados de livre 
nomeação não seguem critérios claros e objetivos, e ainda não 
consideram justa a forma como esses cargos são ocupados. 
Entre os critérios mais utilizados para seleção dos ocupantes 
desses cargos, a influência política é apontada como sendo o 
mais relevante.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo saber qual a percepção 
dos servidores do IFPB quanto à utilização de critérios 
meritocráticos na seleção dos ocupantes de cargos 
comissionados de livre nomeação. Nesse sentido, contou com um 
referencial teórico sobre os construtos meritocracia e seleção 
e, em termos metodológicos, com a elaboração e aplicação de 
instrumentos que deram suporte às análises sobre o tema 
meritocracia e seleção a cargos de livre nomeação, tendo como 
população-alvo os ocupantes de cargos comissionados, assim 
como os servidores ativos da instituição.

A caracterização do perfil dos servidores do IFPB foi 
realizada por meio de uma abordagem sociodemográfica, que 
identificou como principais resultados que os ocupantes de 
cargos comissionados estão na faixa etária entre 31 e 35 anos, 
e, portanto, há uma força de trabalho jovem. Quanto ao sexo, 
a amostra é composta, em sua maioria, por profissionais do 
sexo masculino.

Embora haja, por parte dos respondentes, relativo 
conhecimento sobre a legislação que norteia a seleção para 
cargos comissionados, os servidores entendem que esses 
critérios não são utilizados de forma meritocrática no IFPB, 
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pairando muita subjetividade, sobretudo influência política 
nas nomeações. É importante reforçar que a influência política 
tratada nesta pesquisa não diz respeito à questão partidária, 
mas sim, de alinhamento e convergência de interesses com a 
gestão e os gestores do IFPB.

Entre os critérios mais observados pelos servidores, estão 
alguns subjetivos, como influência política, relacionamento, 
proatividade. Os critérios objetivos apontados são: formação 
acadêmica, conhecimento técnico, experiência, habilidades 
gerenciais. Em ordem de relevância, na percepção dos 
servidores, os critérios subjetivos são os prioritários para a 
indicação e a ocupação dos cargos de livre nomeação, com 
destaque para a influência política, tida como o principal 
critério, tanto para os ocupantes de cargos comissionados 
quanto para os demais servidores.

Entre os critérios que levam o servidor do IFPB a 
entender que os processos de escolha dos ocupantes de cargos 
comissionados não são feitos de forma meritocrática, o termo 
citado com mais frequência é a influência política, assim como a 
percepção de que a ocupação desses cargos é realizada com base 
no relacionamento pessoal e na afinidade política. Para 46% dos 
servidores que participaram da pesquisa, a meritocracia não é 
praticada nos processos de seleção.

Para os servidores que consideram o processo de seleção 
meritocrático, que corresponde a 38% dos que responderam 
à pesquisa, as principais justificativas são o desempenho dos 
ocupantes nos cargos, a capacidade individual reconhecida, as 
habilidades gerenciais e as relações interpessoais dos ocupantes 
dos cargos. Ademais, os respondentes entendem que há o 
reconhecimento do trabalho que esses profissionais vinham 
desenvolvendo nos setores onde estavam alocados.
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Um fator que reforça a percepção de que o processo de 
escolha é meritocrático é o de haver consulta entre os servidores 
para indicação dos nomes para ocuparem os cargos. Embora 
essa consulta não seja um procedimento institucionalizado, 
nem mesmo consolidado entre os gestores, é bem visto entre 
os servidores. Não significa dizer que essa consulta defina a 
nomeação, uma vez que a decisão é discricionária do gestor, 
mas faz com que os servidores se vejam envolvidos nas decisões 
e torna esse processo mais transparente e do conhecimento de 
todos ligados diretamente ao cargo a ser ocupado.

Considerando a problemática abordada, esta pesquisa 
apresenta contribuições para discussão e construção de 
diretrizes que norteiem o processo de indicação aos cargos 
comissionados de livre nomeação. Nesse sentido, ressalta-se 
a importância de nomear uma comissão para elaboração 
de normas que norteiem a seleção a cargos comissionados, 
considerando critérios objetivos e procedimentos que sejam 
adotados institucionalmente para seleção de agentes para 
ocupação desses cargos.

Da mesma forma, é necessário criar mecanismos de 
publicização dos processos de seleção para ocupantes de 
cargos comissionados, a fim de que haja transparência em 
todo o processo. Ademais, os critérios adotados para a seleção 
deveriam ser apresentados de forma clara e objetiva. Por fim, 
importa dizer que não foi intenção desta pesquisa esgotar o 
assunto abordado, portanto, sugere-se o desenvolvimento 
de outras pesquisas em outras autarquias e órgãos das 
esferas municipais, estaduais e federais, com a finalidade de 
que os processos de seleção sejam norteados por critérios 
transparentes, claros e que possibilitem mais participação dos 
servidores nesse processo.
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AUTOAVALIAÇÃO E GESTÃO 
INSTITUCIONAL: 

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO 
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

Jéssyka Pereira de Lima
Jomária Mata de Lima Alloufa

1 INTRODUÇÃO

O cenário cada vez mais mutável e desafiador no qual estão 
inseridas as instituições de ensino exige uma postura proativa 
e reflexiva por parte de seus membros que se veem diante da 
necessidade de encontrar novos modelos de gestão. De acordo 
com Argollo e Tenório (2009), frente às tendências atuais da 
educação que têm legitimado as políticas neoliberais, esses 
atores precisam ser responsáveis por criar mecanismos e 
estratégias para dar conta dos novos desafios no cenário 
mundial. Dessa maneira, a avaliação passa a ser vista como um 
elemento importante, posto em duas nuances de análise, como 
princípio básico de regulação do Estado e como importante 
ferramenta de Gestão da Qualidade, numa perspectiva mais 
abrangente, devendo influenciar as práticas e decisões nas 
instituições educacionais.

A avaliação institucional “consiste num empreendimento 
sistemático que vai muito além de práticas avaliativas pontuais 
e fragmentadas, busca a compreensão global da instituição, pelo 
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reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões” 
(BALZAN; DIAS SOBRINHO, 2011, p. 9). Assim, esses mesmos 
autores destacam que muitos critérios de subjetividade estão 
envolvidos na execução da avaliação institucional, por isso, 
não é uma tarefa simples de ser desempenhada.

Nessa perspectiva, ao discutir a avaliação no contexto 
das instituições de ensino, cabe ressaltar que ela se encontra 
inserida em um cenário social, ainda que diferentes grupos 
nela estão envolvidos e diversos interesses são por ela afetados. 
Nesse sentido, pode ser vista como uma atividade coletiva, que 
deve contemplar os diversos atores que dela fazem parte e não 
pode se separar do contexto da gestão, pois é uma atividade de 
suporte administrativo e uma ferramenta de decisão. 

De acordo com Galdino (2005), a avaliação funciona 
como um artifício que respalda as decisões tomadas pelos 
gestores. Nesse sentido, a gestão afirma sua eficiência, eficácia 
e efetividade ao se inserir e promover o processo autoavaliativo, 
ao aliar a seu planejamento os indicativos da avaliação, na busca 
por excelência. Assim, a autoavaliação no ensino superior, e sua 
finalidade no trabalho do gestor escolar, pode ser entendida 
como ferramenta que permite o diagnóstico da realidade 
institucional, compondo um processo de autoconhecimento que 
leva o gestor a ter um olhar mais ampliado sobre as qualidades 
e fragilidades da instituição sob sua gestão.

Avaliação e gestão precisam, portanto, estar alinhadas 
para permitir o desenvolvimento da instituição educativa. 
Nessa direção, tornam-se interdependentes no propósito de 
aperfeiçoar os processos desenvolvidos pela instituição para, a 
partir disso, os objetivos institucionais ser alcançados de modo 
coletivo (SILVA, 2015). Dessa maneira, o processo de avaliação 
institucional tem um caráter sistêmico e global. De acordo 
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com Souza e Kipnis (2016), deve ser conduzido como prática 
permanente e autônoma, retratando a realidade institucional, 
visando promover a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela instituição em sua totalidade.  

Sobre a questão, Dias Sobrinho (2003) acrescenta que a 
avaliação institucional deve ser democrática e participativa, 
partindo de uma busca conjunta da compreensão das 
dimensões essenciais de uma instituição e das possibilidades 
de transformação e melhoria dos serviços prestados. Assim, 
é entendida pelo autor como uma questão profunda que 
vai além do cumprimento da obrigação legal de avaliar, 
atendendo à exigência ética da melhoria do funcionamento 
institucional, da elevação da efetividade científica e 
social e do aumento da conscientização da comunidade 
acadêmica. Dessa maneira, é em função da formação e 
dos sentidos público e social da instituição educativa que 
devem ser avaliados o ensino, a pesquisa, a vinculação com 
a comunidade acadêmica, a gestão e a infraestrutura. 

A política de avaliação do ensino superior, que agrega 
também o ensino tecnológico ofertado pela Rede Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia, faz parte da temática central 
desta pesquisa e as implicações da autoavaliação institucional nos 
aspectos gerenciais das organizações são o objeto deste estudo. 
Nessa perspectiva, será abordada a atuação da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), que operacionaliza a autoavaliação institucional, 
com vista à compreensão da influência desta nas decisões tomadas 
pelos gestores do Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Para as instituições de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (EPCT) da Rede Federal de Ensino, que antes 
lidavam somente com o ensino técnico, a avaliação institucional 
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tornou-se realidade quando começaram a ofertar cursos 
superiores por meio de autorização de funcionamento do 
MEC, em caráter experimental, sendo marcada por diversas 
transformações ao longo dos anos, pautadas nas mudanças 
ocorridas em sua própria estrutura; passando de Escolas 
Técnicas e Agrotécnicas para Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFET) e, posteriormente, para Institutos Federais 
(IFs) (SOUZA; KIPNIS, 2016). A legislação atual equipara os 
Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia às 
Universidades Federais. Na Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os IFs, está estabelecido no 
art. 2° § 1o que “para efeito da incidência das disposições que 
regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e 
dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às Universidades Federais” (BRASIL, 2008).  

Por sua vez, Domingues, Marangoni e Souza (2015, p. 4) 
afirmam que “o processo de avaliação institucional é visceral aos 
Institutos Federais, pois faz parte do seu modelo de concepção”. Isso 
porque a avaliação institucional foi implementada nos Institutos 
Federais num momento de mudanças múltiplas, abarcando 
transformações organizacionais e, sobretudo, didático-pedagógicas. 
Esse contexto de transformações evidencia a necessidade de estudos 
que viabilizem o conhecimento do processo desenvolvido nesse 
âmbito e permita elucidar as questões pertinentes a uma melhor 
implementação do processo de autoavaliação institucional nessas 
instituições (SOUZA; KIPNIS, 2016).

De acordo com Dias et al. (2006), o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES) delegou às instituições 
de ensino a responsabilidade de gerir o processo de autoavaliação 
interna por meio das CPAs, mas as próprias instituições carecem 
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de uma cultura sistemática de autoavaliação e isso faz com 
que o SINAES tenha de apresentar às Instituições de Ensino 
Superior (IES) um conjunto de princípios regulamentares para 
a operacionalização dos processos que devem ser implantados. 
Isso se torna um desafio, uma vez que muitas são as atribuições 
das IES que têm de responder por aspectos amplos na formação 
do estudante, passando não apenas por critérios acadêmicos mas 
também profissionais, éticos e políticos dos cidadãos.  O desafio 
dá-se também para os gestores da avaliação, no caso particular, da 
autoavaliação, os membros da CPA, que têm de vencer as barreiras 
da falta de cultura avaliativa das instituições para promover 
avaliações formativas e que repercutam na rotina de gestores e 
coordenadores e na comunidade acadêmica como um todo.

Essa ref lexão par te do que foi discut ido por 
Dias et al. (2006), quando ressaltam a necessidade de estudar a 
avaliação institucional contemplando aspectos qualitativos de 
análise, de modo que se possa contribuir para o fomento 
de avaliações nas quais os resultados produzam efeitos 
formativos e educativos nas instituições. O Decreto Nº 9.235, 
de 15 de dezembro de 2017, reforça esse entendimento quando 
dispõe em seu art. 1º § 3º que “a avaliação será realizada por 
meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
– SINAES, com caráter formativo, e constituirá o referencial 
básico para os processos de regulação e de supervisão da educação 
superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade” 
(BRASIL, 2017). Desse modo, o caráter formativo e a 
valorização dos aspectos qualitativos são postos como 
elementos centrais e balizadores do processo de avaliação. 
Diante do exposto, este trabalho procura problematizar o 
processo de autoavaliação institucional no IFPB, captando a 
percepção dos membros da CPA e dos gestores do Instituto 
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quanto à capacidade de essa avaliação inf luenciar a 
gestão, visando aprimorar o processo de autoavaliação 
institucional no IFPB.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O interesse pelo estudo da avaliação neste século 
contemplou diversos autores que a estudaram à luz de várias 
perspectivas de análise. Nesse sentido, Argollo (2015) explica 
que, nos últimos cem anos, muitos autores se dedicaram a 
estudar e a compreender o conceito e a evolução da avaliação, 
sendo esses estudos marcados pelo contexto econômico, político 
e social da época em que foram realizados. “Ao longo dos anos, 
várias foram as concepções, finalidades e modelos de avaliação; 
alargou-se o entendimento de avaliação tipicamente voltada 
para aprendizagem indo a outros campos mais abrangentes 
como disciplinas, programas, organizações, instituições” 
(ARGOLLO, 2015, p. 84).

Dessa maneira, ao se estudar a temática avaliação, cabe 
uma contextualização que permita o entendimento sobre o que 
essa palavra representa e sob qual ótica será estudada, uma vez 
que, de acordo com Argollo (2015, p. 82), 

[...] a avaliação apresenta uma ampla variedade 
de abordagens, conceitos e modelos passíveis de 
serem aplicados em diversos contextos, situações, 
propósitos e sujeitos. Dada a complexidade e 
abrangência que a revestem, suas concepções teóricas 
avançam mais rápido que a sua implementação, 
pois esta suscita valores, medos, mitos inerentes 
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aos sujeitos envolvidos que põem em questão suas 
concepções, finalidades e legitimidade.

Ao refletir sobre a avaliação como prática, é importante 
percebê-la como parte de um processo de tomada de decisão, nos 
mais diferentes contextos, envolvendo situações cotidianas ou 
complexas, mas partindo da ideia de que quem avalia se propõe 
a analisar para identificar situações positivas ou negativas 
e montar alternativas de convivência com as realidades 
encontradas. No caso da avaliação no contexto educacional e, 
particularmente, no ensino superior, de acordo com Souza e 
Kipnis (2016), a avaliação institucional tem uma perspectiva 
complexa de análise, devendo contemplar o autoconhecimento 
da realidade da instituição, provendo seu aperfeiçoamento e 
o provimento de informações para que o Estado conheça e 
acompanhe a educação superior ofertada no país, de modo 
que essas informações sejam capazes de subsidiar a formação 
de novas políticas e programas públicos que sejam capazes de 
atender as reais demandas da sociedade. 

A avaliação tomada no contexto das instituições se 
volta à produção de informações relevantes que auxiliam a 
tomada de decisão. Nesse caso, o diagnóstico institucional é 
subsídio para o processo decisório das instituições e, a partir 
dele, é possível propor melhorias aos processos institucionais 
desenvolvidos (ARGOLLO, 2015).

2.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A temática avaliação institucional está inserida em um 
complexo cenário no qual muitos interesses estão envolvidos. 
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Nessa perspectiva, Dias Sobrinho (1996) enfatiza que a avaliação 
institucional é um campo de disputas que está muito além 
dos aspectos formais e do gerenciamento das instituições 
educativas. Apesar de ser uma questão técnica, a sua aplicação 
passa, necessariamente, pela ação e pelo significado políticos. 
O que se discute nesse sentido é a perspectiva de que a avaliação 
institucional é um processo que precisa contemplar a instituição 
como um todo, “deve englobar todos os setores, divisões e 
departamentos da instituição, em suas dimensões pedagógica 
e administrativa” (UTZIG, 2012, p. 67) a partir da análise global 
e sistemática que contemple não apenas aspectos técnicos mas 
também políticos e sociais, para que seja possível estabelecer 
as correlações que permitam uma inferência mais consistente 
da realidade institucional em todas as suas nuances. 

A complexidade da avaliação institucional vai além das 
dificuldades instrumentais para sua execução, “é complexa 
nem tanto pelas dificuldades instrumentais, nem tanto pela 
obtenção de respostas claras e pretensamente definitivas, mas 
o é, sobretudo, pelo valor das questões levantadas no debate 
político, ou seja, pelo impacto das perguntas que o processo 
deve suscitar, discutir e avaliar” (DIAS SOBRINHO, 1996, p. 15). 
A questão apresentada pelo autor leva à reflexão de que um viés 
importante a se discutir em relação à avaliação institucional 
é a repercussão que ela provoca na realidade estudada, não é 
somente a aplicação dos instrumentos de avaliação, essa parte 
se torna simples diante da complexidade de proporcionar um 
reflexo prático da avaliação na instituição.

Em linhas gerais, avaliação institucional possibilita 
reflexão sobre o processo da ação político-pedagógica, é um 
processo que exige um diagnóstico mais profundo da realidade 
e da busca de resultados, efetiva-se pelo entendimento do 
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que acontece na prática da instituição avaliada, para que a 
partir disso seja possível propor as mudanças necessárias. As 
transformações se materializam por meio da tomada de decisão 
e esta, como consequência do resultado de uma avaliação, irá 
demonstrar que qualidade se busca e qual postura política se 
tem frente ao processo de avaliação (UTZIG, 2012). Sob essa ótica 
de análise, a avaliação institucional precisa ser compartilhada 
e participativa, envolvendo um trabalho permanente que se 
proponha a formar 

[...] um processo democrático, capaz de envolver os 
diferentes segmentos da instituição e não é executada 
de repente, jamais deve ser efetuada “de cima para 
baixo” por meio de procedimentos burocráticos e 
exclui qualquer possibilidade de se restringir a dados 
quantitativos sobre a produção acadêmica, mesmo 
que se tomem como referência variáveis consideradas 
relevantes, tais como titulação de seus quadros 
docentes, o comportamento acadêmico definido em 
termos de evasão, repetência e flutuação dos estudantes 
entre os cursos e os índices que aponta a relação custo-
aluno (BALZAN; DIAS SOBRINHO, 2011, p. 115).

Nessa perspectiva, a base que sustenta a avaliação 
institucional é a construção coletiva do processo, a participação 
e a reflexão conjunta, pois é a partir dessa soma de forças que, 
de acordo com Souza e Kipnis (2016), consegue-se fomentar 
uma prática permanente, que perpassa o aspecto interno, 
numa ótica de que a avaliação institucional está vinculada à 
necessidade de que internamente as instituições tenham a 
titularidade avaliativa e realizem um processo autônomo. 

Nesse sentido, é primordial que a avaliação institucional 
esteja embasada em indicadores que considerem a realidade 
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para formar um processo completo, que contemple aspectos 
internos e externos. Balzan e Dias Sobrinho (2011) também 
analisam a necessidade de continuidade no processo de 
avaliação afirmando que é um trabalho construído ao 
longo do tempo, sendo necessária muita paciência para 
sua execução, devendo ser observado se o contexto em 
que o processo será empregado possui condições prévias 
favoráveis à sua implementação. 

Dependendo da forma como é conduzida, a avaliação 
institucional pode se desenvolver de modos distintos. 
De acordo com Ribeiro (2009, p. 60), a literatura aponta muitas 
classificações do tipo seu tipo ou formato, “algumas delas 
baseadas na finalidade do processo, outras nos objetivos, outras, 
ainda, no nível de participação dos usuários, assim como na 
concepção filosófica e/ou política que norteiam o processo 
de avaliação”. O autor, no entanto, destaca que o modo mais 
comumente empregado para classificar os tipos de avaliação 
institucional é o agrupamento segundo a finalidade. Assim, a 
divisão ocorre em dois grandes grupos: a) os modelos formativos, 
cuja principal finalidade é desenvolver e aprimorar a qualidade 
do trabalho produzido pela instituição avaliada, com ênfase na 
análise qualitativa e incentivar a participação dos envolvidos, 
de modo mais democrático; b) os modelos regulatórios, cuja 
principal finalidade é garantir o cumprimento das regras de 
funcionamento pré-estabelecidas para o sistema, estando a 
qualidade associada ao cumprimento dessas regras; a sua ênfase 
é na análise quantitativa, sendo tecnocrática e centralizadora. 
Sobre essa classificação, Souza (2013) defende que já há na 
essência das avaliações, de modo geral, e particularmente 
nas avaliações institucionais, um caráter formativo, pois elas 
funcionam como uma prestação de contas à sociedade com 
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responsabilização de atores, centradas nos objetivos como 
instrumento útil à administração e à tomada de decisões.

2.2 O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES)

O contexto histórico da década de 1990, no qual a educação 
foi impregnada pela “onda mundial” do neoliberalismo, gerou 
expectativas na sociedade brasileira acerca de mudanças nas 
perspectivas ideológicas das políticas públicas voltadas para 
a educação a partir do início dos anos 2000, com a transição 
de gestão no governo federal brasileiro. De acordo com 
Teixeira Júnior (2015), esperava-se que o Provão, modelo então 
vigente de avaliação para a educação superior, saísse de cena 
para dar lugar a um novo modelo avaliativo alicerçado em 
uma visão das universidades como bem público, e não como 
equipamento de prestação de serviços, característica muito 
presente até então na lógica economicista. 

Esse cenário deu as bases para a criação do SINAES, em 
14 de abril de 2004, por meio da Lei Nº 10.861, “com o objetivo 
de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 
educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes” (BRASIL, 2004). Essa lei prevê 
que o ponto de partida dos processos que constituem o sistema 
de avaliação da educação superior está em cada instituição. 
Assim, de acordo com o que está disposto na legislação, todas 
as IES que fazem parte do sistema federal de educação superior 
tiveram, a partir da implantação desse novo sistema, de dar 
início ao seu próprio processo de autoavaliação institucional.  
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O SINAES foi preponderante para a consolidação da 
avaliação institucional no Brasil, pois, de acordo com Argollo 
e Tenório (2009), no cenário nacional, a avaliação institucional 
ganha destaque com a implantação do SINAES, o que coloca 
a temática na agenda do Estado, das IES e dos pesquisadores. 
Já para Polidori et al. (2006, p. 427), “o SINAES tinha a proposta 
de ser “um sistema integrador, que garantisse informações 
e análises da totalidade da educação superior permitindo, 
assim, que políticas educativas fossem instaladas tanto em 
nível nacional pelos órgãos pertinentes quanto em âmbito 
institucional, articuladas pelas IES”. 

A Lei Nº 10.861/2004, no seu art. 1° § 1° estabelece que o 
SINAES: 

[...] tem por finalidades a melhoria da qualidade 
da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento 
dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos 
valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2004).

Tenório e Andrade (2009, p. 44) afirmam que o SINAES 
é um “sistema integrado ao qual compete a articulação entre 
os procedimentos avaliativos constituídos pela Avaliação 
Institucional (AI), Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o 
Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE)”. Desse 
modo, “Como parte do sistema de avaliação, cada um destes 
processos é desenvolvido em situações e momentos distintos, 
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fazendo uso de instrumentos próprios, mas articulados entre 
si” (ESPÍNDOLA, 2007, p. 18). 

De acordo com Argollo (2015), a avaliação indicada pelo 
SINAES propõe a articulação dos resultados desses processos 
avaliativos que o compõem, caracterizando uma proposta de 
avaliação global, integrando as atividades e responsabilidades 
das IES e de seus cursos. A nomenclatura utilizada por Argollo 
(2015) para definir os processos avaliativos que compõem o 
SINAES é muito similar à que foi utilizada por Tenório e Andrade 
(2009), a única diferença é que estes chamam de Avaliação 
Institucional, o que aquela chama de Avaliação das Instituições 
de Ensino Superior (Avalies). A Figura 1 demonstra a perspectiva 
apontada por Argollo (2015).

Figura 1 – Modalidades do SINAES

Fonte: Argollo (2015, p. 95).

Na Figura 1, estão ilustradas as modalidades do 
SINAES, demonstrando-se como esse sistema de avaliação se 
esquematiza na prática. A primeira dimensão apresentada é a 
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Avaliação das Instituições de Ensino Superior (AVALIES), que 
tem como desmembramento os processos de autoavaliação 
institucional ou avaliação interna, realizada nas IES pela CPA; 
e a avaliação externa, conduzida por comissões de avaliadores 
externos e membros de órgãos do governo como o INEP. 

A segunda modalidade apresentada na Figura 1 é a 
Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG), que se preocupa com 
a análise das condições de ensino oferecidas aos estudantes 
em suas diversas nuances. A AGC tem por objetivo “identificar 
as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial 
as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas 
e à organização didático-pedagógica” (BRASIL, 2004). 
A terceira dimensão apontada na Figura 1 é o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE), que consiste na avaliação 
do desempenho dos estudantes da educação superior. 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

Com relação ao tipo de estudo e sua finalidade, esta 
pesquisa tem caráter descritivo. A pesquisa descritiva tem em sua 
essência a particularidade de expor determinado fenômeno sem 
a obrigação de ter necessariamente de explicá-lo, muito embora 
possa servir de base para tal explicação (VERGARA, 2007). Neste 
estudo, foram descritos os aspectos que envolvem a autoavaliação 
no IFPB e sua aplicabilidade na gestão dessa instituição.

Quanto aos meios, foi feito um estudo de caso e uma 
pesquisa documental.  O estudo de caso teve foco na experiência 
do IFPB quanto à autoavaliação institucional e sua repercussão 
na gestão. Como pesquisa documental, foram consultados 
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019, 
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o Regimento Interno da CPA no IFPB, o Projeto de autoavaliação 
institucional 2015-2017; o Relatório Institucional de 
Gestão – em referência ao PDI 2015-2019 e Relatórios de avaliação 
institucional produzido pela CPA – 2015 e 2016. 

Os sujeitos selecionados foram divididos em dois 
grupos: o primeiro deles, composto pelos membros da CPA 
do IFPB, dezoito membros, que se dividem nas seguintes 
categorias: um presidente, oito docentes, sete servidores 
técnico-administrativos, um discente e um representante da 
sociedade civil organizada. Eles estão lotados nos diversos campi 
do IFPB, a saber: Campina Grande, João Pessoa, Monteiro, Patos, 
Picuí, Princesa Isabel, Sousa, Guarabira e Reitoria. O segundo 
grupo, formado pelos gestores do Campus João Pessoa do IFPB, 
contemplou os diretores geral, administrativo e de ensino, 
além dos coordenadores dos cursos superiores. Somente 
foram considerados os coordenadores de cursos superiores, 
pois os cursos técnicos ainda não estão incluídos pelo MEC na 
avaliação institucional. Destaca-se que o Campus de João Pessoa 
é a unidade mais antiga do IFPB, sede do instituto e também 
da CPA, e concentra o maior número de cursos superiores da 
instituição, quinze no total.

Dadas as características deste estudo, os dados foram 
coletados por meio de duas técnicas: pesquisa documental e 
entrevistas semiestruturadas. Para tanto, foram consultados 
os documentos citados na seção que tratou do tipo de estudo. 
Já as perguntas das entrevistas buscaram compreender a 
relação da autoavaliação institucional com a gestão do IFPB 
e a repercussão dos dados da autoavaliação nas decisões dos 
gestores deste instituto, procurando promover a reflexão sobre 
as fragilidades e potencialidades do processo. 
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Esta pesquisa tem abordagem qualitativa. Considerando 
as características da investigação e os procedimentos de coleta 
de dados utilizados, que foram analisados conforme a técnica de 
análise de conteúdo e documental. A análise de conteúdo, técnica 
elaborada por Bardin (2006), segue um processo de três etapas 
pré-definidas, a saber: pré-análise; exploração do material; e 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise, primeira fase, diz respeito ao momento 
em que o pesquisador deve organizar o material que pretende 
analisar; a exploração do material, segunda fase, é quando o 
pesquisador vai separar os dados em categorias, codificá-los 
e os classificar; a terceira e última fase é a de tratamento dos 
resultados, com inferência e interpretação dos dados e vai 
se preocupar na condensação das informações para análise, 
permitindo que se façam interpretações e inferências. Nesse 
caso, deve o pesquisador ter a capacidade de fazer análise 
reflexiva e crítica dos dados que coletou (BARDIN, 2006). Dessa 
maneira, os resultados da entrevista semiestruturada, assim 
como os dados coletados nos documentos institucionais, 
foram analisados de acordo com as etapas descritas acima. 
As categorias de análise foram: planejamento e execução 
de etapas, relacionamento e divulgação de informações e 
repercussão da avaliação na gestão. 

4 RESULTADOS DA PESQUISA

A análise da categoria planejamento e a execução de 
etapas da autoavaliação institucional no IFPB ocorreram 
a partir da análise documental e dos relatos da experiência 
dos gestores e dos membros da CPA. O planejamento da 
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autoavaliação no IFPB foi desenhado sob a ótica traçada 
na legislação, a partir de um documento desenvolvido pela 
CPA denominado de “Projeto de autoavaliação institucional 
2015-2017”, no qual estão dispostas quais etapas deveriam ser 
seguidas na implementação do processo no IFPB. A partir da 
análise desse documento, foi possível identificar que a CPA 
estabeleceu seis etapas para execução desse processo, em 
consonância com aquelas previstas pelo INEP, quais sejam: 
definição (na qual foram pensados os critérios avaliados 
e de quem se cobraria feedback); elaboração e preparação 
(construíram-se os instrumentos avaliativos e se formataram 
os indicadores); testes (sessões de testes dos instrumentos de 
pesquisa); sensibilização e execução (estratégias para atingir os 
segmentos envolvidos); análise (formação de grupos de trabalho 
para analisar os dados); discussão e divulgação dos resultados 
(esforços para que os resultados chegassem à comunidade).  

A partir do planejamento estabelecido no Projeto de 
autoavaliação, a CPA desenvolveu algumas etapas específicas que 
estão discriminadas nos relatórios anuais do ciclo avaliativo. As 
etapas seguiram os passos pensados no planejamento de ações. De 
acordo com os dados, foi possível planejar, construir indicadores, 
dividir tarefas entre os membros da CPA, testar e aplicar os 
questionários de avaliação, analisar os dados, consolidar o 
relatório e debater o tema com a comunidade, completando o 
que estava proposto em todas as etapas previstas. 

O processo de análise do planejamento e a execução das 
etapas da autoavaliação institucional no IFPB nesta pesquisa 
envolveram também questionamentos junto aos gestores 
e membros da CPA da instituição. As respostas dos gestores 
revelaram uma discrepância de informações com extremos de 
respostas. Alguns gestores afirmaram terem participado do 
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planejamento da autoavaliação, outros afirmaram terem 
sido convocados ao final do processo para discussão de 
relatórios e outros alegaram nunca terem sido convocados 
pela CPA em momento algum, conforme pode ser visualizado 
nas respostas a seguir.

[...] como a gente tá passando por uma fase de 
reconhecimento do curso tivemos contato com a 
coordenação da CPA, mas confesso que essa relação 
não é tão próxima, ela se deu por conta do nosso 
reconhecimento do curso em relação ao MEC [...]. Percebo 
que há um interesse de aproximação por parte da 
comissão, em desenvolver democraticamente o processo, 
mas isso ainda não se consolidou na prática (Gestor 07).

[...] participei do planejamento da autoavaliação, foi 
uma construção, primeiro reuniram-se os gestores, 
depois os docentes e depois com a comunidade 
completa, a partir das demandas de discussão foram 
feitos os processos avaliativos (Gestor 03).

[...] nunca fui convocado para nenhuma reunião com 
a CPA, seja para discussão metodológica do processo, 
seja para qualquer outro tipo de atividade junto à 
comissão (Gestor 09).

De maneira geral, a análise dos relatos dos gestores nessa 
questão demonstra que há desníveis de participação entre 
eles e uma insatisfação de não participarem da construção 
do processo de autoavaliação institucional. Eles afirmaram 
só serem procurados no período de recredenciamento de 
seus cursos e de terem reuniões esporádicas apenas para a 
apresentação de relatórios prontos. 
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Há ainda uma lacuna a ser analisada pela CPA. 
É possível identificar que o nível de envolvimento dos 
gestores na autoavaliação é insatisfatório; os canais que 
possibilitam a sua participação ainda são fracos, limitando-se 
a reuniões promovidas com os cursos que estão em processo 
de recredenciamento e divulgação dos relatórios no site 
oficial do IFPB; não foi criado um vínculo entre a CPA e a 
gestão. O envolvimento se dá em casos pontuais, desse modo, 
a participação e a construção coletiva do processo ainda 
não conseguem se estabelecer para os gestores em todos 
os níveis. Por isso, é necessário tentar envolver os gestores 
desde o início do processo, no que lhes compete, ouvindo 
sugestões e direcionando a avaliação sem fugir da normativa 
legal estabelecida, mas encontrando caminhos para um 
planejamento feito em conjunto que gere mais participação 
na execução das etapas. 

A esse respeito, os relatos dos membros da CPA 
entrevistados evidenciam que o problema apontado pelos 
gestores de não estarem engajados no planejamento da 
autoavaliação se estende também aos membros da comissão.

Em relação ao planejamento das ações da autoavaliação, 
logo no início do ciclo avaliativo, em 2015, a equipe 
diretora da CPA promoveu algumas reuniões de 
orientações com os membros, porém, no andamento 
dos trabalhos as reuniões começaram a ficar escassas, 
acontecendo com menos frequência. Houveram 
algumas próximo a visitas do MEC [...] tendo ficado mais 
concentradas no presidente da comissão, membros da 
reitoria e um ou outro servidor que já fazia parte da 
CPA a algum tempo, eu como iniciante mal fui exigido. 
Quanto à execução esta ocorreu por meio da criação 
de um formulário online disponibilizado na página do 
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IFPB, os coordenadores de curso foram orientados a 
motivar os estudantes a acessarem a página e preencher 
esses formulários. Para as outras categoria foi enviado 
e-mail institucional solicitando a participação. 
Lembro que com relação aos alunos, principalmente 
a participação foi baixíssima, ainda não tinha uma 
logística pra divulgar, as coisas estavam acontecendo 
muito em função da vinda dos avaliadores do MEC e não 
como uma questão de hábito (Membro 01).

Desde a minha entrada na CPA, participei de 
aproximadamente três reuniões, porém não estive 
presente no planejamento das atividades da Comissão. 
Pelo que pude perceber nos encontros em que estive 
presente, a execução da autoavaliação é realizada 
através de aplicação de questionário aos diversos 
segmentos que compõem o IFPB: docentes, discentes, 
técnicos administrativos e egressos. As questões versam 
sobre itens inerentes a esses segmentos em relação 
com o IFPB, tais como: infraestrutura da instituição, 
benefícios, capacitação, currículo, etc. (Membro 03).

Participei de apenas da etapa de aplicação de 
questionários em 2016. Recordo-me que o planejamento 
deste processo assim como nas demais atividades ficou 
a cargo do presidente da CPA e de alguns membros 
que possuem maior facilidade de estar presente na 
sede (reitoria). A aplicação dos questionários foi 
setorializada, os membros ficavam responsáveis pela 
aplicação em seu campus de origem para que depois 
esses dados fossem repassados à equipe gestora da CPA 
para consolidação (Membro 04).
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Os relatos apontam indícios de centralização do 
planejamento. Alguns membros narram proximidade com o 
processo, mas a análise da totalidade de informações coletadas 
demonstra que não é um envolvimento que ocorre de maneira 
uniforme, estendido por toda a cadeia de relacionamento, 
são declarações pontuais.  O que se pode depreender é que há 
pressa em cumprir as determinações do MEC e em conseguir 
apresentar os relatórios em tempo hábil, em detrimento do 
diagnóstico participativo da situação. Em contrapartida, 
a interação poderia trazer avaliações mais satisfatórias e que 
refletissem mais a prática administrativa do IFPB. 

Desse modo, observa-se que a forma de participação 
dos gestores e dos próprios membros da CPA no planejamento 
e na execução das etapas ainda não se estabelece sob 
a perspectiva de fomento de uma “cultura avaliativa”, 
conforme discute Nascimento (2008). Nesse sentido, propor 
a construção de uma cultura de participação na avaliação 
vai além do preenchimento do instrumento avaliativo, 
contemplando a capacidade de incentivar na instituição 
práticas emancipatórias e formativas a partir da avaliação 
realizada e dos resultados encontrados (BERNARDES, 2014). 
Pelos relatos dos entrevistados, esse ainda não parece ser 
o caso da autoavaliação promovida no IFPB, que tem fortes 
evidências de ser planejada e executada de modo centralizado.

Quanto à divulgação de informações e a rede de 
relacionamentos com a comunidade acadêmica, o projeto 
de autoavaliação prevê estratégias por parte da CPA para 
envolvimento dos partícipes nesse processo. Santos (2014) 
aponta a necessidade de relacionamento entre a CPA e os 
demais atores envolvidos. Apesar disso, a formação de um 
relacionamento que promova a construção coletiva do processo 
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não é uma tarefa fácil, requer envolvimento, responsabilidade 
e participação dos atores institucionais e, fundamentalmente, 
da gestão da instituição.

A esse respeito, os gestores ressaltaram as dificuldades 
encontradas na relação entre eles e a CPA. Mesmo mencionando 
a importância da comissão, os seus discursos apontaram a falta 
de um vínculo contínuo e próximo como um problema a ser 
superado. Sobre isso, os gestores afirmaram que: 

[...] a relação entre a CPA e os gestores do IFPB ainda 
precisa amadurecer mais para que os resultados do 
processo de autoavaliação seja mais sentidos na ponta, 
por exemplo, na coordenação, receber os resultados da 
autoavaliação tanto na perspectiva dos alunos como dos 
professores, é importante, e a gente não está recebendo 
tanto assim, isso ajudaria principalmente para quem é 
um coordenador iniciante, pra ter uma visão geral dos 
problemas, pra poder seguir em frente tendo isso como 
base, como norte (Gestor 06).

[...] com relação à diretoria do IFPB, ao nível mais alto 
eu sei que eles se reúnem com a CPA, mas em relação às 
coordenações de cursos, pelo menos no meu caso, ainda 
não existe esse vínculo (Gestor 07).

[...] entre 2015 e parte de 2016 não houve nenhum 
contato/interação da CPA com a coordenação do curso 
que eu coordeno. A partir do segundo semestre de 2016 
fomos procurados para conhecer os novos membros, 
tomar conhecimento das atividades da CPA, sempre 
numa relação bastante cordial e proativa, falta somente 
uma interação mais contínua (Gestor 08).
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[...] há boa relação, há na nossa unidade acadêmica 
uma professora membro da CPA, ela sempre repassa 
informações sobre o processo, os membros de modo geral 
se mostram bastante preocupados com a melhoria dos 
cursos, são engajados e participativos, sempre há um bom 
diálogo entre nós e a professora, visando o intercâmbio 
de informações para melhoria do curso (Gestor 03).

Assim, percebe-se que as informações não circulam de 
modo integralizado, visto que somente os cursos avaliados em 
determinado período recebem uma atenção mais próxima da 
CPA, não havendo um fluxo contínuo e sistemático. Em relação 
à divulgação dos dados contidos nos relatórios de autoavaliação 
aos gestores do IFPB, analisando os aspectos pontuados por 
esses atores nas entrevistas, percebe-se, de maneira geral, 
que não atende às expectativas desse grupo, refletindo em um 
distanciamento desses gestores em relação ao processo avaliativo; 
no descrédito quanto à efetividade do trabalho da CPA; e no 
subaproveitamento das informações geradas na autoavaliação, 
tanto pelos gestores como pela comunidade acadêmica. 

Como representante da CPA procuro conversar com os 
NDEs, Colegiados e direções por meio de reuniões, no 
sentido de obter auxílio no processo de sensibilização 
e divulgação de procedimentos avaliativos, tanto 
internos quanto externos. Também procuro debater nos 
NDEs e com os gestores os resultados das avaliações, 
orientando-os melhor, para que possamos coletar 
conjuntamente informações para o item (iii) do tripé 
auto avaliativo (Membro 02).
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Apesar dos questionários aplicados possibilitarem 
que os gestores ta mbém pa r t ic ipassem d a 
autoavaliação, emitindo a suas opiniões e sendo 
possível estratificar o perfil gestor, ainda vejo que a 
relação com a CPA é distante com a interação restrita 
em nível da reitoria [...] (Membro 04).

Entendo que a relação em cada campus pode se dá 
de maneira distinta a depender da interação dos 
representantes da CPA com os gestores em cada unidade 
do IFPB, como membro da CPA busco fazer a interação 
entre a autoavaliação e os gestores, o ideal é que se 
promova a aproximação do processo da comunidade, 
ao fim de cada ciclo avaliativo, mesmo disponibilizando 
o relatório parcial e final das avaliações no site do 
IFPB para o conhecimento dos gestores e da própria 
comunidade, é necessário convocar a comunidade para 
debate (Membro 05).  

Percebo que a relação entre a CPA e os gestores 
melhorou, a cada ciclo avaliativo vejo que essa relação 
melhora, a comissão promove essa relação por meio 
da distribuição de folders, cartazes informativos e dos 
próprios relatórios institucionais (Membro 10).    

Para os gestores entrevistados, a repercussão da 
autoavaliação no IFPB ainda é incipiente. Segundo eles, o canal 
de comunicação é o fator determinante para que as informações 
produzidas pela CPA não repercutam na sua rotina prática. 
Em linhas gerais, os gestores afirmam que:

[...] não há divulgação, se não acessarmos a página da 
instituição na internet pra verificar como está sendo 
feita avaliação e qual o resultado, não teríamos acesso, a 
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não ser quando são convocadas reuniões, que na minha 
opinião ainda são feita em um número insatisfatório, 
por exemplo no ano de 2017 ainda não fui convocada 
para nenhuma reunião com a CPA (Gestor 02).

[...] eu sinto que esses relatórios ainda não estão 
chegando de maneira adequada, eles divulgam na 
página do IFPB, mas entendo que esses relatórios 
deveriam ser particularizados, por exemplo o que 
o perfil de determinado curso pensa. Eu tenho que 
correr atrás dessa informação, quando eu deveria ser 
comunicado dela (Gestor 06).

[. . .]  por conta do reconhecimento do curso 
algumas informações chegaram até nós, mas muito 
professores nem alunos sabiam, assim percebo que 
as informações existem, estão no site, mais ainda são 
pouco divulgadas (Gestor 07).

[...] as informações são divulgadas por meio de reuniões 
da CPA junto a coordenação do curso. No caso do nosso 
curso a avaliação do MEC se deu em junho de 2017 e 
nos meses que antecederam esse momento, nós tivemos 
reuniões sistemáticas com a CPA e eles sempre deixaram 
claro nessas reuniões o como se dá o acesso no portal do 
IFPB de como podemos acessar os relatórios (Gestor 04).  

[...] poderíamos melhorar ainda mais esta divulgação, 
pois, para além da disponibilização seria necessário 
sistematizar as ações baseadas nas demandas que 
surgem nos relatórios (Gestor 10).

Assim, entende-se que a divulgação precisa deixar de 
ser passiva, simplesmente exposta no site, ou direcionada aos 
cursos prestes a ser recredenciados, passando a ser ativa, na 
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busca de que este seja um processo mais visto pela comunidade 
e, por sua vez, a sua importância seja sentida e consequente-
mente o trabalho seja mais valorizado. As limitações quanto 
à divulgação das informações pode comprometer a qualidade 
do relacionamento da CPA com a comunidade acadêmica. 
Desse modo, percebe-se um ponto crítico na avaliação em 
questão, visto que, sem a exposição interativa, corre-se o 
risco de tornar o processo distante e sem resultados que sejam 
sentidos pela comunidade. 

A análise teórica desse contexto leva à reflexão sobre 
a importância de discutir o processo avaliativo com a comu-
nidade. De acordo com Alvin e Duarte (2015), o diálogo e o 
feedback são uma das vias que permitem a elaboração de 
estratégias para superar os possíveis problemas e dificuldades 
encontrados e também para disseminar o processo em todos 
os níveis da instituição.

Sob essa ótica, questionou-se aos membros da CPA sobre o 
modo como é realizada a divulgação dos dados da autoavaliação 
institucional, indagando-os sobre a existência de diálogo e 
feedback entre eles e os gestores do IFPB. 

Em meu c a mpu s rea l i za mos a ssembleia s , 
complementarmente aos questionários, para debater 
com a comunidade docente, discente e direções, com 
sessões para cada curso, os possíveis problemas do curso, 
tão logo obtemos os resultados dos questionários [...]. 
Todas as tomadas de ações são registradas no relatório 
e classificadas pelo seu nível de aplicação, em âmbito de 
curso, do campus ou de toda a instituição (Membro 02).
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Após a aplicação do questionário avaliativo, temos um 
processo de análise dos dados e composição do relatório 
que pode ser parcial ou final, de acordo com o caráter 
da avaliação. Os dados são disponibilizados no link da 
CPA dentro do site do IFPB (Membro 05).

Não participei de nenhum processo com relação a 
divulgação das informações por parte da CPA, não fui 
convocado para nenhuma reunião com essa finalidade, 
por isso não sei opinar quanto a questão de feedback 
entre a Comissão e os gestores (Membro 03).

O resultado da autoavaliação de 2016 foi disponibilizado 
em relatório no portal do IFPB, mas desconheço se houve 
discussão com gestores e membros da CPA (Membro 04).

A análise dos relatos, mais uma vez, ocorre de forma 
conflituosa, havendo discrepância nas falas dos entrevistados. 
Percebe-se, em mais um item analisado, a dificuldade de 
articulação interna da CPA. Com isso, o diálogo e o feedback 
com os gestores parece ocorrer a depender das iniciativas 
espontâneas dos membros da CPA em cada Campus. No de 
João Pessoa, particularmente, o feedback parece não se estender 
de modo uniforme, pois os gestores apontaram a dificuldade 
de acesso às informações; e os membros da CPA demonstraram 
haver dispersão na própria Comissão. 

Diante do que foi posto na discussão, pode-se afirmar 
que o relacionamento e a divulgação são uma das principais 
fragilidades do processo de autoavaliação no IFPB. Entre os 
membros da CPA, o relacionamento e o fluxo de informações 
não está bem definido para todos. Com relação aos gestores, 
há insatisfação no que se refere à forma como o processo 
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tem sido repassado a eles, pois afirmaram não estar tão 
envolvidos como gostariam. 

A repercussão da avaliação na gestão é um dos elementos 
que tornam a sua natureza complexa, o que vai além das 
dificuldades instrumentais para sua execução, “é complexa 
nem tanto pelas dificuldades instrumentais, nem tanto pela 
obtenção de respostas claras e pretensamente definitivas, mas 
o é, sobretudo, pelo valor das questões levantadas no debate 
político, ou seja, pelo impacto das perguntas que o processo 
deve suscitar, discutir e avaliar” (DIAS SOBRINHO, 1996, 
p. 15). Assim, repercutir na gestão acaba sendo fruto do debate 
coletivo do processo, as questões respondidas nos questionários 
de autoavaliação vão ser evidenciadas à medida que sejam 
conhecidas e debatidas pelos envolvidos. Sobre esse ponto, 
os gestores afirmam que 

[...] os relatórios da autoavaliação embasam a tomada 
de decisão na gestão, lá estão apontadas muitas 
necessidades, muitos caminhos a serem melhorados, só 
precisam ser debatidos melhor coletivamente (Gestor 01).

[...] a repercussão dos relatórios de autoavaliação na 
gestão é bastante promissora, através deles temos 
tido condições de tomarmos decisões mais assertivas, 
mas ainda precisam ser melhor explorados junto à 
comunidade (Gestor 10).

[...] a influência nas decisões de gestão tem sido pouca, 
pois, devido problemas de acúmulo de atividades, 
falta de suporte operacional nas atividades enquanto 
coordenador de curso, os coordenadores acabam não 
conseguindo dedicar tempo para absorver os resultados 
dos relatórios e aplicá-los. Quando a CPA provoca as 
reuniões de discussão os resultados das discussões 
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foram cruciais para melhoria do curso, da metodologia 
de ensino, de fluxo de disciplinas, de didática, de se 
saber como abordar o aluno, com as respostas dos 
relatórios foram suscitadas essas melhorias (Gestor 02).

[...] os relatórios de autoavaliação poderiam embasar 
as decisões se o canal de comunicação estivesse bem 
estabelecido, o impacto do processo de autoavaliação 
está aquém do que poderia ser, pois eu conheço os 
instrumentos e sei que dá pra fazer coisas maravilhosas 
com ele, mas eu só conheci agora pois acabei de passar 
por um processo de avaliação de curso e fui obrigado a 
conhecer (Gestor 06).

[...] ao meu ver esses relatórios não influenciam em 
nada, pois como a gente não conhecimento dele, fica 
complicado tomar qualquer decisão tendo eles como 
base (Gestor 07).

Percebe-se que, para os gestores, a repercussão da 
autoavaliação na gestão do IFPB ainda é incipiente. Segundo 
eles, o canal de comunicação é o fator determinante para 
que as informações produzidas pela CPA não incidam sobre 
sua rotina prática. Os gestores entrevistados destacaram 
que, quando conseguiram ter acesso aos dados, eles foram 
importantes na sua tomada de decisão. Porém, essa divulgação 
ainda está muito aquém das potencialidades envolvidas, não 
figura como contínua e decisiva nas decisões, uma vez que há 
problemas de comunicação. Nesse processo, o debate apontado 
como necessário por Dias Sobrinho (1996) não tem ocorrido, 
há dificuldade no repasse das informações.

Assim, percebe-se que a autoavaliação atualmente 
desenvolvida no IFPB não está conseguindo cumprir o papel 
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educativo e de autorregulação apresentado por Davok e Brotti, 
(2004), pois, apesar de buscarem compreender a instituição em 
suas múltiplas dimensões e nos vários aspectos, como apontam 
os autores, as informações geradas ainda não conseguem 
ser aproveitadas como instrumento de suporte às decisões. 
Numa análise interna do processo, há a necessidade de a CPA 
se aproximar mais desses gestores, levando-os a discutir e a 
refletir sobre o que está disposto nos relatórios para poderem 
embasar a sua tomada de decisão, melhorando a comunicação 
estabelecida, de modo que se vença a descrença atualmente 
existente no trabalho da CPA no IFPB.

Numa análise para questões externas ao processo, 
é necessária uma reordenação da própria concepção de gestor 
no IFPB, de modo que eles possam se dedicar de fato a questões 
gerenciais, de planejamento e à execução administrativa; 
e menos a questões de burocracia interna de seus setores. 
Ao se ocuparem com rotinas que poderiam ser delegadas, eles 
deixam de lado funções estratégicas dos cargos que ocupam.

Os membros da CPA também foram indagados sobre a 
questão da repercussão da autoavaliação na gestão. A esse 
respeito, afirmam que 

[...] o trabalho da CPA vem repercutindo gradativamente, 
provocando alguns efeitos na vida institucional. Ainda 
é algo que está sendo descoberto. Mas um desses efeitos 
seria o despertar da comunidade para a existência da 
autoavaliação institucional (Membro 10).

[...] desconheço a utilização da autoavaliação de 2016 para 
a tomada de decisão dos gestores [...]. Desconheço essa 
repercussão em nível setorial, porém, em nível de reitoria 
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acredito que houve alguma apreciação, pois percebo uma 
atuação mais forte da CPA nesse nível (Membro 04).

[...] ao apresentar um diagnóstico dos campi o relatório 
de resultados oferece ao gestor um caminho para 
a solução de problemas, no entanto, sabemos que 
isso depende também da liberação de recursos 
orçamentários que em alguns caso, inviabiliza o 
trabalho de ação da gestão (Membro 05).

As ações mencionadas pelos membros na CPA demonstram 
que o processo de autoavaliação apresenta fases isoladas entre 
si, demonstrando que os relatórios são realizados, mas ainda 
não são tão bem aproveitados pela gestão como deveriam ser. 

5 CONCLUSÃO

O foco desta pesquisa foi direcionado ao ciclo de 2015 a 
2017 da autoavaliação institucional no IFPB. A análise realizada 
se reportou a documentos institucionais e a entrevistas com os 
membros da CPA e com os gestores do IFPB – Campus João Pessoa 
para identificar a relação autoavaliação e gestão no Instituto. Desse 
modo, foi possível entender, ao longo do desenvolvimento da 
pesquisa, que esse é um processo que está em reestruturação e 
que apresenta muitas deficiências em sua implementação. Isso ficou 
evidente a partir dos relatórios parciais dos anos de 2015 e 2016. 

Sobre a identificação das etapas e ações empregadas 
no processo de autoavaliação do IFPB, foram encontradas as 
seis que se seguem: definição; elaboração e preparação; testes; 
sensibilização e execução; análise; discussão e divulgação dos 
resultados. As maiores lacunas estão nas etapas de definição 
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(que envolve o planejamento), na execução e na discussão e 
divulgação dos resultados.

Quanto ao planejamento e à execução das etapas, o 
relatório de 2015 mostra que a CPA primeiro precisou entender 
seu papel para poder iniciar os trabalhos, o que causou certo 
prejuízo ao desempenho da autoavaliação nesse ciclo, que se 
iniciou tardiamente. O planejamento sistemático e a execução 
das ações só puderem ser desenvolvidos no ano seguinte, 2016. 
Já no ano de 2017, foi apontado pelos entrevistados como pouco 
explorado, pois o foco voltou-se aos cursos que seriam avaliados 
pelo MEC somente, e não no fortalecimento do processo como 
um todo. Talvez até mesmo pela pouca disponibilidade de tempo 
que restara, nem os membros da CPA nem os gestores sentiram 
a presença da autoavaliação no ano de 2017.

 Assim, a etapa de planejamento ficou comprometida. 
Muitos entrevistados reclamaram não terem sido convocados 
a se engajar na construção do processo. Até mesmo os membros 
da CPA destacaram que o planejamento das ações não foi bem 
construído, faltaram participação e delegação de funções. 
Ademais, para eles, o planejamento e a execução ficaram 
concentrados aos cuidados da coordenação da comissão e de 
alguns membros específicos. A falta de interação foi um dos 
elementos que contribuiu para a dispersão entre os atores.

No caso do IFPB, a pouca participação se ref letiu 
diretamente na relação entre a CPA e os gestores. De maneira 
geral, a análise dos relatos dos gestores apontou que há 
insatisfação de sua parte pelo fato de não participarem da 
construção do processo de autoavaliação, de serem procurados 
apenas no período de recredenciamento de seus cursos e de 
terem reuniões esporádicas somente para a apresentação de 
relatórios prontos. 
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Dessa forma, sobre o nível de envolvimento dos gestores, 
é possível afirmar que ainda é baixo. Os canais que possibilitam 
sua participação no processo (reuniões, debates, exposição 
de resultados) são fracos e não estão bem estabelecidos. 
Atualmente, resumem-se à exposição de resultados no site 
e em reuniões esporádicas. Isso evidencia que o modo como 
as informações estão sendo repassadas não está atendendo 
às expectativas da gestão. Percebeu-se, ao longo da pesquisa, 
que os gestores do Campus João Pessoa reconhecem que a 
autoavaliação é importante, mas sentem falta de uma presença 
mais constante da CPA, como um apoio decisório, com um 
vínculo forte e contínuo estabelecido. O que falta é fazer as 
pessoas perceberem a necessidade e a relevância que essa 
autoavaliação pode trazer ao seu trabalho e às suas decisões.

Assim, numa análise geral entre a autoavaliação e a 
gestão no IFPB, percebe-se que muito ainda há de se avançar, 
principalmente no que se refere ao engajamento, à divulgação, 
ao f luxo contínuo de informações e à repercussão desse 
processo na gestão. Os processos avaliativos e os gestores 
devem caminhar juntos, dada a importância dessa relação 
para o desenvolvimento das instituições educativas. Os dados 
coletados permitiram verificar que isso ainda é o aspecto a ser 
melhorado no processo de avaliação desenvolvido no IFPB.

No que diz respeito à repercussão da autoavaliação 
nas decisões dos gestores, percebeu-se que está abaixo das 
potencialidades existentes no processo. A própria CPA tem 
problema de comunicação interna, de modo que está evidente 
na análise das entrevistas que a preocupação maior da comissão 
está em prestar contas ao MEC e não na construção participativa 
do processo e de resultados que se disseminem na instituição. 
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Os gestores, de maneira geral, afirmaram que esse fluxo ainda 
não atende às suas expectativas.

Percebeu-se que a autoavaliação no IFPB tem ocorrido 
formalmente de modo sistemático, cumprindo a normativa do 
ponto de vista de aplicação de questionários e da elaboração 
de relatórios (potencialidade que não deve ser desconsiderada, 
pois representa um avanço), mas o fato de não repercutir nas 
decisões para trazer alguma transformação no espaço social 
em que está inserida é algo latente e que precisa ser corrigido.  
Assim, pode-se considerar que a autoavaliação influencia pouco 
na gestão do IFPB. Apesar disso, não se pode afirmar que esta não 
ocorre, visto que influencia a ponto de já terem sido promovidas 
algumas mudanças estruturais nos campi e pedagógicas nos 
cursos. Mas isso ocorreu de modo muito pontual, considerando 
que não houve influência para que os dados coletados fossem 
determinantes para embasar as decisões, ou se mostrassem 
frutos de análise e de debates coletivos dos relatórios. Desse 
modo, os dados ainda não funcionam como uma base de 
informações para dirimir dúvidas e dar suporte às decisões. Isso 
ocorre sobretudo porque as informações não estão chegando 
aos gestores. Esse é o principal motivo que tem levado o 
processo a ter pouca influência sobre a gestão. Nesse sentido, 
os gestores do Campus de João Pessoa mostram-se insatisfeitos 
com a interação atualmente estabelecida entre eles e o processo. 
Para eles, as informações não são repassadas de maneira que 
consigam absorver e colocar em prática.

Apontadas algumas fragilidades nas categorias de análise 
desta pesquisa, sugerem-se algumas medidas que podem 
contribuir para o melhoramento do processo de autoavaliação 
atualmente realizado no IFPB:
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• aperfeiçoar a forma como está sendo realizada a função de 
planejamento da autoavaliação, no sentido de promover mais 
envolvimento tanto dos membros da comissão como dos 
gestores. Estando inseridos desde o início, há a possibilidade 
de que as funções sejam delegadas, a interação no processo 
melhore e haja descentralização das atividades;

• melhorar o nível de relacionamento promovido com os 
gestores, buscando canais mais ativos de divulgação. Os 
canais estabelecidos atualmente são passivos (exposição no 
site da instituição, sem discussão coletiva), as informações de 
modo geral são disponibilizadas apenas ao final do processo;

• definir estratégias para fomentar o diálogo entre a CPA e 
os gestores ao longo de todo o processo de autoavaliação 
(planejamento, execução e também após a consolidação 
dos relatórios). Percebe-se que não há discussão sobre as 
informações coletadas. Desse modo, os gestores não têm 
utilizado os relatórios por não estarem ativamente envolvidos 
no processo. Isso tem comprometido a repercussão da 
autoavaliação nas decisões dos gestores.

Diante desse contexto, pode-se entender que o modelo de 
avaliação no IFPB ainda não conseguiu se estabelecer como um 
processo educativo/formativo, conforme a literatura. Os aspectos 
regulatórios ainda são preponderantes sobre os formativos. 
Os resultados obtidos na autoavaliação no IFPB não são bem 
aproveitados pela gestão e o envolvimento do corpo social ainda 
é abaixo do esperado em todas as etapas do processo. 
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GESTÃO DE MATERIAIS 
DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA – 

CAMPUS PICUÍ: 
UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Paula Barreto Maia Nunes
Richard Medeiros de Araújo

1 INTRODUÇÃO

Com a inclusão do princípio da eficiência como pilar da 
Administração Pública, alguns conceitos da área privada foram 
incorporados à gestão pública, desse modo, passaram a ser 
rotina de instituições públicas os conceitos da qualidade, bem 
como o de fluxograma. Nesse processo, a Gestão de materiais 
– que, segundo Costin (2010, p. 183), “é uma área da gestão 
que visa a assegurar que a organização disponha, de modo 
contínuo, de insumos necessários para suas atividades” – tem 
um papel importante na busca pelo bom serviço. A esse respeito, 
Viana (2006, p. 35) acrescenta que “o objetivo fundamental da 
Administração de Materiais é de determinar quando e quanto 
adquirir, para repor o estoque”, portanto, o planejamento é 
um dos fatores de sucesso na Gestão de materiais. Para isso, o 
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fluxograma é um dos meios de se analisar como são feitos os 
processos em cada órgão público.

O local em que ocorre a pesquisa é uma Instituição de 
Ensino Federal, com apenas seis anos de funcionamento, que 
fica localizada em uma cidade do interior do Nordeste, por isso, 
com grande rotatividade de servidores. Apesar de existir uma 
legislação pertinente ao trabalho realizado no setor, alguns 
procedimentos não são feitos conforme a regra; e outros, 
por dependerem de fatores externos ao setor, também não 
são seguidos à risca, tornando o trabalho mais burocrático 
e não obedecendo às regras. Dessa forma, a importância do 
trabalho é justificada para analisar como é feito o modelo atual, 
identificando em cada etapa do processo quais são os principais 
erros e gargalos a fim de propor novos procedimentos conforme 
as regras outrora estabelecidas.

O objetivo deste trabalho é analisar os problemas 
encontrados no setor de Almoxarifado com ferramentas 
da Gestão da Qualidade, sugerindo melhoria com possíveis 
soluções. Dessa forma, serão descritos os procedimentos 
adotados pelo setor, da maneira como são feitos atualmente. 
Tal modelo é analisado com base na legislação vigente: são 
identificados os problemas com suas possíveis causas, entre 
elas, as mais prováveis e sugerir novos procedimentos para o 
Almoxarifado, elaborando um fluxograma de proposta de um 
novo modelo de gestão de material para o órgão estudado.

Neste trabalho, serão analisados como são executados os 
processos da Gestão de materiais, especificamente os praticados 
no setor de Almoxarifado com base na confecção do fluxograma 
do modelo atual. Para tanto, o levantamento será feito por 
meio de entrevistas a fim de identificar as possíveis causas 
dos problemas encontrados. Quanto à análise, esta observará 
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as normas que regem o serviço em questão, como o Manual 
de Almoxarifado do órgão e a Instrução Normativa Nº 205/88, 
que versa sobre o trabalho da Gestão de materiais com outras 
ferramentas da qualidade. Após a análise, será confeccionado 
um novo fluxograma demonstrando a maneira como se sugere 
ser feito o fluxo do trabalho conforme as normas específicas. 
Para isso, foram utilizadas ferramentas da gestão de qualidade, 
como o fluxograma e o diagrama de causa e efeito, por meio dos 
quais se podem identificar erros e gargalos.

2 GESTÃO DE MATERIAIS

Um conceito importante para o bom funcionamento 
de uma organização – privada ou pública – que vem sendo a 
cada dia mais difundido é o de administração de materiais e 
patrimoniais. A esse respeito, a cartilha da Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP (2015, p. 9) mostra que:

Ao nos voltarmos à administração de recursos materiais 
– espécie no gênero dos recursos organizacionais – 
vem à baila a multiplicidade de processos envolvidos, 
que guardam expressiva transversalidade no âmbito 
das instituições. Gestão de estoques, compras, 
guarda e acondicionamento de bens, distribuição e 
administração patrimonial moldam o cerne de uma 
das principais atividades-meio de órgãos e entidades 
públicos, basilar ao bom desempenho institucional. 

Assim, a Gestão de materiais tem a função de administrar 
todos esses elementos. Diante do exposto, na instituição 
pública que é o alvo deste estudo, a Gestão de materiais envolve 
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aspectos como: a necessidade do material pelo servidor ou pelo 
setor solicitante; o planejamento do pedido e sua realização; 
a compra do material solicitado; o acompanhamento do 
pedido ao ser entregue pelo fornecedor, sua chegada ao 
Almoxarifado e a disponibilização ao solicitante, que se estende 
ao acompanhamento da utilização do material em razão de 
garantias e de sua avaliação. Nessa direção, Costin (2010, p. 185) 
explica que “integram o processo de Administração de Materiais 
e Patrimoniais as funções de: compras governamentais e 
contratações de serviço; armazenagem e administração de 
estoques; distribuição; e administração patrimonial”.

2.1 PLANEJAMENTO NA GESTÃO DE MATERIAIS 

O detalhamento da Gestão de materiais inicia-se pelo 
planejamento orçamentário, que é a fase inicial, pois, devido 
às suas definições e direções, as demais fases terão uma base 
para ser realizadas. Siqueira et al. (2017, p. 13) explicam que “o 
planejamento é condição sine qua non para uma gestão eficiente 
da cadeia de suprimentos. Planejando estrategicamente, 
é possível criar condições para linhas de ação, deixando 
margem para atuação em momentos de crise”.  O planejamento 
feito no setor de Almoxarifado refere-se a compras para uso 
comum dos outros setores, portanto, cada setor fica responsável 
por seus pedidos específicos de material, tendo em vista seus 
conhecimentos e o planejamento. Definidas as solicitações, 
com suas devidas justificativas e o quantitativo de cada item ou 
serviço, deve-se encaminhar essa lista com o pedido de compras 
para o setor responsável pela licitação. 
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O cálculo do quantitativo a ser solicitado pelo 
Almoxarifado e pelos demais setores deve obedecer às normas 
fixadas pela IN Nº 205/1988, que estabelece parâmetros como: 
consumo médio, tempo de aquisição, intervalo de aquisição, 
estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido e 
quantidade a ressuprir. O pedido já deve ser formalizado em 
forma de Termo de Referência. 

2.2 COMPRA DE MATERIAL

Essa fase propõe que se faça licitação para futura compra 
do material. Em uma instituição pública, a compra de material, 
seja de consumo, seja permanente, deve ser precedida de algum 
processo licitatório, que pode ocorrer por meio de concorrência, 
de tomada de preços, de convite, de concurso, de leilão, 
de pregão ou outros tipos, ou ainda ser dispensada ou inexigível. 
Nesse caso, é feito um processo para documentar e justificar a 
lei que permite que a licitação não seja realizada. Em razão de 
essa etapa não ser executada no Almoxarifado, mas sim no setor 
de compras e licitação, não será pormenorizada neste trabalho, 
porém, ela faz parte da cadeia de Gestão de materiais.

2.3 CONTATO COM O FORNECEDOR 

Com a compra homologada, independentemente de 
qual modalidade, pode-se fazer o empenho para efetivar a 
contratação. Depois de confeccionar o empenho e de colher 
as assinaturas necessárias na nota de empenho, o pedido deve 
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ser enviado ao fornecedor para que ele saiba qual o material e 
qual quantidade ele deverá entregar à Administração Pública. 

O acompanhamento da compra, também chamado de 
follow-up, segundo Gonzales (2003, p. 63), é “uma forma de se 
ter mais controle sobre o sistema de compras e como uma 
maneira de se efetuarem verificações periódicas e rotineiras 
nos suprimentos em aquisição pela organização”. Ele deve ser 
feito pela Administração de modo que confira se o fornecedor 
está cumprindo os prazos combinados anteriormente. 
Dessa forma, o fornecedor fica sabendo do prazo a ser cumprido 
e das possíveis sanções que pode receber, descritas na 
Lei Nº 8.666/93. Cabe à Administração aplicá-las.

2.4 RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

A etapa em que o material chega à instituição inicia-se no 
Almoxarifado, com o recebimento do pedido e a conferência do 
material por meio da nota fiscal, que é emitida pelo fornecedor, 
em comparação com a nota de empenho emitida pelo órgão. 
Assim, o recebimento de materiais advindos da licitação e do 
empenho deve ser feito no Almoxarifado ou em local designado 
para isso. Sobre o recebimento, veja-se o que diz a Instrução 
Normativa Nº 205/1988:

Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado 
é entregue ao órgão público no local previamente 
designado, não implicando em aceitação. Transfere 
apenas a responsabilidade pela guarda e conservação 
do material, do fornecedor ao órgão recebedor. 
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Segundo Gurgel (2013, p. 123), “a função básica do 
recebimento de materiais é assegurar que o produto entregue 
esteja em conformidade com as especificações constantes no 
pedido de compra”. O processo de recebimento é composto de 
fases que devem ser realizadas em momentos distintos: a de 
recebimento do pedido da transportadora, a de conferência 
quantitativa, a de conferência qualitativa e a de regularização 
no sistema de controle utilizado na instituição. 

Na fase inicial, deve-se analisar se o material condiz com 
a nota fiscal e com o pedido (nota de empenho). “As inspeções 
de recebimento visam constatar que as características 
do produto inspecionado estão de acordo, ou não, com os 
requisitos especificados” (GURGEL, 2013, p. 126). Nessa fase, já 
se pode saber se existe alguma avaria no material recebido e, 
em caso positivo, recusar recebê-lo. Para dar prosseguimento 
ao processo de recebimento, é preciso analisar a quantidade 
do material recebido e atentar para a unidade de medida 
solicitada e a enviada. 

Em caso de o material estar conforme o pedido, 
o transportador pode ser liberado e partir para a terceira fase na 
conferência do material: a qualitativa. Esse momento, também 
conhecido como inspeção técnica, é o de confronto das informações 
constantes do pedido de compra (nota de empenho) com as 
informações do material enviado pelo fornecedor. A Instrução 
Normativa Nº 205/1988 sugere que o exame qualitativo poderá 
ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da 
qual fará parte o encarregado do Almoxarifado.

Se, em alguma das fases anteriores, tenha sido constatada 
alguma discrepância em relação ao que foi solicitado, 
o fornecedor deverá ser comunicado. Segundo a IN 
Nº 205/1988: “quando o material não corresponder com exatidão 
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ao que foi pedido, ou, ainda, apresentar faltas ou defeitos, o 
encarregado do recebimento providenciará junto ao fornecedor 
a regularização da entrega para efeito de aceitação”. Nesse caso, 
volta para o almoxarife a responsabilidade de manter contato 
com o fornecedor para que essa diferença seja resolvida.

Por fim, encerrando as etapas intermediárias, tem-se a 
regularização. Nessa fase, Paoleschi (2012, p. 71) explica que 
quando “nenhuma irregularidade se constatar, encaminham-se 
os materiais ao Almoxarifado, os quais são incluídos no estoque 
contábil e físico, identificados mediante seu código na localização 
pré-determinada, onde serão guardados adequadamente”. 

2.5 DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE MATERIAL 

A etapa final é a de entrega do material ao solicitante, 
que, no caso da Gestão de materiais em órgãos públicos, são 
os próprios servidores que os solicitaram. Pode acontecer de o 
material ser para uso imediato do solicitante, mas pode ser que 
ele precise usar em pequenas porções. Para isso, deve solicitar 
o material ao Almoxarifado outras vezes. 

O fornecimento por requisição é considerado pela 
IN Nº 205/1988 como “o processo mais comum, pelo qual 
se entrega o material ao usuário mediante apresentação 
de uma requisição (pedido de material) de uso interno 
no órgão ou entidade”. Mesmo com o fornecimento por 
requisição, o responsável pelo Almoxarifado deve atentar 
para as quantidades e a natureza dos materiais solicitados 
por determinados servidores para que não sejam extraviados 
ou usados indevidamente. Assim, fecham-se as fases da Gestão 
de materiais de um órgão público, explicando, brevemente, 
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como deve ocorrer todo o processo, sabendo que cada órgão 
pode ter sua especificidade na cadeia, a depender de como 
desempenha sua função.

3 QUALIDADE

Para Bertolino (2010, p. 13), “praticar qualidade, então, 
é desenvolver, projetar, produzir e comercializar produtos de 
qualidade que sejam mais econômicos, mais úteis, seguros 
e sempre satisfatórios para o consumidor”. Já Fischer et al. 
(2009, p. 8) concebem que “qualidade é o atendimento de 
exigências e expectativas de clientes”, portanto, a qualidade 
deve ser sentida pelo usuário. Numa instituição pública, o 
consumidor é o usuário do serviço, que também exige que 
os serviços ofertados, que são pagos com os impostos, sejam 
de boa qualidade. 

3.1 FERRAMENTAS DA GESTÃO DA QUALIDADE

A aplicação das ferramentas da Gestão da Qualidade é feita 
em processos, para cada um, existem diversos microprocessos, 
e essa divisibilidade facilita o controle e a análise dos problemas. 
Para isso, na análise do processo a que se destina este trabalho, 
é importante definir o processo que está sendo analisado, quais 
são seus usuários e seus itens de controle.

Nesse sentido, uma ferramenta disponível é o diagrama de 
causa e efeito, criado por Ishikawa, por isso, também é chamado 
de “diagrama de Ishikawa” ou “diagrama de espinha de peixe”, em 
razão de sua aparência, como pode ser visto na Figura 1. Martinelli 
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(2009, p. 146) afirma que o diagrama “é utilizado para apresentar 
a relação existente entre o resultado (efeito) e os fatores (causas) 
do processo”. Já para Nogueira (2008, p. 96),

[...] a construção cuidadosa do diagrama de causa 
e efeito tem por objetivo mostrar com clareza e em 
diversos níveis de detalhamento quais são as causas 
que contribuem para o surgimento de um determinado 
efeito. É possível também agrupá-las por categorias, 
clareando ainda mais a visão a respeito do problema 
em questão. Dessa forma, quando temos um efeito 
indesejável, a identificação de suas causas fundamentais 
torna possível conceber uma forma de solucioná-las e 
não perder tempo atacando sintomas.

O diagrama de causa e efeito deve ser elaborado em 
conjunto com as pessoas que fazem parte do processo a ser 
analisado, pois elas conhecem os problemas e suas possíveis 
causas. Fischer et al. (2009, p. 85) descrevem esse diagrama 
como uma ferramenta “que dá uma visão global ordenada de 
todas as influências sobre um problema”. Las Casas (2008, p. 81), 
por sua vez, alerta que “o cuidado que se deve ter para elaborar 
um diagrama dessa natureza é com a correta determinação das 
causas de um problema e não apenas de seus sintomas”.

O diagrama de causa e efeito, também chamado de 6M, 
é utilizado para definir o problema, que é desenhado 
por uma seta e na extremidade contém o problema em 
questão, que no caso é o efeito e está ligado por seis 
setas representadas por fatores básicos das causas: 
mão de obra, método, máquina, meio ambiente, 
medição e material (SILVA; BARBOSA, 2017, p. 70).
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Para Wong (2011, p. 1), “a ‘cabeça de peixe’ representa 
o principal problema, e suas causas potenciais, geralmente 
derivadas de sessões de brainstorming ou pesquisas, são 
indicadas nos ‘ossos de peixe’ do diagrama” (tradução nossa)1. 
Então, devem-se procurar as causas primordiais para que seja 
sanado o problema constante da “cabeça”.

Figura 1 – Exemplo de diagrama de causa e efeito

Fonte: adaptado de Fischer et al. (2009).

Além das ferramentas tradicionais da qualidade 
propostas por Ishikawa, existem outras que foram surgindo 
com a utilização e os estudos do tema “qualidade”, como 
brainstorming, fluxograma, FMEA, 5W3H, diagrama da árvore, 
Kanban, just in time, entre tantas outras. A esse respeito, 
Carpenetti (2010) afirma que, além das “sete ferramentas da 
qualidade”, existem outras bastante difundidas, como 5S, 
mapeamento de processos e 5W1H, hoje já chamada de 5W3H. 

1  The ‘fish head’ represents the main problem. The potential causes of the 
problem, usually derived from brainstorming sessions or research, are indicated 
in the ‘fish bones’ of the diagram.

Causa 1 Causa 3 Causa 5

Causa 1

Causa 2 Causa 4 Causa 6
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Na literatura, existe uma divisão sobre em qual fase do processo 
cada ferramenta seria mais útil. Assim, existem as usadas para 
analisar o processo, cuja finalidade é de identificar problemas, 
como o brainstorming, a folha de verificação, o gráfico de Pareto 
e o gráfico de dispersão ou correlação. Depois da análise, para 
planejar medidas e propor projetos, podem ser utilizados o 
diagrama de causa e efeito, o 5W3H, o fluxograma, entre outras.

Outra ferramenta importante para o início da análise do 
processo é o fluxograma, que Fischer et al. (2009, p. 82) definem 
como uma ferramenta usada “quando se pretendem representar 
decursos de processos, compostos de passos individuais”. É utilizada 
com frequência para analisar inicialmente o processo e propor o 
andamento ideal. Cada etapa é representada por alguma forma 
geométrica. No Quadro 1, a seguir, estão as formas mais utilizadas.

Quadro 1 – Representação de formas em um fluxograma

Atividade

Início ou fim

Atividade

Decisão

Linha de fluxo ou direção

Conexão de atividades

Símbolo

Fonte: adaptado de Maranhão e Macieira (2004).
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Nesta pesquisa, serão utilizadas apenas essas duas 
ferramentas, o fluxograma e o diagrama de causa e efeito, 
porém, conforme já dito anteriormente, existe uma gama bem 
diversa de outras ferramentas da qualidade.

4 METODOLOGIA

Este trabalho propõe um estudo de caso em um processo 
contido na Gestão de materiais em um campus de uma 
Instituição Pública de ensino, que se refere às atividades do setor 
de Almoxarifado. Quanto às técnicas utilizadas na pesquisa, que 
são os meios empregados para alcançar seus objetivos, trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. 
A escolha pela pesquisa bibliográfica se justifica porque, 
segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 166), sua finalidade é de 
“colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. Desse 
modo, foi feito um levantamento bibliográfico de textos, 
livros e artigos sobre os assuntos pertinentes para embasar 
este estudo. A pesquisa documental foi escolhida porque 
analisa os documentos internos à organização, como o Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Manual de Gestão 
Almoxarifado do órgão, os Planos Anuais de Trabalho – PAT e, 
segundo Gil (2012, p. 51), “vale-se de materiais que não rece-
beram ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.

Por fim, a pesquisa pode ser classificada como de estudo 
de caso, pois é analisado um processo em especial, com todas as 
suas fases. De acordo com Gil (2010, p. 37), “consiste no estudo 
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profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento”.

No diagnóstico inicial da pesquisa, já foram utilizadas 
técnicas como observação participante natural. A esse respeito, 
Gil (2008, p. 103) destaca que essa técnica é empregada “quando 
o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que 
investiga”, para levantar fatos importantes e, por exemplo, 
construir um fluxograma sobre como ocorre a Gestão de 
materiais no órgão, etapa inicial para se compreender como 
funciona esse processo. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O órgão estudado não tem fluxograma dos processos 
da Gestão de materiais nem do Almoxarifado que pertence a 
essa cadeia. Em 2017, foi publicado um Manual de Gestão de 
Almoxarifado e um Manual de Gestão de Patrimônio no site da 
Instituição, que tratam das funções do setor de Almoxarifado 
e do de Patrimônio, mas não explicam como os usuários devem 
utilizar o serviço desses setores.

Assim, serão apresentadas as etapas constantes do 
desenvolvimento do trabalho do setor de Almoxarifado, conforme 
o Manual do Almoxarifado do órgão, identificando problemas no 
Modelo Proposto a fim de elaborar um novo fluxograma depois 
da análise feita nas ferramentas da qualidade, conforme as normas 
que regem o setor. No trabalho desempenhado no Almoxarifado, os 
processos podem ser pormenorizados. Assim, serão apresentados 
fluxogramas das tarefas do setor divididas por etapas de trabalho, 
a saber: planejamento das aquisições, acompanhamento dos 
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pedidos de materiais, recebimento do material, armazenamento 
do material, distribuição dos materiais e prestação de contas.

5.1 PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Inicia-se a análise pelo planejamento das aquisições feito 
pelo setor de Almoxarifado e se descrevem os procedimentos 
dessa etapa. Atualmente, como as compras de material comum 
são feitas, geralmente, por meio de participação em Intenções 
de Registro De Preços (IRPs) de outros órgãos, não é feito 
qualquer levantamento prévio no Almoxarifado dos itens que 
são necessários para compra, nem enviada uma lista no início 
do ano para compras do ano todo.  

 Conforme o levantamento dos dados, constatou-se que 
o problema prioritário é a falta de controle de estoques, pois 
muitos dos problemas identificados são classificados como 
decorrentes desse problema maior. Assim, para cumprir os 
objetivos da pesquisa, a Figura 2 apresenta o diagrama de causa 
e efeito para tal problema.

Figura 2 – Diagrama de causa e efeito – Falta de controle dos estoques

Matéria-prima Máquina Medida/Medição

Fornecedor
com
certidões
vendidas

Falte de
controle
de estoque 

Meio Ambiente Mão-de-obra Método

Falta de
acompanhamento
de quantitativos
do estoque

Solicitante não 
planeja
solicitação

Falta de servidor
para levantamento
dos estoques

Solicitante não
é o usuário

Cálculo dos
pedidos

Compras de 
final de ano

Fonte: elaboração própria.



178 179

Percebe-se que, entre os Ms característicos do diagrama, 
alguns nem são utilizados, como meio ambiente e máquina, 
mas os outros têm causas ligadas a eles. A causa “fornecedor 
com certidões vencidas” foi colocada como matéria-prima, 
porque, nesse caso, o fornecedor entra como fonte do início do 
processo, para a compra ser efetivada. Se ele já tiver problemas, 
todo o resto da cadeia será prejudicado, e a compra não poderá 
ser feita. A questão da mão de obra se justifica devido à falta 
de servidores para fazerem os levantamentos, a fim de que o 
processo fosse feito de forma parcelada; e ao fato de os usuários 
não fazerem a solicitação, o que foi apontado nas entrevistas 
como um problema, que já é causa de outro. 

Quanto à medida/medição, a falta de acompanhamento 
dos quantitativos do estoque gera estoques maiores ou menores 
do que o realmente necessário. Por fim, em relação ao método, 
foi encontrado como causa o fato de o solicitante, muitas 
vezes, não ser o usuário, nesse caso, o diretor ou coordenador 
faz pedidos sem ser o usuário. Sobre isso, o Gestor 1 relatou: 
“Muitas vezes, a gente é obrigado mesmo a tomar a frente e 
sair comprando, sair pesquisando materiais parecidos, aí vai 
submeter ao coordenador para ver se é aquilo mesmo que ele 
estava querendo”, mostrando a falta de interesse do usuário 
para fazer a solicitação. Consequentemente, os quantitativos 
não serão os reais, e as compras no final do ano impossibilitam 
que o planejamento seja bem feito, porque se devem comprar 
todos os itens em um só período. Além disso, há a sobrecarrega 
dos servidores e do almoxarifado (galpão) e do cálculo de 
pedidos, que também não é feito conforme a norma estipulada 
na IN Nº 205/1988, o que gera um quantitativo que só é baseado 
na estimativa do coordenador do Almoxarifado.
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Existem, ainda, algumas divergências na maneira como 
esse planejamento das aquisições é feito atualmente e o que 
estipula a Instrução Normativa Nº 205/1988 que o Almoxarifado 
deve seguir. Nesse caso, deve ser feito um estudo de tamanho 
do estoque de cada item ou dos prioritários para saber qual 
seria seu estoque mínimo, o máximo, o ponto do pedido e a 
quantidade a ressuprir, o que não é feito no modelo atual. Outro 
ponto divergente é a conferência no estoque de materiais antes 
de efetivar a compra, conforme cita o Manual do Almoxarifado 
do órgão: “É recomendável verificar se não há material em 
estoque que possa ser substituído pelo material a ser adquirido, 
a fim de otimizar o uso dos itens do almoxarifado e reduzir 
custos com ressuprimentos”. Essa prática ainda não é efetivada 
como padrão no Almoxarifado do campus estudado. A Figura 3, 
a seguir, demonstra o fluxograma do modelo atual e do modelo 
proposto.

Figura 3 – Fluxograma para planejamento das 
aquisições – Modelo atual e Modelo proposto
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Esse modelo proposto inclui estudos e levantamentos 
de quantitativos por cada setor, além da confecção do seu 
próprio Termo de Referência. Essa prática estaria conforme 
a publicação sobre Sistema de Registro de Preços, Perguntas 
e Respostas da CGU (2014, p. 78) que define que o Termo de 
referência “será elaborado pelo setor requisitante do objeto da 
licitação, em conjunto com a área de compras, e aprovado por 
quem autorizou a realização do procedimento licitatório”.

5.2 ACOMPANHAMENTO DOS 
PEDIDOS DE MATERIAIS

A próxima etapa é o acompanhamento dos pedidos de 
materiais, pois, com a compra efetivada a partir da confecção 
da nota de empenho, o Almoxarifado a envia ao fornecedor, 
para que seja entregue o material descrito no documento. 
Atualmente, esse envio é feito por e-mail, e se aguarda a 
confirmação de recebimento para, a partir dessa data, contar 
o prazo estipulado no edital para a entrega.

Nessa fase, segundo o levantamento feito anteriormente, 
percebeu-se que ainda não é cumprida efetivamente a norma de 
abertura de processo para apuração dos fatos quanto à não entrega 
do fornecedor. Outra inconformidade foi o envio da nota de 
empenho por e-mail e não via Correios. Apesar disso, o problema 
selecionado como prioritário para essa etapa foi a entrega atrasada 
pelo fornecedor, sendo analisado conforme o objetivo específico 
elencado para esse trabalho por meio do diagrama de causa e efeito, 
conforme Figura 4.
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Figura 4 – Diagrama de causa e efeito para 
entrega atrasada pelo fornecedor

Fonte: elaboração própria.

Conforme mostra a Figura 4, o problema de atraso na 
entrega é originado externamente, mas tem grande impacto 
no trabalho do Almoxarifado. Como muitos empenhos são 
feitos no final do ano e falta pessoal no setor para realizar tal 
tarefa, o controle das entregas dos empenhos sobrecarrega o 
pessoal. Outro problema é o fato de a localização geográfica da 
cidade onde o campus é situado ser longe dos grandes centros, 
razão pela qual os fornecedores enfrentam dificuldades para 
encontrar frete e enviar as mercadorias compradas. O problema 
também pode ser originado pelo fornecedor, por não enviar o 
material no prazo, devido a questões internas a ele ou à falta de 
pessoal no próprio fornecedor. Pode ser, ainda, que o fornecedor 
que ganhou a licitação não seja o fabricante do material e 
precise comprar a outro para entregar, o que aumenta ainda 
mais o prazo de entrega do material. De acordo com a norma, 
quando a responsabilidade do atraso é do fornecedor, o órgão 
deve notificar o atraso e abrir um processo para apurar os 
fatos, verificar o ocorrido e, se for necessário, aplicar as sanções 
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descritas na lei. Porém, no IFPB – Picuí, essa prática ainda não 
é realizada, porque existem empenhos inscritos em “restos a 
pagar” que não condizem com a quantidade de notificações 
feitas ou de processos para apurar fatos abertos.

Segundo a IN nº 205/88, se o fornecedor não entregar 
o material no prazo, deve-se notificá-lo para apurar os fatos 
posteriormente. Essa é uma divergência, visto que, em algumas 
circunstâncias, as sanções previstas em lei não são aplicadas 
no campus estudado, em razão de não haver ainda essa cultura 
de notificação. Outra divergência analisada na etapa de contato 
com fornecedor do Manual do Almoxarifado do órgão diz 
respeito ao envio da nota de empenho ao fornecedor, caso não 
confirme recebimento via e-mail, pelos Correios. Apresenta-se 
um modelo de fluxograma para o Setor de Almoxarifado para 
o contato com o fornecedor (Figura 5).
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Figura 5 – Fluxograma do acompanhamento dos pedidos 
de Materiais – modelo atual e modelo proposto
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Fonte: elaboração própria.

No f luxograma apresentado na Figura 5, proposto 
depois de enviado o empenho com sua respectiva confirmação 
de recebimento, estipula-se o prazo de 30 dias (ou outro 
prazo, de acordo com o edital da licitação) para se cobrar do 
fornecedor a entrega. Caso não seja entregue o material nem 
solicitado o pedido de prorrogação do prazo de entrega, com 
justificativa aceitável pela administração, encaminha-se o 
processo para apurar os fatos. O fornecedor que não honrar seus 
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prazos estará sujeito às sanções previstas em lei e que devem 
ser aplicadas pela Administração Pública. Nesse processo, 
Primo e Albuquerque (2011) corroboram essa afirmação ao 
considerarem que a Administração exerce o poder coercitivo, 
tendo em vista as penalidades previstas pelo não cumprimento 
do contrato. Assim, faz-se necessário seguir a norma e instituir 
esse procedimento no fluxograma do setor.

5.3 RECEBIMENTO DE MATERIAL

No que diz respeito à etapa de recebimento do material, 
que é feita no Almoxarifado, esta é dividida em duas partes, 
segundo o Manual de Almoxarifado do órgão, quais sejam: 
o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Para 
analisar essa etapa do processo de trabalho do Setor de 
Almoxarifado, apresenta-se, na Figura 6, o fluxograma do 
recebimento de materiais, conforme o modelo atual do órgão.

Figura 6 – Fluxograma do recebimento do material – modelo atual
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O recebimento de materiais é feito conforme as normas 
que regem o setor.  Assim, não é preciso propor um novo 
fluxograma nessa etapa. Quanto à análise dos problemas, 
essa etapa do trabalho do Almoxarifado foi a que apontou 
que o fornecedor não entrega o material corretamente. Como 
mencionado pelo entrevistado 1, “os fornecedores não entregam 
aquilo que é especificado no edital, nem no empenho, às vezes 
com marcas e itens diferentes daquilo que é empenhado”. 
Então, como só foi citado um problema para essa etapa, 
ele é considerado prioritário, cujo estudo de suas causas está 
disposto na Figura 7.

Figura 7 – Diagrama de causa e efeito do fornecedor 
que não entrega o material corretamente

Fonte: elaboração própria.

Assim, as possíveis causas para o fato de o fornecedor não 
entregar o material corretamente classificam-se em: matéria-
prima – material não conforme, marcas diferentes; medida 
– unidade de medida diferente da licitada; e método – quebra 
do material no transporte. Todas essas causas deságuam no 
problema que se reflete no efetivo recebimento do material, 
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que passa a ser mais lento, porque o fornecedor será contatado 
e pode questionar a alegação do Almoxarifado de que houve 
divergência na entrega.

5.4 ARMAZENAMENTO DE MATERIAL

Continuando as etapas do processo de trabalho 
do Almoxarifado, depois de recebido, o material deve 
ser guardado ou armazenado. Nessa etapa, o material é 
liberado para ser estocado, sua etiqueta correspondente é 
confeccionada, e fica em local disponível.

Na fase da armazenagem de material, foram 
identificados como problemas que: os materiais, por vezes, 
são estocados em contato com o piso; a arrumação não pode 
atrapalhar o acesso à emergência; e o empilhamento de 
materiais, em determinados momentos, é feito em quantidade 
maior do que a recomendada devido às grandes compras. 
Outros problemas apontados foram: a conferência do prazo 
de validade dos itens e a falta de local para guardar materiais 
específicos, além da distância entre o setor gerencial e o 
galpão onde é guardada a maioria dos materiais.

Com os procedimentos adotados, esses problemas acabam 
causando um mais genérico: a falta de espaço físico. Assim, para 
o problema que é considerado prioritário, a possível causa é a 
falta de local apropriado para estocar materiais nocivos à saúde, 
pois são guardados em um único local. Portanto, em um mesmo 
galpão, ficam guardados produtos químicos, tintas, produtos de 
limpeza e materiais perfurocortantes. Outra causa estaria também 
ligada à anterior, porém, no que diz respeito à guarda de materiais 
de manutenção pesados, grandes e de cunho grosseiro – como 
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cimento, caibro, canos –, eles ficam armazenados em uma sala 
onde, devido à falta de espaço, também estão estocados papel 
higiênico, papel toalha, livros e ainda é espaço para receber, 
provisoriamente, os materiais. 

Outra causa para o problema de espaço físico é a falta de 
pallets de material plástico e suportes para materiais de grande 
porte. O campus dispõe de alguns, mas o número ainda é 
insuficiente. Sobre isso, assim se expressou o Gestor 1: “Outra 
coisa, é a questão de que, pelos estoques estarem superlotados, 
nós precisamos de cada vez mais espaço para estar acondicionando 
de forma adequada esses materiais, com prateleiras, pallets e mais 
espaço”. Ainda sobre materiais de grande porte, foi citado que 
o problema maior de espaço físico é a falta de profissional para 
carregá-los, porque os servidores do Almoxarifado geralmente têm 
de transportar materiais de um canto para outro ou solicitar ajuda 
de algum terceirizado, embora saibam que ele não é obrigado a 
fazê-lo, pois isso pode caracterizar desvio de função. Ademais, 
há certa distância entre a sala da coordenação do Almoxarifado e 
o galpão onde o material é guardado. É cansativo ir diversas vezes 
ao galpão e voltar à coordenação para fazer os trâmites processuais 
no sistema, e isso atrapalha no controle do estoque, pois, se surgir 
uma nova demanda no deslocamento, pode ocorrer de o almoxarife 
se esquecer de providenciar a saída de algum material, o que 
pode ocasionar possível erro no estoque. A Figura 8 apresenta o 
diagrama de causa e efeito do problema de falta de espaço físico, 
segundo as observações da pesquisa.
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Figura 8 – Diagrama de causa e efeito do espaço físico

Fonte: elaboração própria.

Depois de analisar o processo feito atualmente, 
apresenta-se, na Figura 9, a sugestão de um novo fluxograma 
para essa etapa do trabalho do Almoxarifado.

Figura 9 – Fluxograma de armazenagem do 
material – modelo atual e modelo proposto
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Essa proposta de um novo fluxograma só acrescenta a 
guarda em local específico para materiais corrosivos, químicos 
ou outros que necessitam ficar isolados e acondicionados 
adequadamente.

5.5 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL

Por fim, outra etapa do processo de trabalho no setor 
do Almoxarifado é a distribuição dos materiais para o usuário 
final. No campus estudado, a distribuição é feita conforme 
requisição. Segundo a IN nº 205/88, “se entrega o material ao 
usuário mediante apresentação de uma requisição (pedido de 
material) de uso interno no órgão ou entidade”. As solicitações 
devem ser feitas e autorizadas via sistema, de maneira que o 
quantitativo liberado seja o mesmo que o entregue em mãos.

Na fase de distribuição de materiais, foram apresentados 
como problemas a compra em unidades de medidas diversas da 
que facilita a distribuição do material e a falta de comunicação 
entre o usuário final e o setor do Almoxarifado, o que faz com que 
os usuários não saibam o que está disponível no Almoxarifado, 
seja por falta de interesse do usuário em questionar, seja pelo 
Almoxarifado, que não comunica quais itens estão disponíveis 
para uso sem ser questionado. Para demonstrar o diagrama de 
causa e efeito desse problema considerado como prioritário, 
veja-se a Figura 10.
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Figura 10 – Diagrama de causa e efeito para falta de 
comunicação entre o Almoxarifado e o usuário

Fonte: elaboração própria.

Segundo o Manual do Almoxarifado do órgão, ao atender 
às requisições, o servidor do desse setor deve observar o 
histórico de pedidos, correlacionar a natureza do material com 
a atividade do setor requisitante, assinar e datar a requisição 
de modo que identifique o solicitante e o recebedor. Essas 
observações feitas no Manual nem sempre são cumpridas 
pelo Almoxarifado, assim como a requisição, por vezes, não é 
assinada no momento exato da solicitação. Assim, foi proposto 
um novo fluxograma para a etapa de distribuição de material 
ao usuário final.
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Figura 11 – Fluxograma de distribuição dos 
materiais – modelo atual e modelo proposto
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Nesse modelo de f luxograma, foram acrescentadas 
etapas como a análise do quantitativo e se está de acordo com 
a normalidade. Também é importante verificar se o material 
é relacionado ao setor solicitante para ser liberado e foi 
assinada a requisição. Vale ressaltar que podem ser solicitados 
quantitativos diferentes do usual ou materiais diferentes, desde 
que justificado o motivo. Essa prática é descrita na IN nº 205/88, 
pois as quantidades de materiais a ser fornecidos deverão ser 
controladas, levando-se em conta o consumo médio mensal 
dessas unidades usuárias nos 12 (doze) últimos meses.

A fase da prestação de contas consiste apenas na geração 
de relatórios mensais e, esporadicamente, na liberação de 
documentos e dados para auditorias e inventários. Dessa forma, 
não foi gerado fluxograma para a etapa.
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De acordo com o que foi analisado sobre o setor do 
Almoxarifado, muitos problemas foram identificados na 
pesquisa, por meio de observação da pesquisa-ação, da aplicação 
das ferramentas propostas no trabalho e da análise documental. 
Concluiu-se que existem questões que se originam no próprio 
setor e no campus IFPB de Picuí; há, ainda, as originadas 
externamente ao órgão e relacionadas aos fornecedores.

Ademais, quando o usuário final (qualquer servidor que 
necessite de algum material ou o próprio setor do Almoxarifado) 
não faz seu pedido anual de itens de consumo geral, causa um 
problema no início do processo de trabalho do Almoxarifado 
que repercute negativamente em todo o trabalho do setor, pois 
o material não estará disponível para o solicitante quando ele 
precisar. Para Siqueira et al. (2017, p. 13), “é possível afirmar 
que as atividades de suprimentos estão diretamente relacionadas, 
tendo impacto direto uma sobre as outras quando ocorre falha em 
algum elo da cadeia”, assim, esse problema identificado no início 
do processo pode interferir em todo o restante.

Nesse sentido, um fator que interfere em todas as etapas 
é o de o governo federal não programar o envio do orçamento, 
que gera a “compra do final de ano”. Com a concentração das 
compras em um único período, recaem problemas sobre todas 
as etapas, pois todo o trabalho que deveria ser diluído durante o 
ano concentra-se em apenas um período. Dessa forma, a falta de 
pessoal para acompanhar o processo ou de local para armazenar o 
material seria uma demanda sazonal. 

Existem problemas que também são originados e 
resolvidos externamente (os ligados aos fornecedores) para os 
quais a legislação descreve os procedimentos a ser realizados 
pela Administração, mas, como o contato com os fornecedores 
também se concentra no final do ano, falta pessoal para esse 
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acompanhamento. Outro fator observado é a não utilização por 
completo do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) 
tanto por parte do Almoxarifado – que não o utiliza para controlar 
os empenhos ou os estoques – quanto pelos solicitantes (demais 
servidores), que não o utilizam para pedir materiais nem conferir 
se existe estoque do que é necessário.

Por fim, um fator identificado como problema que interfere 
no dia a dia do setor diz respeito ao espaço físico para guardar 
materiais que necessitem de um acondicionamento especial, tanto 
por serem delicados ou nocivos quanto pelo tamanho grande e 
por serem pesados. Além disso, há a distância entre o galpão do 
almoxarifado e sua coordenação.

Assim, das sugestões apresentadas no trabalho, existem 
proposições internas ao setor, como as seguintes: criar uma 
programação para que os pedidos sejam feitos ao longo do ano 
e calculados conforme estipula a norma vigente; acompanhar os 
pedidos, utilizando o sistema SUAP, com o fim de criar a cultura de 
notificação e abrir um processo para apurar fatos; solicitar compras 
de material para acondicionar pallets, suportes e estrados; solicitar 
um projeto para construir um local apropriado para guarda material 
e aproximar a coordenação do galpão do almoxarifado; e enviar 
uma lista mensal aos solicitantes dos itens constantes do estoque 
ou dos que foram recebidos naquele período.

Existem sugestões que não competem somente ao setor 
de Almoxarifado mas também a uma instância maior, como 
a direção administrativa ou outra direção, quando couber, 
que são: a obrigatoriedade de passar os pedidos de compras pelo 
Almoxarifado e conferir se os materiais já existem no estoque; 
incentivar os servidores a preencher suas solicitações, treinando 
os solicitantes ou não, comprando material de quem não 
solicitou, assim como incentivando e treinando os solicitantes 
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a usar o SUAP para requisitar material. Outra sugestão que recai 
sobre as direções, que não devem ser responsabilizadas por esse 
acontecimento, são as compras no final do ano, porquanto essa 
prática interfere em todo o trabalho do Almoxarifado e em toda 
a cadeia de suprimentos. Não basta comprar por meio do SRP 
(Sistema de Registro de Preços), que foi criado com a intenção 
de ser um “estoque” fora do órgão se só é solicitado todo de uma 
vez e para superlotar o almoxarifado. 

Analisando a viabilidade das propostas apresentadas, 
percebe-se que algumas delas são passíveis de ser realizadas 
em um curto prazo, como o levantamento de itens do estoque, a 
conferência sobre a existência de material solicitado em estoque, 
a confecção de programação de pedidos, o acompanhamento 
efetivo dos pedidos feitos pelo sistema SUAP, a aquisição 
de pallets e suportes para guarda correta de materiais e a 
comunicação entre Almoxarifado e usuário dos itens constantes 
do estoque. Como propostas de médio prazo, foi apresentado o 
incentivo aos usuários a fim de realizar seus próprios pedidos. 
Esse trâmite deveria se dar da forma correta, por meio de 
cursos, seminários ou de política de boas-vindas, apresentando 
já aos novatos a maneira de se solicitar material para compra e 
o almoxarifado. Outra proposta de médio prazo, mas de grande 
impacto, seria a realização das compras conforme cronograma 
e a não concentração de compras no final do ano. 

Como ações de longo prazo, elas estão relacionadas à 
questão física, aos projetos de adequação do espaço físico ao 
recomendado pela norma. Essa proposta, inclusive, é a que 
requer um orçamento específico para ser realizada. Convém 
enfatizar que, apesar de o setor adotar práticas conforme 
a norma e cumprir com alguns de seus propósitos, ainda 
existem fatores que precisam ser melhorados e que foram 
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traçados planos no referido trabalho como sugestão para 
tentar resolvê-los.

6 CONCLUSÃO

Para a consecução da pesquisa procedeu-se a uma 
análise comparativa entre o modelo atual do Almoxarifado e 
o modelo proposto, com base nas análises dos procedimentos 
indicados pela IN nº 205/88, do Manual de Almoxarifado 
do órgão. Algumas ações foram analisadas, quais sejam: 
realizar os pedidos conforme essa Instrução Normativa, 
com levantamentos periódicos, conferindo no estoque se 
existem itens a ser comprados; realizar o acompanhamento 
efetivo do pedido, enviando a nota de empenho via Correios 
caso não haja confirmação de recebimento via e-mail; instituir 
a cultura de notificação de fornecedores por atraso na entrega 
ou não entrega do pedido; solicitar um projeto para criação 
de local para guarda apropriada de materiais específicos; 
e analisar itens solicitados no Almoxarifado conferindo a 
relação com o solicitante.

Com a execução correta das tarefas do setor, a Gestão de 
materiais do órgão tenderá a ser mais eficiente, otimizando os 
gastos públicos e melhorando o trabalho realizado no setor e 
consequentemente na cadeia de materiais como um todo. O Quadro 
2 destaca as diferenças do modelo atual para o modelo proposto.
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Quadro 2 – Demonstrativo de alteração do modelo atual para o proposto

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO

Planejamento apenas orçamentário
Usuário não descreve itens para 
pedidos
Almoxarifado não planeja pedido
Compra conforme estimativa de uso
Não é feito levantamento de estoque 
adequado
Compras de final de ano

Pedidos conforme IN nº 205/88 com 
levantamento periódico, estudo de 
estoque e cronograma
Pedidos das outras coordenações 
conferidos no estoque do 
Almoxarifado
Treinamento de solicitantes para 
realizar seus pedidos corretamente
Cronograma de entrega de pedidos

Campus não segue a norma de 
notificação e abertura de processo 
para apurar fatos
Envio de empenho sem 
acompanhamento efetivo em razão 
da quantidade de pedidos ao mesmo 
tempo
Entrega atrasada do fornecedor

Acompanhamento efetivo dos pedidos 
pelo sistema SUAP 
Instituir a cultura de notificação e 
posterior abertura de processo para 
apuração dos fatos quanto à entrega 
atrasada do fornecedor
Cronograma de pedidos para não 
gerar as compras do final de ano

Não há local apropriado para guarda 
de materiais específicos (nocivos ou 
de manutenção)
Guarda de material disposto no chão
Falta local para guarda de materiais 
advindos de compras de final de ano
Distância entre galpão e coordenação.

Projeto para guarda de materiais 
conforme a norma específica
Coordenação do Almoxarifado em sala 
próxima ao galpão
Compra de palllets e material de apoio
Cronograma para as compras serem 
diluídas durante o ano

Falta de comunicação entre usuários 
e Almoxarifado
Distribuição de material a solicitante 
sem análise prévia
Unidade de medidas diferentes

Comunicação mensal aos usuários de 
materiais recebidos no Almoxarifado
Participação em semanas, cursos 
informando como se pedir material, 
e implementando a prática de boas-
vindas com novos servidores para já 
os capacitar
Estímulo ao uso de SUAP pelos 
usuários.

Fonte: elaboração própria.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PRONATEC 

EM INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: 
UM ESTUDO DE CASO

Thiago da Silva Laurentino
Jomária Mata de Lima Alloufa

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo é um recorte da dissertação intitulada Programa 
Nacional de Acesso ao ensino Técnico e Emprego (Pronatec): avaliação 
da implementação no IFPB – Campus Picuí, desenvolvida durante 
o curso do Mestrado Profissional em Gestão Pública da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, entre os 
anos de 2015 e 2017. O estudo foi realizado por um pesquisador 
que, durante algum tempo, ocupou as funções de técnico, 
professor e gestor no Pronatec no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB. A pesquisa teve como 
objetivo avaliar o processo de implementação desse programa 
no Campus Picuí do IFPB, entre os anos de 2012 a 2015, à luz 
do modelo da Anatomia do Processo Geral de Implementação.

Segundo Draibe (2001), a implementação é a fase do ciclo 
de políticas públicas que inclui as atividades que viabilizam o 
desenvolvimento e a execução do programa em si, sendo um 
momento crucial para o alcance dos objetivos estabelecidos na 
fase de formulação. A autora também aponta que a avaliação 
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de processos visa ampliar as estratégias da implementação, 
identificando se obtiveram ou não êxito, se garantiram ou 
dificultaram o alcance dos objetivos do programa,  propondo, 
dessa forma, o modelo da Anatomia do Processo Geral de 
Implementação como uma ferramenta metodológica de 
avaliação, dividindo a fase da implementação em sistemas 
e subprocessos, quais sejam: sistema gerencial e decisório, 
processos de divulgação e informação, processos de seleção 
(de agentes implementadores e/ou beneficiários), processos de 
capacitação, sistemas logísticos e operacionais e processos de 
monitoramento e avaliação internos.

Desse modo, foi realizado um estudo descritivo, sendo 
utilizadas como fonte de dados as informações dos documentos 
referentes à implementação do programa (relatórios, manuais, 
normas, editais e legislações) e entrevistas semiestruturadas 
realizadas com quatro grupos de sujeitos envolvidos no 
processo de implementação, a saber: gestores (3), técnicos (3), 
professores (3) e parceiro (1). Os dados obtidos foram analisados 
qualitativamente e agrupados em categorias correspondentes 
aos sistemas e subprocessos propostos por Draibe (2001).

2 O PRONATEC E SUA IMPLEMENTAÇÃO 
NO CAMPUS PICUÍ DO IFPB

O Pronatec foi criado no ano de 2011, pela Lei Nº 12.513, 
tendo como objetivo central a democratização do acesso da 
população brasileira à Educação Profissional e Tecnológica 
– EPT, priorizando o atendimento a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Sua criação foi justificada pelo 
crescimento econômico vivenciado no Brasil naquele momento; 
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pelo aumento da oferta de emprego e pela escassez de mão de 
obra qualificada em setores específicos, ligados principalmente 
à área tecnológica da indústria, e; pelo grande número de jovens 
e adultos sem a qualificação profissional necessária para a 
inserção no mercado de trabalho (FERES, 2015).

De maneira simplificada, o Pronatec se caracteriza pela 
oferta de cursos técnicos, profissionalizantes e de qualificação 
profissional, nas unidades da rede federal e das redes estaduais 
de educação profissional e tecnológica, nas unidades dos 
serviços nacionais de aprendizagem (Senai, Sesi, Senac, Sest, 
Sesc, Senar, Senat, Secoop e Sebrae) e nas universidades 
privadas. A proposta inicial do governo da presidenta Dilma 
Rousseff era ofertar oito milhões de matrículas em cursos, 
durante os anos de 2011 a 2014, articulando políticas de 
assistência social, trabalho, emprego e renda à política de 
educação profissional e tecnológica (FERES, 2015).

No IFPB – Campus Picuí, o Pronatec foi implantado 
em janeiro de 2012. Segundo dados do Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica – Sistec, 
entre os anos de 2012 e 2016, foram ofertados no município, pelo 
Campus, 23 cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC e um 
curso técnico concomitante ao Ensino Médio em Informática, 
770 vagas nos cursos FIC e 40 vagas no curso técnico. Os cursos 
FIC possuíam carga horária mínima de 160 horas e tiveram 
duração média de três a quatro meses, enquanto o curso técnico 
teve duração de 3 anos (os estudantes cursavam as disciplinas 
técnicas no IFPB enquanto cursavam o Ensino Médio numa 
escola pública estadual). Ao todo, 618 beneficiários concluíram 
os cursos FIC no município, o que corresponde a 80,26% do total 
de vagas ofertadas. No caso do curso técnico, apenas quatro 
alunos concluíram o curso, o que corresponde a somente 10% do 
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total de vagas ofertadas. De acordo com o relato dos gestores, 
o alto índice de evasão no curso Técnico em Informática 
ocorreu por um conjunto de fatores, como a implantação do 
Ensino Médio em período integral na escola parceira e pela 
dificuldade de alguns alunos acompanharem os conteúdos 
das disciplinas técnicas.

Observou-se, então, uma significativa diferença 
entre o número de vagas ofertadas no curso técnico e nos 
cursos FIC. Por um lado, a oferta majoritária de cursos FIC 
se justificava pela necessidade de atendimento das pessoas 
que não possuíam o nível de escolaridade suficiente para 
o ingresso em cursos técnicos. No entanto, um número tão 
superior de vagas ofertadas para os cursos FIC vai de encontro 
a dois dos objetivos do Pronatec: 1) expansão, interiorização 
e democratização do acesso à educação profissional, tanto 
em nível técnico quanto no de qualificação profissional; e 
2) contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino Médio 
público, em articulação com a educação profissional. Tal fato 
também foi apresentado em avaliação realizada por Silva et al. 
(2016) que relatam que o programa propõe expandir a educação 
profissional, mas o faz, predominantemente, pelos cursos FIC 
e, minoritariamente, pelos cursos técnicos concomitantes 
ao Ensino Médio, reforçando a separação entre a educação 
propedêutica e a educação profissional. Os referidos cursos 
tiveram como instituições demandantes1 o então Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, o então 
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA (representados 

1  As instituições que constatam necessidades de oferta de cursos solicitam 
a realização dos cursos e selecionam os beneficiários são denominadas de 
demandantes. 
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localmente pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 
Social) e a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba.

2.1 SISTEMA GERENCIAL E DECISÓRIO

O sistema gerencial e decisório consiste nas 
características da estrutura organizacional da instituição 
onde o programa é implementado (DRAIBE, 2001). Sobre esse 
sistema, devem ser considerados: a estrutura hierárquica; as 
características e os perfis dos gerentes (formação, vínculo com 
a instituição, cargos e funções que ocupam etc.); os graus de 
centralização, descentralização, dependência e independência 
nos processos decisórios, bem como de autonomia e 
dependência dos agentes implementadores. 

No IFPB, foi criada uma estrutura organizacional específica 
para a realização das atividades do Pronatec. Existia uma 
Coordenação Geral, ligada à Pró-reitoria de Extensão – Proext, 
situada nas dependências da reitoria do IFPB, na cidade de João 
Pessoa-PB, com a atribuição de oferecer suporte e orientar os 
Campi da instituição. Em cada Campi, havia uma Coordenação 
Adjunta, composta por um Coordenador Adjunto Acadêmico 
(responsável pelos aspectos pedagógicos dos cursos, como: 
definição dos cursos e dos perfis dos professores, elaboração dos 
projetos pedagógicos, acompanhamento dos alunos etc.) e um 
Coordenador Adjunto Financeiro (responsável pelo gerenciamento 
dos recursos orçamentários e financeiros, pagamento de pessoal, 
de fornecedores e de bolsas, além da aquisição de materiais etc.). 
Ambos os coordenadores eram indicados pela Direção do Campus. 
Em 2015, com a redução do programa e dos recursos orçamentários 
disponibilizados, o Pronatec passou a ter apenas um Coordenador 
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Adjunto nos Campi, acumulando as funções administrativas 
acadêmicas e financeiras.

A equipe teve variações no número de colaboradores 
no período estudado, sendo composta por Supervisores, 
Orientadores, Apoio Administrativo-acadêmico e Apoio 
Administrativo-financeiro. Em 2014, houve uma quantidade 
maior de profissionais na equipe, conforme apresenta a Tabela 
1, devido ao aumento da oferta de cursos e vagas.

Tabela 1 – Evolução do quantitativo de técnicos do Pronatec 
no Campus Picuí entre os anos de 2012 a 2015

Funções / Ano 2012 2013 2014 2015

Coordenadores Adjuntos 01 02 02 01

Supervisores 01 01 03 01

Orientadores - 02 02 01

Apoio 
Administrativo-Acadêmico

- 02 02 01

Apoio 
Administrativo-Financeiro

01 01 - -

TOTAL 03 08 09 04
Fonte: informações obtidas por meio das 
entrevistas e dos editais de seleção.

Os técnicos do Pronatec no Campus Picuí também eram 
servidores do IFPB, selecionados por edital e desenvolviam 
atividades no programa em carga horária extra à jornada de 
trabalho dos cargos efetivos que ocupavam. Todos os integrantes 
da equipe possuíam curso superior, apesar de isso não ser uma 
exigência na seleção para as funções de apoio administrativo. 
Apenas no ano de 2014, depois de sucessivas publicações de 
editais direcionados apenas a servidores do IFPB para o encargo 
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de apoio administrativo-acadêmico, foi publicado um edital de 
seleção externa, passando a equipe a ser composta, naquele ano, 
por apenas um componente não servidor do instituto.

Quanto à existência de autonomia ou dependência 
nos processos decisórios durante a implementação do 
Pronatec, de acordo com os gestores, existia autonomia 
por parte da Coordenação Adjunta, tendo em vista o que a 
legislação determinava. Foi mencionado ainda um nível de 
descentralização nas tomadas de decisão, considerando que os 
cursos ofertados foram decididos a partir de uma negociação 
entre instituições demandantes e a instituição ofertante.

Então, marcávamos as reuniões com os representantes 
das secretarias e decidíamos sobre a oferta, quais 
cursos seriam, as quantidades de vagas [...] Tínhamos 
autonomia no processo de decisão, mas tudo que 
podíamos fazer tinha que estar dentro da legalidade. 
Não se tomavam decisões por tomar. As decisões 
tomadas estavam de acordo com o que a legislação 
determinava. Mas a gente tinha como optar, por 
exemplo: às vezes queriam um curso e daí íamos 
mostrar o porquê não era viável aquele curso, por 
que para se ofertar os cursos deveria ter condições 
de oferta, questão de laboratório, de questões mais 
pedagógicas que fortalecem a aprendizagem. Às vezes 
era um curso que estava totalmente fora da realidade, 
então, nós trazíamos pra discussão (Gestor 1).

Haviam determinações da coordenação geral, mas 
os Campi adequavam às suas realidades. Existiam 
determinações, mas daí a equipe, composta por 
coordenador adjunto, orientadores e supervisores 
adequava as determinações à realidade do Campus 
Picuí. Considero que havia autonomia do Campus, por 
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que era considerada a especificidade do Campus. Nossa 
realidade é diferente, por exemplo, da capital (Gestor 2).

O pessoal do IF na reunião com a secretária mostra uma 
lista de cursos e vão olhando mais ou menos os cursos 
que poderiam dar algum retorno para pessoas, o que 
seja compatível com a realidade do município. Aí esses 
cursos são escolhidos e depois vem para o CRAS para 
a gente fazer a seleção.  Me informavam os cursos e as 
vagas e nós já fazíamos a divulgação nas rádios e nas 
redes sociais e as pessoas vinham fazer a pré-matrícula. 
Depois nós encaminhávamos pra o IF (Parceiro 1).

Avaliou-se, no sistema gerencial e decisório, que a criação 
de uma estrutura organizacional específica para o Pronatec na 
Reitoria e nos Campi do IFPB viabilizou a operacionalização do 
programa, assumindo a Coordenação Geral um papel de suporte 
e orientação às Coordenações Adjuntas. Nesse sentido, Simam 
(2005) considera importante no processo de implementação 
a existência de arranjos organizacionais e institucionais que 
articulem os interesses, com mecanismos de coordenação e 
controle dos atores envolvidos. 

Destaca-se ainda nesse sistema, como aspectos 
potenciais da implementação, a descentralização de algumas 
responsabilidades, de processos decisórios e do orçamento, 
além da seleção dos agentes implementadores a partir de 
seleção pública. No entanto, a criação de uma estrutura paralela 
às demais ações e responsabilidades institucionais revelou uma 
dificuldade da instituição em perceber o Pronatec como uma 
atividade regular e como uma possibilidade de cumprimento 
da missão institucional. 
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2.2 PROCESSOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO

Os processos de divulgação e informação consistem 
nas formas de circulação das informações entre os atores 
implementadores e os beneficiários, nos meios de divulgação 
utilizados e na qualidade das informações prestadas 
(DRAIBE, 2001). Avaliar esse subprocesso é importante, pois o 
fluxo de informações e a qualidade da comunicação interferem 
diretamente nos resultados alcançados no programa. 

Durante a implantação do Pronatec no Campus Picuí, 
as primeiras informações sobre o programa foram divulgadas 
presencialmente por servidores da Coordenação Geral para 
os agentes implementadores do Campus e os parceiros. 
A divulgação do programa para os primeiros beneficiários 
também foi realizada presencialmente, a partir de reunião com 
o público-alvo do primeiro curso ofertado, alunos do Ensino 
Médio da Escola Estadual parceira. 

Quanto aos cursos FIC, a divulgação foi realizada pelas 
rádios locais e redes sociais. Apesar de o processo de seleção dos 
beneficiários ser uma responsabilidade da instituição parceira 
demandante dos cursos, a Coordenação Adjunta do Pronatec no 
Campus Picuí do IFPB costumava acompanhar e auxiliar nos 
processos de divulgação das vagas.

Nós tínhamos o cuidado de divulgar o máximo possível, 
para que atingíssemos um número maior de pessoas 
[...]. Nós divulgávamos muito nas rádios e no portal 
do IFPB saiam os editais. A prefeitura também fazia a 
divulgação (Gestor 1).
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A divulgação era realizada por meio das rádios 
locais, panfletos e através do boca a boca, que era 
o que mais fazia a divulgação, pois como a cidade 
é pequena, esse tipo de comunicação acontece 
de forma mais rápida. Existia sim problemas na 
comunicação, pois tínhamos alguns prazos que eram 
determinados pelo sistema e muitas vezes a gente 
não tinha uma equipe, com um número de pessoas 
condizente com essa divulgação (Gestor 2).

Me informavam os cursos e as vagas e nós já 
fazíamos a divulgação nas rádios e nas redes sociais 
e as pessoas viam fazer a pré-matrícula. Depois nós 
encaminhávamos para o IF. Era através de duas rádios 
que existem aqui no município e também através do 
facebook (Parceiro 1).

De acordo com os relatos das entrevistas, não houve 
problemas quanto à ocupação das vagas ofertadas por parte 
dos beneficiários. No entanto, foi relatado que muitos deles 
participavam de mais de um curso, o que sugere alguma 
restrição nos processos de divulgação e, consequentemente, 
no acesso do público-alvo ao programa. 

Assim, o IFPB e acredito que as demais instituições 
estavam apenas produzindo dados para o governo, mas 
conhecimento e capacitação para tirar aquelas pessoas 
da situação de vulnerabilidade, efetivamente não 
aconteceram. Prova disso é que os alunos do programa 
eram basicamente os mesmos, terminavam uma turma 
e ingressavam em outra, ficando a margem do mercado 
de trabalho. Mas é claro que há algumas exceções, 
o que no meu entendimento, não justifica os altos 
valores investidos no programa (Gestor 3).
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No que diz respeito aos processos de divulgação voltados 
à seleção dos agentes implementadores, os editais de seleções 
de pessoal administrativo e docente eram divulgados pelo 
site do IFPB e por e-mail enviado aos servidores do Campus. 
De acordo com os gestores, houve dificuldades na seleção de 
professores para algumas disciplinas, para as quais não havia 
candidatos inscritos ou aprovados, nem uma lista de suplentes 
para os casos de desistência do primeiro candidato aprovado. 
Essa dificuldade denunciou uma restrição nos processos de 
divulgação dos editais, que estava limitada à comunidade do 
IFPB e ao site da instituição. 

2.3 SISTEMAS DE SELEÇÃO

O sistema de seleção diz respeito aos tipos e critérios 
de seleção utilizados para escolher atores implementadores 
e/ou beneficiários do programa (DRAIBE, 2001). No que se 
refere à seleção dos beneficiários, a própria Lei Nº 12.513, de 
criação do Pronatec, em seu art. 2º, estabelece o público a ser 
prioritariamente atendido:

Art. 2º O Pronatec atenderá prioritariamente: 
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive 
da educação de jovens e adultos; 

II - trabalhadores; 
III - beneficiários dos programas federais de 
transferência de renda; e 

IV - estudante que tenha cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública ou em instituições 
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privadas na condição de bolsista integral, nos termos 
do regulamento (BRASIL, 2011). 

O processo de seleção de beneficiários no Pronatec 
era realizado pelas instituições demandantes dos cursos. 
A Cartilha Pronatec Brasil sem Miséria coloca como 
pré-requisitos para participação no programa: 1) ter pelo 
menos 16 anos de idade; e 2) estar cadastrado ou em processo 
de cadastramento no CadÚnico. Apesar de haver esses dois 
pré-requisitos, deveriam ter prioridade os inscritos que 
estivessem cadastrados em situação de extrema pobreza 
(com renda familiar per capita de até 70 reais) e os 
beneficiários do Programa Bolsa Família. Menores de idade 
não poderiam participar de cursos relacionados a atividades 
econômicas vedadas a menores de 18 anos. A escolaridade dos 
beneficiários era apenas autodeclarada, não podendo haver 
exigência de comprovação de escolaridade, justamente para 
estimular o retorno de pessoas há muito tempo distantes das 
salas de aula e que não tivessem condições de comprovação.

Todo o processo de seleção dos beneficiários do Pronatec 
em Picuí era realizado pelas instituições demandantes: 
Secretaria de Assistência e Promoção Social do município e pela 
Escola Estadual de Ensino Médio. Cabia ao instituto apenas a 
confirmação dos beneficiários que se apresentavam no Campus 
para iniciar o curso, os quais eram previamente cadastrados 
e encaminhados pelas instituições demandantes. No entanto, 
durante as primeiras semanas dos cursos, as vagas de 
beneficiários cadastrados pela demandante, não confirmadas 
pela ofertante (por exemplo, pelo fato de o beneficiário não 
comparecer ao IFPB), podiam ser ocupadas por interessados, 
inscritos pelo site do Pronatec. Essas vagas apareciam como 
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disponíveis no site do Pronatec e, especificamente nele, 
qualquer pessoa poderia realizar a inscrição, só havendo a 
exigência de idade mínima de 16 anos. 

O público prioritário era o pessoal do Bolsa Família, do 
BPC e a gente sempre escolhia as pessoas desempregadas, 
pessoas que tinham participado menos. Porque era assim: 
tinha pessoas que todos os cursos que ofertavam queriam 
fazer. Chegava a gerar um mal-estar. Mas a gente sempre 
procurava reunir a equipe, procurar as pessoas que 
estavam desempregadas, os beneficiários do bolsa família, 
as pessoas mais vulneráveis (Parceiro 1).

No que diz respeito à seleção dos agentes 
implementadores, todas as seleções ocorreram por meio de 
editais. Apenas os Coordenadores Adjuntos eram indicados 
pela Direção Geral do Campus. Os trabalhadores do Pronatec, 
quando servidores públicos, recebiam remuneração adicional 
conforme quantidade de horas efetivamente dedicadas ao 
programa, fora da carga horária dos cargos que ocupam.

No mês de junho do ano de 2012, foi lançado o primeiro 
edital de seleção para membros da equipe no Campus, com 
apenas uma vaga para a função de Supervisor. Em seguida, 
foram lançados outros editais para as vagas de Apoio 
Administrativo-Financeiro, Apoio Administrativo-acadêmico 
e Orientador. O pré-requisito necessário para admissão nos 
cargos de Supervisor e Orientador era graduação na área 
de educação e áreas correlatas; e para os cargos de Apoio 
Administrativo era conclusão do Ensino Médio. Posteriormente, 
alguns pré-requisitos foram flexibilizados, como as exigências 
de formação para os cargos de Orientador e Supervisor, 
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que passaram a ser o diploma de nível superior em qualquer 
área, tendo prioridade pessoas com formação na área de 
educação/licenciatura. 

Os editais, via de regra, eram abertos para o público 
interno, ou seja, apenas servidores do IFPB podiam participar 
da seleção. Não havendo a ocupação dessas vagas, outro edital 
era publicado, com possibilidade de inscrição de qualquer 
pessoa interessada, servidor ou não. 

Os critérios utilizados na seleção foi, inicialmente, 
a questão da titulação acadêmica, na época eu 
era especialista, e outro critério era a questão da 
experiência com o SISTEC (Técnico 1).

A seleção pra apoio administrativo foi logo quando 
eu cheguei no Instituto que abriu o edital e surgiram 
quatro vagas. Dessas quatro vagas, duas eram pra 
apoio técnico acadêmico administrativo e duas para 
o financeiro. Como eu não tinha experiência em 
financeiro, eu fui para o acadêmico administrativo. 
Como eu já trabalhava na área administrativa 
anteriormente, eu me identifiquei mais. Então, me 
inscrevi pra esse e quando saiu o resultado, apenas uma 
pessoa foi contemplada para o meu cargo e apenas outra 
pessoa foi contemplada para o cargo de financeiro, ou 
seja sobraram duas vagas para trabalhar (Técnico 2). 

Em relação às seleções para a função de professor, cada 
curso tinha os professores selecionados especificamente para 
cada disciplina, conforme área de formação/atuação. Para 
atuação em cursos técnicos era necessário ser professor da rede 
federal de educação profissional e tecnológica. Essa exigência 
não existia para os cursos FIC, que geralmente admitiam 
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professores que tivessem graduação na área da disciplina e, 
em alguns casos, o requisito era possuir um curso técnico. 

No caso dos editais para seleção de professores, também 
houve flexibilizações. Percebeu-se que em algumas áreas não 
era possível exigir dos professores uma formação de nível 
superior, sobretudo para disciplinas práticas de cursos como o 
de Pedreiro de Alvenaria, Garçom ou Costureiro, por exemplo. 
Para as disciplinas de caráter mais prático desses cursos, os 
professores deveriam ter experiência profissional na área, o que 
passou a ser o pré-requisito em processos seletivos posteriores. 
Os candidatos à função de professor do Pronatec que não 
tivessem um curso de licenciatura ou não tivessem experiência 
anterior na docência, além de se submeterem à avaliação 
curricular, tinham de participar de uma prova didática. 

No processo de seleção, a primeira etapa era você 
fazer a inscrição, preencher alguns formulários [...]. 
Você anexava a esse formulário alguns documentos 
referentes a sua formação e depois, se tivesse a 
homologação da inscrição, juntava uma quantidade 
de notas dependendo da sua qualificação, e você era 
convocado a fazer uma prova prática. Eles davam um 
tema e você dava uma aula de 20 minutos. Os critérios 
eram os básicos para qualquer seleção de professor, 
simplificado obviamente, mas se você tivesse uma 
especialização na área contava determinado ponto, 
se tivesse mestrado contava outro ponto, se tivesse 
doutorado ou se tivesse um curso especializado 
naquela disciplina que você ia dar, também contava 
determinado ponto. Se você trabalhou em serviço 
público na parte de educação, contava também uma 
determinada pontuação, se você também tivesse 
trabalhado como professor no Pronatec, também 
contava ponto. Juntava sua nota com as pontuações. 
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A segunda parte era justamente a prova prática que 
você ia dar. Na primeira vez fiz a prova para três 
disciplinas. Eles iam analisar as questões da didática, 
de como você estava dentro do assunto, essas questões 
básicas para o professor (Professor 1).

Foram em duas etapas, a primeira foi com a inscrição e 
preparar o material para uma aula teste para o pessoal 
que era, no caso, a coordenadora, e geralmente, era 
um servidor do IFPB. Mostramos o material, como é 
que funciona, mostra qual seria o assunto que a gente 
daria aula. São 20 minutos de aula, é bem tranquilo. Os 
critérios da aula era domínio de conteúdo, segurança 
na apresentação. Da seleção, eu não lembro quais 
eram os critérios. Fiquei sabendo da seleção, através 
da coordenadora. Ela falou que estava tendo e que não 
tinha muita gente para se inscrever e fez a oferta para 
eu poder dar aula (Professor 2).

Os editais eram divulgados na página do IFPB e por e-mail 
enviado a todos os servidores do Campus. Como havia seleções 
de professores para cada uma das disciplinas de todos os cursos, 
muitas vezes, o período entre a publicação do resultado final e 
a data definida para o início do curso era curto. A Coordenação 
Adjunta, por sua vez, fazia esforços para garantir que houvesse 
candidatos aprovados em todas as disciplinas com a publicação 
de apenas um edital. No entanto, isso nem sempre ocorria. Nos 
casos em que não havia professores aprovados em determinadas 
disciplinas, era necessário publicar um novo edital de seleção 
ou, em último caso, aproveitar um professor aprovado em outra 
disciplina de área correlata. 

A seleção dos beneficiários, realizada pelas instituições 
demandantes, ofereceu vantagens considerando que essas 
instituições tinham aproximação com o público-alvo do 
programa. No entanto, a limitação do público alcançado 
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provavelmente se deu por fragilidades nos processos de 
divulgação e talvez pela inexistência de uma busca ativa 
de possíveis beneficiários. Ressaltaram-se, ainda, as duas 
formas de acesso ao programa como beneficiário, pela 
inscrição na instituição demandante ou no site do Pronatec, 
gerando possibilidade de acesso a um público não definido 
como alvo da política.

No que se refere à seleção dos agentes implementadores, 
a prioridade dada aos servidores da instituição valoriza os 
profissionais da organização, garante um grau de experiência 
prévia dos implementadores na educação profissional e 
possibilita um maior alinhamento do programa às demais 
atividades desenvolvidas no instituto. Em contrapartida, 
a priorização dos servidores da instituição pôde ser vista pelo 
público externo como um privilégio ou corporativismo. 

Especificamente quanto à seleção dos professores, a 
realização da prova didática e a avaliação dos currículos 
dos candidatos permitiram uma verificação das condições 
mínimas necessárias para atuação no programa. Um ponto 
a destacar é a f lexibilização do critério de se possuir 
curso superior ou técnico, possibilitando a inclusão de 
experiências práticas nos cursos, permitindo a entrada de 
professores com atuação profissional nas áreas, mas que não 
possuíam curso técnico ou superior.

A seleção de professores para cada disciplina de forma 
individual, provavelmente demandou um trabalho maior para 
a equipe administrativa do Pronatec e talvez tenha impedido a 
continuidade de professores com bom desempenho no programa. 
Nesse caso, a seleção de profissionais por grupos de disciplinas e 
a possibilidade de aproveitamento e continuidade da atuação de 
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professores em disciplinas de áreas afins possivelmente tornariam 
os processos de seleção mais eficientes.

2.4 SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO

Os Sistemas de capacitação referem-se a como 
os implementadores são treinados e a capacidade que 
possuem para colocar em prática as diretrizes do programa 
(DRAIBE, 2001). Verificou-se a realização de treinamentos e 
capacitações e os dados coletados indicaram a inexistência de 
uma estratégia de capacitação para os agentes implementadores. 

Os professores que atuavam no Pronatec não passavam 
por qualquer tipo de capacitação. Para os técnicos, ocorriam 
reuniões em que se davam informações sobre a execução do 
programa e houve algumas capacitações específicas para 
orientadores e supervisores. 

Não existe um processo de capacitação para os 
professores. Para os técnicos, as vezes a gente participava 
de reuniões, mas capacitação para conduzir, não houve. 
A gente aprendeu no dia a dia. É tanto que no início a 
gente sentia muita dificuldade, mas instruções iniciais 
não houve. Começamos do zero mesmo (Gestor 1).

Não era um processo contínuo, mas existia. Por a 
demanda ser muito grande, a coordenação geral fazia 
esporadicamente alguma capacitação, para cargos 
específicos, de orientadores e supervisores. Para a 
coordenação adjunta existiam um maior número de 
reuniões. Os professores não tinham nenhum tipo de 
capacitação (Gestor 2).
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Não havia capacitação, mas algumas reuniões pontuais, 
mas a maior parte do aprendizado foi realmente 
na prática mesmo. Acertando e errando também. 
Aconteceram alguns equívocos, mas foi assim. Não 
houve um processo de treinamento assim, contínuo. 
Aconteciam reuniões esporádicas, em que discutíamos 
sobre as nossas dificuldades, necessidades, mas 
não considerei suficiente. Conseguimos executar o 
programa mais pelo comprometimento da equipe do 
pela capacitação que foi dada. As capacidades foram 
adquiridas com a prática. Conheci o trabalho na medida 
em que fui desenvolvendo, claro que tinha o manual, 
era bem superficial, mas era amplo e não atendia a 
todas as realidades (Técnico 1).

Muitas das atividades realizadas pela equipe do Pronatec 
foram aprendidas na prática, sem que houvesse uma orientação; 
e alguns dos procedimentos de organização criados no Campus 
Picuí foram posteriormente adotados pela Coordenação Geral 
do Pronatec como orientação para todos os Campi. Apesar da 
inexistência de uma estratégia de capacitação dos agentes 
implementadores, segundo os gestores, os técnicos adquiriram 
competências durante a realização das atividades. Era mais 
crítica a situação dos professores, que não tinham a mesma 
possibilidade de troca de informações que os técnicos possuíam, 
já que os docentes eram selecionados apenas para lecionar uma 
ou no máximo três disciplinas.

As capacidades dos profissionais para conduzir 
o programa foram sendo adquiridas. Existiam 
capacidades individuais (Gestor 1).



220 221

A grande maioria dos professores e técnicos tinham 
as capacidades necessárias para atuar no Pronatec, 
mas não todos. Por que o público do Pronatec é um 
público muito específico. Nós trabalhávamos não 
só com adolescentes, mas também adultos que há 
muito tempo já não frequentavam as salas de aula. 
Então tínhamos muita dificuldade dos professores se 
moldarem a essas realidades. Muitas vezes o aluno em 
sala de aula não entendia o que o professor falava, por 
que o nível de aula que o professor está acostumando é 
um nível maior. Então era necessária uma sensibilização 
dos professores, para estar acompanhando os alunos 
e dando suporte. Existia a necessidade de capacitação 
dos professores (Gestor 2).

Foi citado apenas um momento de capacitação 
com orientadores e supervisores, o qual foi considerado 
muito proveitoso pelos entrevistados que participaram do 
evento. Os professores, por sua vez, relataram só receber 
algumas informações sobre o funcionamento no programa, 
com objetivos e normas, antes de iniciarem as aulas.

Já no final de 2014, ou no meio de 2014, houve uma 
capacitação, não sei se seria uma capacitação, voltada 
para supervisores e orientadores do Pronatec. Aí houve,  
se não me engano, em dois dias. Foi toda a equipe de 
orientadores e supervisores aqui de Picuí, fomos 
para Guarabira para esse momento de capacitação 
e experiência, como outros profissionais. Foi muito 
proveitoso, porque a gente pôde, realmente, entender 
melhor qual a função do orientador, qual é a função 
do supervisor. Essa capacitação era ofertada pela 
Coordenação Geral do Pronatec. E teve um outro 
momento que foi em outra cidade e que foi uma espécie 
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de continuidade dessa capacitação, mas que eu não 
pude participar (Técnico 2).

Para atuar como professor, eu posso dizer que 
realmente não existiu nenhum tipo de treinamento, 
principalmente no meu caso, que eu fui um dos 
primeiros a chegar a atuar aqui no Pronatec. Uma das 
primeiras turmas lá em 2012. Embora eu tenha atuado 
também nas turmas de 2013 e 2014, como professor, em 
2012 a gente não tinha ainda, no Campus, o orientador. 
O orientador trabalha bastante com esse auxilio ao 
professor. O que houve foi uma orientação por parte 
da equipe, no caso, na minha época a orientação vinha 
da supervisão da coordenação geral do Pronatec. 
A gente era orientado com relação ao que era o programa, 
os objetivos do programa, como o programa gostaria que 
fosse as aulas, como elas eram voltadas para preparar 
o aluno para o mercado de trabalho. Nos repassavam 
também o material de frequência dos alunos. 
Mas treinamento especifico de como atuar no Pronatec 
como professor, a gente não recebeu (Professor 1).

Segundo Arretche (2001), os agentes implementadores 
precisam de fato conhecer e aceitar o programa, seus 
objetivos e regras, para não elegeram outras referências para a 
implementação. Dessa forma, a inexistência de uma estratégia 
de capacitação desses agentes comprometeu de alguma forma a 
operacionalização do programa, como será apresentado adiante.
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2.5 SISTEMAS LOGÍSTICOS E OPERACIONAIS 

Os sistemas logísticos e operacionais relacionam-se aos 
parâmetros de suficiência de recursos materiais, humanos, 
financeiros e de tempo para a execução do programa 
(DRAIBE, 2001). De acordo com a Cartilha Pronatec Brasil sem 
Miséria, o funcionamento operacional do programa pode ser 
resumido em 8 etapas, quais sejam: habilitação das prefeituras, 
negociação dos cursos, mobilização dos beneficiários, 
pré-matrícula, matrícula, aula inaugural, acompanhamento 
dos beneficiários e articulação com as políticas públicas de 
trabalho e emprego.

O Governo Federal, com base no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, era responsável por 
fazer os repasses orçamentários e financeiros à instituição 
ofertante para execução do curso. A quantidade de recurso 
disponibilizado era de 10 reais por aluno, por hora de curso. 
Dessa forma, por exemplo, um curso que tivesse duração de 
160 horas, com 40 vagas, teria disponibilizado R$ 64.000,00 de 
recurso orçamentário para sua execução.

Os recursos eram transferidos do FNDE para a Reitoria 
do IFPB, que, por sua vez, realiza a descentralização para 
os Campi. Os recursos destinados ao Pronatec deveriam 
ser utilizados exclusivamente para pagamento de pessoal 
(gestores, técnicos e professores), de auxílios aos beneficiários, 
de prestação de serviços contratados e de compras de material 
de consumo do programa, não sendo permitida a aquisição de 
material permanente.

No que se refere à quantidade de recurso orçamentário 
disponibilizado ao Pronatec, na percepção dos gestores 
entrevistados, tratava-se de uma quantidade suficiente para 
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execução das atividades. No entanto, era recorrente o atraso 
no repasse dos recursos financeiros, o que prejudicava o 
andamento das atividades, seja no pagamento dos auxílios aos 
beneficiários, seja no pagamento dos professores e técnicos. 

Era muito dinheiro, vamos dizer assim. O recurso não 
era pouco e existia uma grande exigência quanto ao 
controle [...]. A gente tinha dinheiro. E como era muito 
amarrado, as vezes a gente precisava comprar algo 
que pouco dinheiro resolvia, mas não podia, por conta 
das exigências da Lei. Não sei se posteriormente houve 
alguma abertura, para se comprar com mais facilidade. 
Mas no primeiro momento a coisa era muito amarrada. 
E a gente tinha também esse cuidado de não fazer nada 
que a Lei não permitisse (Gestor 1).

Tinha um orçamento muito bom para realização do 
programa [...]. Os valores eram suficientes, mas não 
chegavam em tempo hábil (Gestor 2).

Os recursos orçamentários eram destinados à todas 
as atividades do polo do Pronatec e serviam para 
fazer às demandas das bolsas para a equipe gestora e 
acadêmica do programa, para as bolsas fornecidas ao 
alunado e demais materiais necessários à execução do 
programa no Campus. Esses recursos eram destinados 
ao Campus com base no número de cursos a serem 
ofertados e número de alunos a serem matriculados em 
cada curso e carga horária de cada curso. Os recursos 
para a execução do Pronatec sempre foram suficientes 
para o atendimento de suas demandas, sendo, inclusive, 
devolvidos parte dos recursos à Reitoria no final do 
exercício financeiro correspondente. Esses recursos 
eram descentralizados pelo MEC para a Reitoria do IFPB 
com base em todos os cursos pactuados pela instituição 
e posteriormente eram descentralizados para o Campus 
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Picuí de forma a tornar possível a execução do programa 
no Campus (Gestor 3).

De acordo com Arretche (2001), é comum que, no processo 
de implementação, metas quantitativas sejam fixadas para cada 
período, conforme a previsão de disponibilidade orçamentária. 
No entanto, com frequência, o comportamento não esperado 
da economia influi na disponibilidade de recursos. Com os 
contingenciamentos de recursos financeiros realizados pelo 
Governo Federal, principalmente no ano de 2014 e 2015, os 
atrasos de repasses se tornaram ainda mais frequentes.

Nesse processo, os atrasos dos repasses, associados à 
inexistência de uma equipe especializada para especificar os 
materiais para compras e realizar os procedimentos licitató-
rios comprometeram a aquisição de insumos em tempo hábil, 
a disponibilização do material didático (caderno, caneta, lápis, 
mochila, apostilas etc.) e uniforme aos beneficiários. 

O recurso material nós tivemos certa dificuldade no 
início, por que no serviço público tudo é comprado a 
partir de licitação. Então nós tínhamos o dinheiro, 
mas tinha todo o processo licitatório que dificultava a 
chegada do material com mais rapidez. Mas depois, por 
exemplo, esse material que chegou atrasado, já ficou pra 
outra turma. Por que a distribuição do material fazia 
parte da bolsa formação que o aluno recebia (Gestor 1).

Em relação aos materiais, o recurso era bem generoso 
para materiais, mas como a compra exige um 
planejamento prévio, com bastante antecedência, a 
gente tinha muita dificuldade em realizar a compra, 
porque os cursos deveriam ser executados em um espaço 
de tempo determinado e, geralmente, as licitações 
demoravam muito tempo. E o que dificultava era isso: 
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a falta de uma equipe especializada para especificar os 
materiais necessários, que foi também um dos entraves 
ao acontecimento das licitações (Técnico 1).

Em relação aos recursos materiais, também eram 
suficientes. Durante o tempo que trabalhei, o Pronatec 
tinha bastante recurso, todos os alunos recebiam o 
material didático: caderno, caneta, lápis, borracha, 
recebiam bolsa, recebiam o fardamento, então tinha 
uma boa quantidade de materiais que poderiam ser 
utilizados e que facilitavam muito o nosso trabalho, 
apagador, pincel, que a gente nunca teve problema 
com relação a isso. A gente tinha problemas, 
às vezes, em relação a licitações. Tinha o recurso, 
mas devido a gente ter que esperar acontecer todo o 
processo licitatório, as vezes o material chegava um 
pouco tarde, mas a gente sempre procurava planejar 
essa aquisição para que pudesse chegar a tempo da 
realização do curso. Tínhamos vários outros materiais, 
utilizados no curso de pedreiro, capacete, enxada, 
colher, tudo isso conseguimos receber a tempo para 
realizar os cursos (Técnico 3).

O processo de acompanhamento dos beneficiários 
consistia na realização de registros de frequência no Sistec, por 
parte da instituição ofertante, o que influenciava no pagamento 
dos auxílios de alimentação e transporte. Inicialmente, era 
disponibilizado para os beneficiários o auxílio transporte 
em dinheiro e uma refeição era servida no intervalo entre as 
aulas, fornecida por uma empresa contratada. Posteriormente, 
problemas na prestação dos serviços e as dificuldades na 
gestão do contrato fizeram com que os gestores decidissem por 
disponibilizar o auxílio de alimentação em dinheiro, junto ao 
auxílio transporte. Dessa forma, os beneficiários recebiam 8 
reais por dia de presença no curso, o que perfazia uma média de 
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160 reais por mês. O acompanhamento da frequência também 
era importante para o controle do percentual de evasão nos 
cursos. Os orientadores ficavam responsáveis por acompanhar 
a frequência dos beneficiários e buscar compreender as causas da 
ausência de alguns deles, a fim de realizar intervenções possíveis.

Aos poucos o programa foi se adaptando de uma forma 
melhor a oferta e manutenção. A questão da bolsa 
formação dos alunos, os auxílios alimentação foram 
incorporados a bolsa, o que se tornou um incentivo a 
mais para os alunos, pois eles preferiam receber a bolsa 
do que receber o serviço (Gestor 1).

A etapa de articulação com políticas públicas de trabalho 
e emprego consistia na tentativa de articulação das instituições 
demandantes e ofertantes para o acesso dos beneficiários 
às políticas de trabalho, emprego e renda, ao microcrédito, 
à economia solidária, ao microempreendedorismo individual 
e à intermediação de mão de obra com o mundo do trabalho. 
Essa articulação era outra atribuição do orientador e, segundo 
relatos de técnicos, esse aspecto era deficitário no Campus 
Picuí do IFPB. Esse problema foi justificado pelos técnicos 
como fruto do número reduzido de profissionais e de uma curta 
carga horária dedicada ao programa, além da inexistência de 
processos de capacitação, fato que levou os profissionais a não 
terem sequer dimensão da responsabilidade que tinham com a 
articulação do Pronatec com as políticas de trabalho e emprego. 

[...] Nós tínhamos a função de atender aos professores e 
aos alunos e, principalmente, atender aos alunos para 
que eles pudessem adentrar o mercado de trabalho. 
Essa função deixou até um pouco a desejar, tendo em 
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vista o número reduzido da equipe e talvez até a falta 
dessa capacitação. Eu só fui descobrir mais sobre essa 
responsabilidade a medida em que o tempo foi passando 
e eu fui conhecendo mais o Pronatec (Técnico 1).

No que se refere aos recursos humanos do processo de 
implementação do Pronatec no Campus Picuí, os gestores e 
técnicos consideraram a equipe capacitada e comprometida 
com as atividades do programa. No entanto, a quantidade de 
pessoal foi insuficiente em alguns momentos da implementação.

Em relação a recursos humanos nós trabalhamos muito. 
Por exemplo, no curso de pedreiro, as aulas práticas eram 
realizadas a noite e também aos sábados e domingos. 
Então nós tivemos um trabalho imenso, nos   revezando, 
para acompanhar as aulas. Nesse período o recurso 
de pessoal foi insuficiente. Mas depois o programa 
se ampliou e outras pessoas foram contratadas [...]. 
Eu costumava dizer que o Pronatec era uma escola dentro 
da escola. Todo o processo de inscrição, matrícula, folha 
de ponto, projetos pedagógicos, tudo isso nós tínhamos 
que fazer. Então, controlar a distribuição de lanches; 
a frequência de alunos, pois o pagamento dos auxílios 
eram correspondentes a frequência, então era um 
trabalho muito minucioso (Gestor 1).

Tinha uma equipe muito capacitada, que vestia a 
camisa e fazia no programa o que realmente precisava 
que fosse feito (Gestor 2).

Os recursos humanos, hoje principalmente, se fossemos 
ver, eles são suficientes para a instituição. No início 
quando a gente começou, era apenas uma supervisora, 
uma orientadora, uma coordenadora, então era uma 
equipe pequena para uma demanda muito grande 
de cursos. A gente tinha que ter, por exemplo, para 
cada três cursos, de preferência, um orientador e um 
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supervisor para que o acompanhamento pudesse ser 
melhor. No início era essa equipe pra tudo. Mas com 
o passar do tempo, foram chegando os recursos e a 
equipe foi melhorando, então, no tempo que eu estive 
no Pronatec, a equipe sempre foi muito boa e sempre 
se respeitou muito essa questão de três cursos para 
um orientador e supervisor. Acredito que funcionava 
muito bem. Essa equipe conseguia alcançar bons 
resultados, na medida em que a gente se voltava mais 
para esses cursos em que a gente estava acompanhando, 
a gente podia ver que o número de evasão era menor. 
Os professores estavam mais preparados e tínhamos 
mais tempo para orienta-los com relação a atuação os 
cursos (Técnico 1).

Inicialmente, eram poucas pessoas para executar 
muitas atividades, e diversas atividades também, 
não só no volume, mas eram atividades bem diversas. 
E como eu disse, a equipe era bastante comprometida. 
Depois, o número de pessoas foi crescendo e foi 
facilitando o trabalho (Técnico 2).

Apesar de a quantidade de recursos orçamentários 
disponibilizados ser considerada como suficiente pelos 
gestores do Pronatec, o atraso no repasse dos recursos 
financeiros prejudicou a execução do Programa. De todo modo, 
o planejamento e a capacitação de servidores para atuação 
nos procedimentos de compra de insumos também poderiam 
contribuir para a disponibilidade dos materiais em tempo hábil. 
A impossibilidade de aquisição material permanente com os 
recursos do Pronatec revelou o caráter temporário do programa, 
no sentido de que não previa investimentos numa estrutura 
permanente para oferta de cursos de qualificação profissional. 
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2.6 SISTEMAS INTERNOS DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Os sistemas internos de monitoramento e avaliação 
referem-se às formas de avaliação e monitoramento das ações 
implementadas, geralmente no início do processo, mesmo 
quando não realizadas de maneira explícita (DRAIBE, 2001). 
Pretendeu-se com a avaliação desse sistema compreender de 
que formas são realizadas as avaliações, os critérios utilizados, 
os sujeitos participantes, a frequência e os efeitos do processo 
de monitoramento realizados durante a implementação. 

No caso do Pronatec no Campus Picuí, foi relatada a realização 
de um acompanhamento, por parte do MEC, dos relatórios gerados 
através do Sistec, com informações sobre a quantidade de vagas 
ofertadas, de alunos matriculados e de concluintes.

Na verdade, existia um sistema, chamado SISTEC, 
onde essas informações eram colocadas. O sistema 
era alimentado, informando a quantidade de pessoas 
evadidas, quantos concluíram também. Mas assim, 
metas, que eu esteja lembrada, não tinha não. Eles 
tinham esses dados através do sistema, mas eu não sei 
como eram analisados. Nunca recebemos um feedback 
oficial de como foi o desenvolvimento do programa no 
tempo em que estive participando (Técnico 3).

Outros procedimentos avaliativos eram realizados 
pela Coordenação Geral do Pronatec no IFPB. O critério mais 
considerado nessa avaliação era a utilização dos recursos 
financeiros: quantidade dos recursos disponibilizados; 
conformidade na utilização dos recursos de acordo com 
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os padrões estabelecidos nas normas do programa e com a 
quantidade de recurso não utilizada e devolvida ao FNDE.

A gente tinha que realizar relatórios a cada final de ano. 
Nós fazíamos esses relatórios das atividades, quantos 
cursos foram ofertados, o que foi pago [...] O critério 
mais avaliado era a questão financeira. Do quanto 
tinha sido disponibilizado, do quanto foi pago, do 
quanto sobrou e isso tinha que está muito bem definido. 
A questão financeira era o que mais pesava em termos 
de cobrança, fiscalização. A gente recebe os recursos 
em função dos planejamentos dos cursos e números de 
alunos. Se a gente deixasse de executar algum curso, 
era um ponto negativo, pois era um dinheiro que foi 
liberado e não foi utilizado e certamente esse dinheiro 
faltaria em outro lugar. Então, por isso era necessário 
um bom planejamento (Gestor 1).

Até onde tenho conhecimento a avaliação do programa 
era feita de duas formas: uma era a aplicação de 
questionários junto aos discentes, ao final de cada 
disciplina, no sentido de avaliar o desempenho da 
equipe gestora e a atuação dos docentes do programa; 
e outra era avaliação da execução orçamentária 
do programa no Campus Picuí, o que era feita pela 
Reitoria do IFPB, visando o controle da legalidade dos 
atos praticados pela equipe gestora e a eficiência na 
aplicação dos recursos (Gestor 3).

A avaliação do programa via o Campus é feita pelos 
coordenadores, e esses coordenadores tendem a 
cumprir as metas estipuladas pela coordenação geral 
que fica em João Pessoa, no nosso caso. A gente tendia 
a manter todos os protocolos adequadamente, no 
caso, pegar certificados, colocar o nome da pessoa 
que recebeu, livro de atas, pegar a frequência, sempre 
colocar nos programas do Governo federal via web, 
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abastecendo esses dados em relação a falta de alunos, 
se aquele aluno está assistindo aula, porque ele não está 
assistindo, se ele teve algum problema, não pode mais 
ir, se ele recebe ou não a bolsa (Técnico 2).

Também foi mencionada a utilização de um procedimento 
de avaliação das disciplinas ministradas e do trabalho da 
equipe administrativa. Eram aplicados formulários com 
os beneficiários ao final das disciplinas para avaliação dos 
professores, analisando questões didáticas, metodologia 
utilizada, relacionamento, compromisso etc. Ao final do curso, 
também eram aplicados formulários para avaliação do trabalho 
realizado pela equipe administrativa, abordando questões de 
disponibilidade para atendimento de demandas, organização, 
infraestrutura etc.

Em relação a avaliação do programa, a gente sempre 
fazia no final das disciplinas e do curso. Quando o 
professor terminava a disciplina, passava-se nas salas 
para que os alunos preenchessem uma avaliação sobre 
aquele professor na disciplina e sobre o seu desempenho 
enquanto aluno. Era feito esse tipo de avaliação e no 
final do curso, os alunos também avaliavam a atuação 
do supervisor do curso e do orientador do curso. 
Eram essas avaliações que eram feitas. Mas essas 
avaliações nunca foram utilizadas. Eram feitas, mas 
eram apenas arquivadas e nunca foram computadas, 
para que pudéssemos passar para os professores como 
eles foram avaliados, para que eles pudessem melhorar. 
Também não houve, por parte da coordenação geral do 
Pronatec, nenhum critério de avaliação mais ampla do 
programa (Técnico 3).

Apesar de os beneficiários fornecerem dados sobre o 
desempenho dos professores e da equipe administrativa, eles 
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não eram utilizados em um processo de avaliação interno, 
ou discutidos com a equipe ou com os professores. A não 
utilização das informações sobre desempenho, fornecidas 
pelos beneficiários foi justificada pelo fato de os professores 
serem selecionados para lecionar poucas disciplinas, o que 
muitas vezes impedia a continuidade do docente no programa. 
No entanto, a equipe de técnicos era permanente, mas os 
dados sobre o desempenho dela também não eram utilizados. 
Em todo o período de implementação do Pronatec no Campus 
Picuí, não houve desligamento de professores ou técnicos por 
baixo desempenho. 

A instituição parceira demandante também relatou 
não participar de qualquer procedimento avaliativo ou de 
monitoramento do programa. Também não existia por parte 
da instituição parceira demandante acompanhamento dos 
beneficiários que foram por ela mesma selecionados. 

Não existe nenhum monitoramento da nossa parte, só 
se foi da parte do IF, mas nunca nos foi solicitado nada 
neste sentido. Nós ficamos responsáveis apenas para a 
pré-matrícula e seleção (Parceiro 1).

A inexistência de uma estratégia de avaliação 
bem definida e a má utilização dos dados obtidos pelos 
procedimentos avaliativos consistiram em fragilidades 
importantes verif icadas nos sistemas internos de 
monitoramento e avaliação. Segundo Silva e Silva (2001), 
no Brasil, a avaliação de programas sociais ainda é restrita 
ao mero controle de gastos, conforme pôde ser verificado 
também no caso do Pronatec no Campus Picuí. A preocupação 
com a conformidade na utilização dos recursos públicos é 
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importante sim, porém, ao considerar variáveis contextuais 
e processuais na implementação das políticas públicas, é 
possível identificar pontos críticos e intervir de maneira 
assertiva, otimizando os processos e os resultados alcançados. 

Segundo Draibe (2001), as avaliações internas durante o 
processo de implementação são realmente raras, restringindo-se 
a examinar os registros administrativos e a coletar opiniões dos 
agentes implementadores. Em contrapartida, faz-se importante 
destacar o aspecto positivo de existência de um canal no qual 
os beneficiários do programa pudessem fornecer informações 
sobre os serviços prestados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do Pronatec no Campus Picuí, realizada pelo 
modelo teórico-metodológico da Anatomia Geral do Processo 
de Implementação, possibilitou a verificação da capacidade 
institucional do IFPB para a funcionamento desse programa, 
considerando a tradição que possuem em educação profissional, 
infraestrutura e recursos humanos e contribuiu para verificação 
da aplicabilidade do modelo. Ademais, verifica-se, com base 
neste estudo, a necessidade de avaliação da implementação 
do Pronatec em outras instituições, como as congêneres 
(outras unidades da rede federal de educação profissional e 
tecnológica), as distintas (as instituições do Sistema S – Senac, 
Sesc, Senai, Sesi etc.) ou universidades privadas. 

Dessa forma, será possível realizar estudos comparativos 
da implementação em diferentes contextos. Os aspectos 
avaliados também não contemplam toda a diversidade de 
questões a ser observadas no processo de implementação, 
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apenas são como uma fotografia, gerada por uma lente que 
evidencia determinados pontos em detrimento de outros. 
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1 INTRODUÇÃO

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalares 
objetivam ofertar refeições equilibradas e seguras do ponto de 
vista nutricional e higiênico-sanitário, de modo a contribuir 
para a saúde dos comensais, especialmente na recuperação 
ou manutenção da saúde dos indivíduos (ABREU; SPINELLI; 
PINTO, 2011; SILVA et al., 2015). Durante a produção, o 
armazenamento e a distribuição dos alimentos, há uma grande 
exposição a perigos físicos, químicos e biológicos, aumentando o 
risco de contaminações microbianas, relacionado, especialmente, 
a práticas inadequadas de manipulação e processamento. 
Os equipamentos utilizados e o manipulador de alimentos são 
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os maiores vinculadores dessas contaminações, podendo ser os 
causadores de doenças de origem alimentar na unidade hospitalar 
(NONINO; FERREIRA; TANAKA, 2012; GUERRA; ROSA, 2014).

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são 
caracterizadas como infecciosas ou tóxicas, causadas por 
agentes que habitam o hospedeiro através da ingestão 
de alimentos (TEIXEIRA, 2010; FLORES; MELO, 2015; 
FERREIRA, 2015), tornando-se ainda mais significante 
quando acometidas em pacientes hospitalizados, idosos e 
imunocomprometidos (MENG; DOYLE, 2002; STANGARLIN et 
al., 2013). De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – 
RDC Nº 12, de 2 de janeiro de 2001: “As DTAs são causadas pela 
ingestão de alimento contaminado por um agente infeccioso 
específico ou pela toxina por ele produzida, por meio da 
transmissão deste agente, ou de seu produto tóxico [...]”.

Dessa forma, é importante que seja realizado o controle 
dos pontos críticos referentes aos riscos de contaminação 
durante o processo de manipulação até o produto final 
(BRASIL, 2015; GONZÁLEZ; JENDRES; SAMUR, 2013). Segundo 
Silva Júnior (2008), os surtos por toxinfecção podem estar 
associados a inúmeras etapas dos processos, inclusive à falta de 
limpeza e desinfecção dos utensílios e equipamentos utilizados, 
levando à contaminação cruzada, que pode ir desde a recepção 
das matérias-primas até a distribuição aos consumidores. Para 
esse autor, a limpeza dos equipamentos contribui direta ou 
indiretamente para o nível de contaminação do alimento e pode 
influenciar sobre a sua estabilidade e inocuidade.

Nos anos de 2000 a 2015, segundo dados epidemiológicos 
fornecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde, foram 
notificados cerca de 10 mil surtos de doenças transmitidas 
por alimentos no Brasil, sendo os locais de maior ocorrência, 
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cerca de 280 casos, os hospitais e as instituições de saúde 
(BRASIL, 2015). No Brasil, as condições sanitárias são 
reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
incluindo as condições mínimas de higiene necessárias 
para os serviços, assim como os limites máximos de 
micro-organismos presentes (BRASIL, 2004).

Inicialmente, para uma implantação de boas práticas 
de manipulação ser eficaz, deve-se adotar uma check-list 
ou uma lista de verificação com o objetivo de avaliar as 
conformidades e não conformidades existentes no local. Com 
base nessa verificação, é possível elaborar planos de ação 
e atividades de intervenção para sanar, ou reduzir, as não 
conformidades apresentadas, a fim de reparar os erros e evitar 
sua repetição e, consequentemente, aumentar a eficácia da ação 
(TEIXEIRA, 2010; OLIVEIRA et al., 2013; FERREIRA, 2015).

A capacitação da equipe envolvida na produção de 
refeições tem uma perspectiva preventiva e também corretiva. 
Pode-se, por meio dela, aumentar o comprometimento da 
equipe e diminuir episódios de não conformidade. A rotina de 
capacitações de uma Unidade Produtora de Refeições impacta 
diretamente os seus resultados sanitários. Pensando nisso, este 
trabalho teve o objetivo de comparar o resultado das análises 
microbiológicas de superfícies e utensílios higienizados e 
sanitizados, antes e após capacitação com os manipuladores 
de alimentos da Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, Natal/RN.
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2 QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA 
DE REFEIÇÕES E CAPACITAÇÃO DE 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

A qualidade higiênico-sanitária é um dos principais 
objetivos no segmento de produção de refeições. Segundo 
Viera e Japur (2013), essa vertente da qualidade vem sendo 
amplamente estudada no segmento da alimentação fora 
do lar. De acordo com os autores, a obtenção de refeições 
mais saudáveis do ponto de vista microbiológico decorre da 
implementação de ferramentas gerenciais como o sistema 5s; 
o manual de Boas Práticas de Manipulação; Procedimentos 
Operacionalizados Padronizados (POPs); e, em alguns casos, a 
depender do investimento destinado, da Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPC).

Segundo Vieira e Japur (2012), o setor de Alimentação 
Coletiva tem uma legislação sanitária específica, trata-se 
da Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, a RDC Nº 216/2004, sendo esse o 
regulamento técnico para serviços de alimentação. Além 
dessa resolução de caráter obrigatório, existem certificações 
de qualidade que podem ser implementadas pelos serviços 
de forma voluntária como diferencial de qualidade. Nesse 
sentido, as normas ISO 22000 e NBR 15635 foram elaboradas 
para implementar sistemas de qualidade sanitária em 
unidades produtoras de refeições. A ISO 22000 é um sistema 
de qualidade mais complexo e requer a implementação da 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPC), 
enquanto a NBR 15635 requer boas práticas para serviços 
de alimentação. Entretanto, a existência das normas e até 
mesmo da legislação específica não assegura que os serviços 
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tenham condições mínimas de implementá-las ou priorizem 
esses procedimentos nas suas condutas.

Santos et al. (2012), em um estudo com 37 unidades 
produtoras de refeições a la carte do DF, sorteadas aleatoriamente 
em uma lista da Associação de Bares e Restaurantes, avaliaram 
a segurança de alimentos e a preocupação ambiental desses 
estabelecimentos de acordo com as normas ABNT ISO 22000 
e 14001, por meio de 2 formulários objetivos. Como resultado, 
apenas 5 unidades tinham nutricionista como responsável 
técnico e foram as que estavam em maior conformidade com os 
itens das check-lists. Nenhuma das unidades atingiu mais de 50% 
dos requerimentos das ISOs. Denota-se, segundo os autores, que 
as unidades pesquisadas não possuem produções de refeições 
seguras conforme os parâmetros de referência adotados.

Mesmo tendo como referências itens mais básicos – a NBR 
15635/2008, que muito se assemelha às exigências obrigatórias 
da RDC Nº 216/2004 –, os resultados do setor com esse parâmetro 
também são insatisfatórios. Nesse sentido, Medeiros et al. 
(2012), em um estudo com 23 serviços de alimentação com 
alvará sanitários atualizados em Santa Maria-RS, avaliaram 
as condições higiênicas de serviços de alimentação de acordo 
com a norma brasileira NBR 15635/2008.  A coleta de dados 
foi realizada com uma lista de verificação em boas práticas 
elaborada com base na normativa brasileira. Como resultado, 
somente 4% dos serviços foram avaliados como bons, 70% 
estavam na classificação regular e 26% na categoria deficiente. 
Observa-se o quanto, mesmo com o alvará de funcionamento, 
os serviços estão distantes de adequações sanitárias mínimas. 

Verif ica-se, com os estudos citados, que as 
possibilidades dos serviços de alimentação quanto à qualidade 
higiênico-sanitária ainda é um dos desafios do setor. 
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A dificuldade de implementar ferramentas gerenciais mais 
sofisticadas de qualidade sanitária em serviços de alimentação 
no Brasil decorre, entre outros motivos, de características 
relacionadas à gestão de pessoas nesse setor. Os baixos 
salários recebidos e as condições exaustivas de trabalho são 
desafios para que a mão de obra qualificada e profissionalizada 
permaneça. Como características desses trabalhadores, 
podemos citar os estudos de Devides, Maffei e Catanozi (2014) 
e de Cavally e Sallay (2007). 

No estudo de Devides, Maffei e Catanozi (2014), 
participaram 192 manipuladores de alimentos que atuavam 
em Araraquara-SP, os quais foram recrutados pelo seu vínculo 
com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. 
A maioria dos entrevistados estava na faixa etária entre 21 e 30 
anos (33,0%) e isso foi considerado pelos autores algo comum 
no segmento, pois, em muitos casos, trata-se de uma primeira 
experiência profissional. No que diz respeito à escolaridade, 
55% dos manipuladores tinham Ensino Médio completo. Devido à 
prevalência de baixa escolaridade, o estudo sinaliza a relevância 
da capacitação em Boas Práticas, de modo a complementar o 
desenvolvimento de competências e habilidades.

Cavally e Sallay (2007), em seu estudo, buscaram 
caracterizar a gestão de pessoas em unidades produtoras de 
refeições e suas implicações para a condição higiênico-sanitária 
das refeições. A pesquisa foi realizada com 108 restaurantes 
comerciais da cidade de Campinas-SP e os entrevistados 
foram os gerentes desses estabelecimentos. Como resultado, 
as autoras constataram que apenas 21,7% dos funcionários 
tinham algum tipo de curso na área de produção de refeições. 
Foi predominante a escolaridade do Ensino Fundamental 
entre os funcionários. Ademais, foi relatado que as empresas, 
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durante a contratação, destacam a apresentação pessoal como 
critério importante durante a entrevista. Os gerentes ainda 
apontaram como dificuldades encontradas no setor para a 
contratação de pessoal a pouca experiência dos candidatos e 
a falta de uma formação mínima.

Ambos os estudos citados sinalizam que as maiores 
dificuldades de recursos humanos na produção de refeições 
estão ligadas à capacitação e à escolaridade. Esses fatores 
repercutem na qualidade das preparações elaboradas. 
As rotinas, os POPs, e os manuais de boas práticas podem 
ser pouco acessados ou entendidos por essa dificuldade de 
escolaridade e formação específica. Miranda e Santos (2016) 
indicam que a capacitação regular e frequente pode assegurar 
mais qualidade para a produção de refeições. São apontados 
pelas autoras estudos que enfatizam que capacitações com 
enfoque prático têm mais eficácia. As autoras indicam que 
existem três tipos básicos de situações em que existe a 
necessidade de treinamento, a saber: 1) mudança provocada 
fora da organização; 2) mudanças internas; 3) lacunas na 
competência ou desvios de desempenho. 

Uma evidência que capacitações sistemáticas com 
manipuladores de alimentos promovem maior qualidade aos 
serviços é o estudo de Cunha et al. (2013), desenvolvido com 
manipuladores de 68 escolas públicas e teve como objetivo 
verificar a variação de escores de segurança alimentar na 
merenda durante uma série de capacitações sistemáticas. 
Os serviços de alimentação escolares eram avaliados a cada 
três meses. Nesse sentido, o estudo apontou que a capacitação 
contínua e estratégica produz melhores resultados. 
Devido ao treinamento contínuo, os serviços melhoraram sua 
conformidade em relação às exigências sanitárias. 
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A relevância da capacitação dos manipuladores vai 
além do conhecimento sobre manipulação segura. Os estudos 
de Cunha et al. (2015) e Cunha, Stedefedt e Rosso (2012) 
identificaram que o treinamento é capaz de reduzir o stress e a 
ansiedade do manipulador, assim como melhorar sua percepção 
de risco sobre manipulação insegura. 

Cunha et al. (2015), em um estudo com 183 manipuladores 
de alimentos em Santos-SP, buscaram associar estado de 
ansiedade e estresse e atitudes e práticas de segurança 
alimentar. Os participantes da pesquisa eram de diferentes 
segmentos de manipulação (quiosques de comida de rua, 
restaurantes, hospitais, cozinhas escolares e quiosques de 
praia). Como resultado, foi constatado que os manipuladores 
estavam com níveis moderados de ansiedade e estresse, e esses 
índices estavam mais altos quando os manipuladores não 
participavam de capacitações. Uma das principais conclusões 
é que o treinamento pode melhorar não apenas o nível de 
conhecimento mas também reduzir aspectos psicológicos 
negativos que afetam a produção de refeições. 

Quanto à percepção de risco, esta também é afetada pela 
capacitação. Cunha, Stedefedt e Rosso (2012), em um estudo com 
80 manipuladores de alimentos de escolas públicas, verificaram, 
por meio de uma escala, a percepção do risco de doenças 
transmitidas por alimentos. Foi verificado que a formação dos 
manipuladores de alimentos da escola pode influenciar a sua 
compreensão de risco. Portanto, as práticas inseguras podem 
ser reduzidas por capacitações, implicando que o manipulador 
tenha mais percepção de risco. 

As circunstâncias das Unidades Produtoras de Refeições 
de Hospitais se inserem nesse desafiante cenário, e, ainda 
assim, guardam suas particularidades, pois são meios para 
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o propósito finalístico do hospital.  Essas unidades possuem 
dificuldades maiores quando se constata que parte de sua 
produção é para fins dietoterápicos e, com isso, ampliam-se o 
número de preparações e a sua complexidade. A esse respeito, 
Gurgel Junior e Vieira (2002) afirmam a complexidade das 
organizações hospitalares, visto que possuem um ambiente 
único e imprescindível para a sociedade que, por vezes, funciona 
de modo inadequado pela lógica de acumulação de lucro. Os 
autores destacam a diversidade de interesses que esses locais 
desenvolvem, uma vez que têm de conciliar princípios éticos e 
legais e a rentabilidade de processos.

As Unidades Produtoras de Refeições situadas em 
hospitais públicos, cenário da pesquisa deste estudo, ainda 
são mais complexas, pois operam em arranjos organizacionais 
(terceirizações, cogestão, entre outras modalidades), têm sua 
dinâmica de compras e suprimentos engessada pelas licitações 
e pregões, entre outras características. O fato de essas unidades 
lidarem com a produção de refeições como atividade-meio e 
não como atividade-fim, por vezes, não torna prioritárias as 
demandas do setor de alimentação hospitalar. 

A capacitação para atuação nesse tipo de organização 
é ainda mais necessária, visto que a clientela atendida 
é enferma e isso eleva o risco de doenças vinculadas 
a a l imentos. Ademais, a imunidade dos pacientes 
hospitalizados difere de outros comensais. Nesse processo, os 
cuidados sanitários são imprescindíveis para a recuperação 
do paciente, pois ele se alimenta exclusivamente das 
refeições produzidas nessas unidades. 
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3 METODOLOGIA

Este é um estudo do tipo transversal, descritivo e 
quantitativo realizado na Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
Natal/RN. Trata-se de duas análises microbiológicas de 
superfícies de utensílios e equipamentos após o processo de 
higienização, realizadas em dois momentos, antes e depois de 
capacitações, com os manipuladores de alimentos, durante 
os meses de outubro e novembro de 2016. A realização da 
pesquisa ocorreu mediante autorização das nutricionistas 
responsáveis pela Unidade.

Para a realização da análise que aconteceu antes das 
capacitações e que serviria como diagnóstico, foram coletadas 
amostras das superfícies de utensílios e equipamentos da 
UAN do hospital após a sua higienização. A técnica utilizada 
foi o Método do Swab, de acordo com Andrade, Silva e 
Brabes (2003). Dessa forma, realizou-se pressão constante 
do Swab esterilizado e umedecido com solução fisiológica 
(0,1%, estéril), em movimentos giratórios, numa inclinação 
aproximada de 30º, descrevendo movimentos da esquerda 
para a direita inicialmente e, depois, da direita para esquerda. 
Após o esfregaço do Swab sobre as superfícies selecionadas, 
já com os micro-organismos aderidos, houve o mergulho do 
material em solução fisiológica estéril (10 ml). 

Terminada a coleta, o material foi transportado sob 
refrigeração para o Laboratório de Microbiologia da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte para ser analisado. A contagem de 
mesófilos aeróbios foi realizada por espalhamento (com auxílio 
de Alça de Vidro – Alça de Driglasky) de 0,1 mL das diluições 
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em superfície das placas de petri com Agar (PCA) e incubação a 
36 ºC por 48 h. Foram consideradas significativas as contagens 
das diluições que apresentaram entre 25 a 250 colônias.

Os resultados foram avaliados de acordo com o 
critério de valores de referência relativos às condições 
higiênico-sanitárias para equipamentos e utensílios de 
preparação de alimentos, proposto por Silva Júnior (2005). Nesse 
caso, valores menores ou iguais a 50 UFC/cm2 são considerados 
satisfatórios, e maiores que 50 UFC/cm2, insatisfatórios de 
qualidade quanto às condições higiênico-sanitárias do produto.

Para calcular o número significativo de UFC/cm2, foi 
multiplicado o número de colônias pelo inverso da diluição 
inoculada (UFC/cm2= Nº Colônia x 10/diluição). Como 
foi utilizada mais de uma placa por diluição (duplicata), 
foi considerada como número de colônias a média aritmética 
da contagem obtida em cada uma das placas da duplicata. 
O número encontrado foi dividido pela área de 62,5 cm2 e 
expresso em unidades formadoras de colônia por cm2 (UFC/cm2). 
As superfícies analisadas foram de processador de legumes, 
bandeja, fatiador de frios, prato e cuba.

Após as análises e a partir dos resultados, realizaram-se 
capacitações com os manipuladores em relação à higienização 
dos equipamentos e utensílios, expressa pelos resultados 
microbiológicos. Assim, foi mostrada para os manipuladores a 
realidade do estabelecimento, sendo discutidos temas a respeito 
de boas práticas de manipulação de alimentos e segurança 
alimentar em uma UAN hospitalar. Além disso, foram realizadas 
a revisão e a atualização das instruções de trabalho (ITs) dos 
equipamentos e utensílios para acesso dos funcionários a partir 
da necessidade encontrada. As capacitações realizaram-se 
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com base em um cronograma que respeitasse os horários e a 
disponibilidade do público-alvo, os manipuladores. 

Tendo em vista que a Unidade possui duas turmas de 
funcionários que trabalham em jornada de 12x36 horas, as 
capacitações foram repetidas para envolver as duas turmas. 
Inicialmente, realizou-se uma capacitação teórica, com duração 
média de uma hora, abordando assuntos sobre higienização e 
desinfecção e os equipamentos de proteção individual (EPIs) que 
devem ser usados durante os procedimentos de manipulação. 
Por fim, foram apresentados os resultados das análises 
microbiológicas. Participaram da atividade os cozinheiros e 
auxiliares de cozinha dos setores de alimentação para clientela 
sadia e dietética, copeiras responsáveis pela lavagem das 
bandejas e utensílios em geral, e açougueiro. A capacitação 
teórica foi realizada por meio de apresentação de slides.

Após a capacitação teórica, realizou-se uma capacitação 
prática, de acordo com cada atividade desempenhada por tal 
manipulador e suas instruções de trabalho. As capacitações 
aconteceram sempre durante a lavagem dos equipamentos e 
utensílios. Foi mostrada a forma correta de higienização, sendo 
reforçada a importância da higienização eficaz no ambiente 
de trabalho, conscientizando-os quanto ao risco aumentado 
para contaminação no ambiente hospitalar. Após dois meses 
de capacitações, a análise microbiológica, inicialmente 
realizada, foi repetida como continuação do trabalho para 
verificar a eficiência da higienização antes e após a realização 
das capacitações sendo utilizado o mesmo método de avaliação 
citado anteriormente nesse tópico.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram consideradas significativas as amostras que 
apresentaram valores maiores ou iguais a 25 colônias. Após 
analisados os valores médios das duplicatas, na primeira 
análise microbiológica (antes das capacitações), tornou-se 
possível verificar que apenas as amostras 2 e 3 dos pratos, 
amostras 1 e 3 das bandejas e amostra 2 do fatiador de frios 
não apresentaram crescimento de colônias significativo para 
este estudo, conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 – Análise quantitativa de colônias bacterianas 
de utensílios e equipamentos, 2019.

Presença de colônias bacterianas por 
equipamento e utensílios (UFC/cm2)

Utensílio/ Equipamento Amostra 1 Amostra2 Amostra3

Bandeja 5* 47 12*

Cuba >500 >500 182

Fatiador de frios 31,5 8* 101

Prato 30 11* 6*

Processador de 
legumes

295 327 >500

* Amostras cujas colônias não atingiram os valores significativos.

Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Para as demais amostras, realizou-se o cálculo, descrito 
na Tabela 2, para determinar a quantidade de UFC/cm2 e o risco 
que esses utensílios e equipamentos podem trazer aos comensais, 
proporcionando rever as técnicas de higienização e manipulação.
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Tabela 2 – Análise quantitativa de colônias bacterianas 
de utensílios e equipamentos, 2019.

Presença de colônias bacterianas por equipamento e utensílios 
(UFC/cm2)

Utensilio/ Equipamento Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3

Bandeja - 75,2 -

Cuba >800 >800 291

Fatiador de frios 50,4 - 161,6

Prato 48 - -

Processador de legumes 472 523,2 >800
Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Silva Junior (2005) estabelece, de acordo com o Método 
do Swab utilizado nesse estudo, os seguintes parâmetros: 
satisfatório até 50 UFC/cm2 e insatisfatório para valores acima 
de 50 UFC/cm2. Dessa forma, observou-se que apenas os pratos 
apresentaram uma quantidade aceitável de micro-organismos, 
enquanto os demais apresentaram valores elevados e 
classificação insatisfatória, com destaque para o processador de 
legumes e as cubas que estão muito acima das recomendações, 
como descrito no gráfico 1.
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Gráfico 1 – Análise quantitativa de UFC/cm2 de 
Utensílios e equipamentos, 2019.

Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Os resultados microbiológicos relativos aos equipamentos 
e utensílios da UAN, após a realização de capacitações, 
mostraram uma melhoria significativa, se comparado 
com as análises anteriormente realizadas, que apresentou 
contaminação insatisfatória em 90% dos equipamentos e 
utensílios analisados. Assim como na primeira análise, foram 
consideradas significativas as amostras que apresentaram 
valores maiores ou iguais a 25 colônias. Após encontrados 
os valores médios das duplicatas, verificou-se que apenas as 
amostras do prato 2, da cuba 1, do processador de legumes, 
do picador de legumes e as amostras das tampas das bandeja 
e cuba apresentaram crescimento de colônias significativos a 
esse estudo, conforme descrito na Tabela 3.
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Tabela 3 – Análise quantitativa de colônias bacterianas 
de utensílios e equipamentos, 2019.

Presença de colônias bacterianas por 
equipamento e utensílios (UFC/cm2)

Equipamento/
Utensílio

Amostra 1 Amostra 2 Média

Bandeja 1 35 1* 18*

Bandeja 2 9* 17* 13*

Cuba 1 >500 38 >500

Cuba 2 2* 20* 11*

Fatiador de frios 5* 37 21*

Prato 1 3* 25 14*

Prato 2 22 46 34

Prato 3 1* 4* 3*

Processador de 
Legumes

42 10* 26

Picador de 
Legumes

37 12* 25

Tampa da Bandeja >500 >500 >500

Tampa da Cuba >500 >500 >500
* Amostras cujas colônias não atingiram os valores significativos.

Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Para as amostras que apresentaram valor significativo, 
descritos na Tabela 4, para encontrar a quantidade de 
UFC/cm2, foram considerados que valores acima do que 
apresenta a literatura representam risco de insegurança aos 
comensais, tendo em vista uma contaminação significativa 
em utensílios e equipamentos utilizados para a produção e 
distribuição de alimentos, servidos na Unidade de Alimentação.
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Tabela 4 – Análise quantitativa de colônias bacterianas 
de utensílios e equipamentos, 2019.

Presença de colônias bacterianas por 
equipamento e utensílios (UFC/cm2)

Equipamento/Utensílio Amostra 1 Amostra 2 Média

Bandeja 1 56 - -

Bandeja 2 - - -

Cuba 1 >500 38 >500

Cuba 2 - - -

Fatiador de frios - 59 -

Prato 1 - 40 -

Prato 2 - 74 54

Prato 3 - - -

Processador de 
Legumes

67 - -

Picador de Legumes 59 - 40

Tampa da Bandeja >500 >500 >500

Tampa da Cuba >500 >500 >500
Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Ainda de acordo com Silva Junior (2005) sobre o 
método de Swab, aplicando-se parâmetros de satisfação e 
insatisfação citados anteriormente, foram observados que 
apenas o prato 2, a cuba 1 e as tampas da cuba e a bandeja 
tinham uma quantidade inaceitável de micro-organismos, 
sendo os últimos citados os que ganharam mais destaque 
devido à quantidade bem superior ao que determina a 
literatura, conforme descrito na Tabela 5, e os demais 
apresentaram quantidade aceitável de micro-organismos. 
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Tabela 5 – Quadro comparativo dos resultados de colônias 
bacterianas de utensílios e equipamentos (UFC/cm²), 2019.

Equipamento/
Utensílio

Análise 
1

Resultado Análise 
2

Resultado

Bandejas 23 Satisfatório - Satisfatório

Cubas >500 Insatisfatório 250 Insatisfatório

Fatiador de 
frios

142 Insatisfatório - Satisfatório

Picador de 
Legumes

>500 Insatisfatório 40 Satisfatório

Pratos 16 Satisfatório 17 Satisfatório

Processador de 
Legumes

>500 Insatisfatório - Satisfatório

Tampa da 
Bandeja

>500 Insatisfatório >500 Insatisfatório

Tampa da Cuba >500 >500 Insatisfatório

Fonte: elaboração dos autores (2019) a partir dos dados da pesquisa.

Foram consideradas as médias dos resultados obtidos 
nos equipamentos ou utensílios em cada uma das etapas das 
análises. Os resultados das análises 1 e análises 2 apresentaram 
os valores obtidos antes e após a realização das capacitações, 
respectivamente. Nos utensílios que tiveram mais de uma 
unidade avaliada, tendo como exemplo pratos, cubas e bandejas, 
foi realizada a média para comparação dos resultados. 

A Tabela 5 mostra que os resultados obtidos foram bastante 
significativos e é perceptível como houve uma redução na maioria 
das amostras, apesar disso, as tampas, tanto da cuba quanto da 
bandeja, permaneceram com os mesmos resultados. Isso pode 
ser atribuído pelo fato de os manipuladores considerarem que 
a tampa não tem contato direto com o alimento e, por isso, 
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não a higienizam de forma correta, do mesmo modo que realizam 
higienização da cuba e da bandeja.

Pelas características e condições de crescimento, bem 
como pela forma com que se apresentaram as colônias as 
bactérias de maior prevalência, provavelmente se trata de 
Staphylococcus aureus. Nesse caso, um dos possíveis fatores 
que podem explicar a presença significativa de micro-
organismos é a higienização ineficiente, por esse motivo, foi 
necessária a observação da higienização desses materiais antes 
da coleta microbiológica. Com isso, pôde-se verificar que a 
higienização é feita sem o uso de desinfetantes como o álcool 
que, segundo Santos et al. (2002), é utilizado na eliminação de 
micro-organismos desde o século XX. Esses autores realizaram 
um compilado de informações mostrando seu efeito antisséptico 
e inibindo o crescimento desses seres, demonstrando a 
necessidade e a eficácia da utilização do álcool como uma 
estratégia no combate à presença de bactérias.

Também foi verificado que nas dobraduras de utensílios 
e em lugares de menor acesso e dificuldade de higienização 
era onde havia mais concentração de micro-organismos. 
Isso mostra a ineficiência ou a má higienização, não apenas 
pontual, mas de longa data. É importante que seja feita 
a higienização por completo e também a não exposição 
ambiental. Foi observado, no caso das cubas, que o local de 
armazenamento não é higienizado com frequência, além de ser 
úmido e sem ventilação, o que pode favorecer o crescimento de 
micro-organismos, principalmente os mesófilos, como 
verificado na análise.

Corroborando a discussão, Aguiar et al. (2006) afirmam 
que o principal motivo para a presença de micro-organismos é a 
má higienização de utensílios, equipamentos e instalações que 
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fazem parte do processamento (especialmente de contaminação 
cruzada). Além desses, a contaminação pode ocorrer pelo uso 
excessivo da variável de tempo/temperatura, problemas na 
matéria-prima, entre outros fatores.

Para Silva Júnior (2005), a presença de micro-organismos 
indica que a manipulação da superfície está sendo feita sem a 
devida higienização, e que os produtos alimentícios processados 
ou transportados ou que tenham um contato direto nessas 
superfícies têm alto risco de contaminação. Esse mesmo autor 
lembra que a higiene deficiente dos equipamentos foi um dos 
fatores que contribuíram em 9,8% para a ocorrência de surtos 
relatados na avaliação dos surtos de DTAs realizada pelo Setor de 
Vigilância Epidemiológica em Curitiba no período de 1985 a 1988.

Já o estudo realizado por Andrade, Silva e Brabes (2003) 
indicou 18,6% para presença de micro-organismos mesófilos 
aeróbios em equipamentos e utensílios, conforme legislação 
vigente. Além disso, eles observaram que os percentuais para 
coliformes e para bolores e leveduras nesses instrumentos 
de trabalho estavam em condições higiênicas satisfatórias 
segundo a legislação. A presença de coliformes totais – fecais 
e Staphylococcus aureus – está diretamente relacionada com as 
DTAs, sendo os instrumentos de trabalho, como utensílios e 
equipamentos, os principais veículos de contaminação na 
preparação das refeições (MAIA et al., 2011).

Já no estudo de Pinheiro, Wada e Pereira (2010), 
verificou-se que há uma ineficiência nos processos produtivos, 
resultando em uma má qualidade higiênico-sanitária, o que 
pode levar à contaminação do alimento, aumentando assim os 
riscos de uma toxinfecção alimentar e DTAs em geral. Assim, 
torna-se cada vez mais notória a importância da higienização 
correta considerando os riscos que essa ação pode evitar.
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Quando se trata de segurança alimentar e alimentação 
coletiva, sempre se deve ter em mente as boas práticas de 
fabricação, a rotina e os hábitos dos colaboradores, que não 
podem interferir na produção segura de alimentos. Dessa forma, 
são de fundamental importância o enfoque e a diminuição de 
riscos para que o alimento chegue até o prato do comensal 
com sua plena qualidade e forneça tudo de que o ser humano, 
em suas variedades de condições, precisa, inclusive segurança 
microbiológica (SOARES, 2018).

Em estudo realizado por Kochanski et al. (2009) que 
avaliou as condições microbiológicas do ambiente, das 
mãos dos manipuladores, dos equipamentos e utensílios 
utilizados na preparação de refeições de uma UAN localizada 
na cidade de Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, também foi 
constatado que esses profissionais não se encontravam em 
condições de acordo com os limites aceitáveis para micro-
organismos aeróbios mesófilos, resultado da falta de técnicas 
de higienização praticadas no estabelecimento. Inclusive, os 
autores desse estudo observaram a presença de Staphylococcus 
aureus nas mãos de todos os manipuladores de alimentos 
(10¹ a 6,7 x 10¹ UFC/mãos), assim como observaram maior 
contagem microbiana em bancadas de preparo de carnes, 
evidenciando a possível falta de cuidados com a higiene de 
superfícies, utensílios e manipuladores, demonstrando a 
ineficiente prática de técnicas de higienização, passível de 
contaminações e de ocorrência de toxinfecções.

No estudo em tela, o processador de alimentos apresentou 
um valor insatisfatório em uma das amostras, o fato pode estar 
relacionado com o que afirmam Maia et al. (2011), em seu estudo 
sobre o desgaste dos utensílios utilizados na produção que evolui 
de forma progressiva de acordo com o uso, podendo causar 
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a multiplicação microbiana. Para pacientes hospitalizados, 
especialmente imunocomprometidos e indivíduos em estado 
de mais vulnerabilidade (como idosos e crianças), existe 
uma maior chance de contaminação, resultando em DTAs 
pela exposição a alimentos com ineficientes práticas de 
manipulação, principalmente quando se trata de insatisfatórias 
condições higiênico-sanitárias dos equipamentos e utensílios 
(BERTATO et al., 2008; MAIA et al., 2011).

Schumann et al. (2017) observaram em seu estudo, 
realizado em uma UAN de uma instituição do norte do 
Rio Grande do Sul, que todos os utensílios apresentaram 
contaminações de coliformes totais e fecais com valores 
entre < 0,3 – 4,3 NMP/área. No que diz respeito à presença de 
Staphylococcus aureus, apenas um utensílio (tábua de corte de 
carne) apresentou o micro-organismo (1,7 x 104 UFC/área), ao se 
analisar o objeto, percebeu-se que a superfície possuía ranhuras 
advindas dos cortes frequentes realizados, servindo de local 
para crescimento microbiano.

As toxinfecções alimentares de origem microbiana são 
caracterizadas como problema de saúde pública, sendo de maior 
abrangência quando se trata da diminuição da produtividade 
dos serviços de alimentação, assim como de perdas econômicas 
(SILVA et al., 2015). No contexto hospitalar, essas doenças podem 
promover tanto a sintomatologia própria quanto o agravamento 
do quadro clínico em que o paciente já se encontra, podendo 
levá-lo, inclusive, a óbito (FERREIRA, 2015).

Assim, para que se faça cumprir o que regem as 
legislações, por exemplo, a RDC Nº 216/2004, e a fim de não 
colocar em risco a saúde dos usuários dessas Unidades de 
Alimentação, a partir da disseminação e contaminação de 
micro-organismos patogênicos, é cabível dar continuidade ao 
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monitoramento de processos de higienização dos utensílios 
e equipamentos, o que irá contribuir de forma positiva 
para a obtenção de uma alimentação de boa qualidade, 
tanto do ponto de vista nutricional quanto em relação à 
qualidade microbiológica. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando comparados os resultados antes e depois das 
capacitações, é possível observar que essa prática representa 
um impacto positivo grande para a qualidade e a segurança 
higiênico-sanitária das Unidades de Alimentação e Nutrição, 
nesse caso, as unidades hospitalares, visto que os resultados 
obtidos mostraram níveis satisfatórios na segunda análise 
microbiológica.  As metodologias utilizadas na capacitação são 
percebidas pelos manipuladores e gestores como o diferencial 
para o alcance desse resultado.

Apesar disso, esses resultados não se apresentaram 
cem por cento eficazes, sendo necessárias a continuidade do 
monitoramento da higienização e a realização de capacitações, 
bem como a disposição de instruções de trabalho durante a 
produção para visibilidade dos manipuladores. Nesse processo, 
a avaliação da qualidade microbiológica de alimentos é 
importante para se estabelecer os parâmetros de segurança 
das refeições de acordo com os riscos de contaminação que o 
processo produtivo pode oferecer ao consumidor. 

Ademais, é necessário constante trabalho de 
sensibilização dos manipuladores quanto à importância 
de sua atividade no serviço e sua influência na qualidade 
dos alimentos, de tal modo a evitar veiculação de bactérias 
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patogênicas, preservando os equipamentos e utensílios para que não 
se tornem um risco de contaminação. Essas medidas possibilitam 
uma produção de qualidade, garantindo a seus comensais uma 
alimentação segura em todos os seus processos, sob os aspectos 
nutricionais, higiênico-sanitários e microbiológicos.
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USO ESTRATÉGICO DE 
INFORMAÇÕES COMO APOIO 

À PREVISÃO DE DEMANDA: 
ANÁLISE DO PLANEJAMENTO EM 
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Brenna Alynne de Araújo Menezes
 Fabio Resende de Araújo

Daniele de Souza Marinho do Nascimento 
Dinara Leslye Macedo e Silva Calazans

1 INTRODUÇÃO

Restaurantes Universitários (RU) são unidades gerenciais que 
viabilizam o alcance da estratégia de Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES), por meio da operacionalização 
do eixo Alimentação no Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES), que visa apoiar a permanência de alunos 
de baixa renda nos cursos de graduação presencial. Para 
atingir seu objetivo estratégico, precisa fornecer refeições 
que representem uma alimentação em quantidade e 
qualidade adequadas, respeitando o perfil socioeconômico 
e cultural do público assistido, a capacidade instalada em 
recursos físicos e humanos e a disponibilidade orçamentária 
da unidade para compra de insumos.

“Os serviços de alimentação visam controlar 
a distribuição de alimentos por meio de previsões 
baseadas no planejamento estratégico da produção” 
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(OLIVEIRA et al., 2016, p. 5359). Assim, seu planejamento precisa 
levar em conta inúmeras variáveis. Entre elas, a previsão de 
demanda é um importante fator de impacto no desempenho da 
gestão. Em serviços de alimentação, a demanda também está 
relacionada ao grau de catividade do usuário, à sazonalidade 
e à satisfação com a refeição ofertada. As diversas situações 
enfrentadas representam um desafio para a equipe que 
gerencia a unidade, necessitando de planejamento diário das 
ações acontecidas, entre elas, o número de refeições fornecidas 
(VASCONCELOS; DITTRICH, 2016). Erros de previsão e/ou 
flutuações de demanda por refeições não previstas causam 
impacto em todo o processo produtivo, de excesso de estoques 
a desperdícios (BORTOLETTO et al., 2016).

Segundo Ricarte et al. (2008), o desperdício tem um 
impacto direto na produção. Uma solução para esse problema, 
já que não existe um percentual ideal de sobras, é o (re)
planejamento da produção diária das refeições. Para isso, são 
necessários que dados – como quantidade per capita estimada, 
fatores de correção e cocção considerados, quantidade 
produzida, total de atendimentos, perdas e sobras, entre outros 
– sejam coletados diariamente e sistematizados em informação 
para análise e tomada de decisão acerca da demanda de 
refeições. Nesse sentido, o suporte informacional disponível, e 
o modo como é utilizado, atua como ferramenta imprescindível 
de apoio à gestão.

Apesar de existirem muitos modelos de previsão de 
demanda disponíveis na literatura, estudos no segmento 
de alimentação têm sido pouco abordados, ficando mais 
escassos quando estão relacionados ao serviço público de 
fornecimento de refeições (SANTOS et al., 2017). A esse respeito, 
Barbosa et al. (2019, p. 443) afirmam que “o acesso à informação 
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de qualidade para a percepção dos ambientes organizacionais 
contribui para o desenvolvimento efetivo do planejamento”; 
o que é corroborado por Calazans, Souza Neto e Araújo (2017) 
que destacam o uso de ferramentas informacionais nesses 
estabelecimentos como impulsionador da melhoria da eficiência 
na utilização dos recursos públicos apoiando a tomada de decisão.

Este estudo tem, portanto, como objetivo analisar o uso 
estratégico de informações como apoio à previsão de demanda 
em Restaurantes Universitários, a partir de um estudo na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando como 
estudo de caso a problemática vivenciada no RU do Campus 
central, onde há sobra excessiva da refeição produzida ou 
insuficiência da produção para atender a todos os usuários 
decorrentes de falhas na previsão da demanda.  Para tanto, 
investiga as informações que suportam a tomada de decisão em 
relação à demanda, ao mesmo tempo que identifica sua relação 
com os fatores de interferência no planejamento das refeições.

Desse modo, o capítulo, além desta introdução, 
traz em seu arcabouço teórico os aspectos que envolvem 
o planejamento de cardápios, destacando seus fatores de 
interferência e seus impactos na previsão de demanda 
de refeições; uma terceira parte apresenta o percurso 
metodológico adotado para o trabalho empírico, além de uma 
quarta em que os resultados encontrados são discutidos e, 
por fim, as considerações finais são apresentadas.
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2 SUPORTE INFORMACIONAL PARA 
O PLANEJAMENTO DAS REFEIÇÕES 
E PREVISÃO DA DEMANDA

Planejar é uma função inerente a qualquer organização, 
independentemente do seu porte e do segmento de 
atuação, e significa pensar sistematicamente antes de agir 
(MATUS, 2016). Segundo Berndt et al. (2007), uma base comum 
de todo planejamento organizacional é a previsão da demanda, 
devido à sua influência direta no processo produtivo – quanto se 
deve produzir e ofertar – e na gestão de materiais – quanto e o 
que estocar, sendo esse o ponto de partida para todas as decisões.

A previsão da demanda é um processo racional de busca 
de informações acerca do consumo do item ofertado. Engloba 
um conjunto de processos que faz a interface da organização 
com os seus consumidores e, qualquer que seja o tamanho da 
empresa ou seu grau de sofisticação, “é sempre difícil utilizar 
dados históricos para prever tendências, ciclos e sazonalidade” 
(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p. 453).

Previsões são estimativas de como vai se comportar 
determinada demanda no futuro. Desse modo, Bortoletto 
et al. (2016, p. 17) afirmam que previsões sempre conterão 
uma parcela de erro, sendo “importante a se discutir não é 
‘o quanto’ se acerta e sim ‘o quanto’ se está errando [...]” e 
realizar o acompanhamento dessa demanda, com previsões 
baseadas em informações e expectativas. Nesse processo, 
sistemas gerenciais possibilitam a obtenção de dados 
acerca das operações para controlá-la de forma mais eficaz, 
auxiliando na obtenção de um sistema de indicadores que 
leva a empresa a planejar as suas operações e traçar metas de 
melhorias de resultados (CRUZ; MESQUISTA, 2018).



272 273

É comum o uso de métodos quantitativos que se baseiam 
na análise de séries temporais para auxiliar na previsão da 
demanda. Séries históricas, por exemplo, podem ajudar a gestão 
a relacionar fatores intervenientes com flutuações sazonais, 
investigando tendências, ciclos, aleatoriedade e sazonalidade 
(WRIGHT; KROLL; PARNEL, 2000). Os autores chamam a atenção 
também para o fato de a série projetar tendências históricas 
para o futuro e, assim, sua validade depende da semelhança 
entre as tendências passadas e as condições futuras, o que 
direciona o gestor à necessidade de procurar os desvios e 
realizar adequações de tendências.

Em serviços de alimentação, ou em Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN), o cardápio é uma ferramenta que 
inicia o processo produtivo e serve como instrumento gerencial. 
Nas UAN, o planejamento dos cardápios deve ser realizado por 
nutricionistas com a finalidade de programar refeições tanto 
quali como quantitativamente (VIEIRA; JAPUR, 2012). Para a 
execução dos cardápios, a Ficha Técnica de Preparação (FTP) 
é a ferramenta de apoio operacional, que, entre aspectos 
como informações dos alimentos utilizados nas preparações 
(incluindo aquelas de cunho especificamente nutricional, 
como seu valor e o teor proteico total), traz as quantidades 
per capita previstas, assim como a porção estimada e seu custo 
(PARIZOTTI; MARTINS, 2019).

Isso se torna particularmente importante ao considerar 
que as Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem 
refeições para a coletividade acadêmica a um baixo custo, 
disponibilizadas nos Restaurantes Universitários – ambientes 
que permitem, além da realização de refeições, o convívio 
entre os acadêmicos e a integração da instituição na 
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consolidação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) (CAVALER et al., 2018).

Em relação ao RU, foi feito um estudo que visava à 
elaboração de um software para apoio ao planejamento de 
cardápios, o qual argumentava que:

Devido à variação frequente do número de usuários 
que são atendidos diariamente nas UANs, o processo 
de planejamento de refeições e cardápios se torna 
exaustivo e demanda bastante tempo por exigir uma 
manipulação de per capitas e somatório de insumos que 
se repetem nas preparações para solicitação diária de 
retirada de itens da despensa (SILVA, 2018, p. 10).

Um bom planejamento de cardápios produz resultados 
que atendem as expectativas dos clientes. Segundo 
Payne-Palacio e Theis (2015), a meta principal desse 
planejamento, determinada pelo mecanismo de alimentação 
contínua de feedbacks do sistema, são refeições planejadas, 
ofertadas e efetivamente servidas.

Teixeira, Nunes e Antonovicz (2017) afirmam que estimar 
o número de refeições de modo impreciso em produção 
de alimentos pode ocasionar desde sobras excessivas até a 
sobrecarga da equipe no preparo urgente de refeições, podendo 
comprometer a qualidade. Planejar e controlar a produção 
preconizam a organização, a padronização e a sistematização 
do processo produtivo. Assim, a empresa poderá produzir 
com mais qualidade, segurança, rapidez e menor custo. Então, 
fica evidente que, no contexto da produção de refeições, a 
primeira etapa e ferramenta seria o planejamento do cardápio 
(MARTINS et al., 2013). A esse respeito, Brito e Bezerra (2013) 
ressaltam a relevância de um planejamento correto, pois 
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falhas nessa etapa de construção do cardápio podem inferir na 
qualidade das refeições servidas, podendo resultar em preparações 
monótonas, pouco atrativas e desequilibradas quanto ao aspecto 
nutricional, o que impacta diretamente no desperdício.

Um estudo acerca da relevância de se buscar 
informações mais detalhadas sobre o perfil do público que 
deseja se alimentar no RU e de se dimensionar com mais 
exatidão a demanda verificou que a previsão mais acertada 
da demanda tem um impacto importante na redução do 
desperdício de alimentos prontos para consumo, sendo “um 
desafio para os administradores de RU e um ponto vital 
para que os gestores de universidades públicas [...] possam 
melhorar a eficiência de suas decisões e a qualidade dos 
serviços prestados” (SANTOS et al., 2017, p. 225).

No processo de gestão de custos, o planejamento 
de cardápios é fundamental, pois garante a eficiência e a 
produtividade da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e 
evita improvisos (CHICOSKI et al., 2016). Assim, Rocha, Matos e 
Frei (2011) destacam a importância de um sistema computacional 
que possa prever com mais precisão o número de refeições a 
ser servidas, sendo de grande apoio para a equipe de gestores. 
Os autores ressaltam ainda que o custo é um fato primordial 
quando se trata de um Restaurante Universitário (RU), por isso, 
faz-se necessário um sistema que permita a previsão de refeições, 
sendo elas determinadas pela intuição e pela experiência da 
nutricionista responsável (ROCHA; MATOS; FREI, 2011).

Além disso, o preço final do produto depende 
diretamente dos custos fixos e variáveis da cadeia produtiva 
que se estende da compra até a distribuição. Portanto, para se 
obter lucratividade, é fundamental construir um sistema de 
produção que minimize todas as possíveis perdas, realizando 
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um planejamento fidedigno (GRATÃO et al., 2016). Mesmo 
não sendo o objetivo de um RU a obtenção de fins lucrativos, 
repassar ao cliente os custos em contrapartida de uma oferta 
a mais de usuários pode ser uma opção viável a muitas IFES, 
ampliando a comunidade acadêmica beneficiária. Nesse sentido, 
Pereira, Flor e Calazans (2018, p. 37) destacam que enquanto na 
iniciativa privada o objetivo é o lucro, a gestão pública busca a 
otimização dos custos para aprimoramento das suas atividades, 
maximizando assim os benefícios sociais.

Por sua vez, Martins et al. (2013) afirmam que, com a 
utilização das Fichas Técnicas de Preparação (FTP), será possível 
controlar os custos, pois haverá o valor real de matéria-prima 
de cada preparação do cardápio, permitindo combinação 
dela para o alcance da meta de custos. A padronização busca 
primordialmente diminuir o desperdício de alimentos, 
que é um fator que gera preocupação de administradores 
e de nutricionistas e tem causas econômicas, culturais e 
tecnológicas. Para evitar ou diminuir esse acontecimento, já 
que não existe um percentual ideal de sobras, devem-se buscar 
métodos para planejar a produção diária de tal forma que não 
existam excessos na produção (ROCHA; MATOS; FREI, 2011).

 Em UAN universitárias, tanto o desperdício quanto 
a elevação dos preços dos alimentos têm um impacto direto 
no valor das compras e é uma das maiores preocupações dos 
gestores desse tipo de UAN, visto que o maior aproveitamento 
dos alimentos evita repasses financeiros frequentes aos 
clientes, nesse caso, estudantes (ROCHA; MATOS; FREI, 2011). 
No RU da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, objeto 
deste estudo, identificou-se que as informações disponíveis pelo 
sistema gerencial informatizado disponível ainda precisam ser 
tratadas em algum grau, pelo gestor, para sua utilização com 
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a especificidade necessária à decisão sobre o planejamento, 
havendo grandes oportunidades para criar melhores estratégias 
a fim de explorar o potencial da tecnologia da informação 
no que diz respeito ao alcance dos objetivos institucionais 
(CALAZANS; SOUZA NETO; ARÁUJO, 2017).

Nesse processo, o cenário de austeridade fiscal impõe 
que o uso do recurso público empregado no Programa 
Nacional de Assistência ao Estudante (PNAES) seja feito 
de modo eficiente, produzindo mais resultados. Assim, 
a utilização da informação de forma gerencial é recurso 
estratégico e qualifica o processo decisório (VITAL; FLORIANI; 
VARVALIS, 2010) inerente à gestão do RU. 

3 METODOLOGIA

O estudo é descritivo, caracterizado por ser do tipo 
documental retrospectivo, com uma abordagem quantitativa. 
O caso analisado é o Restaurante Universitário do Campus 
central da Universidade Federal do Rio Grande Norte, que, entre 
os RU dessa IFES, é o que produz o maior número de refeições 
e possui maior demanda. O RU central possui cerca de 4.500 
refeições, com duas unidades de distribuição: uma centralizada 
(unidade central), no refeitório adjacente à produção; e outro 
refeitório (unidade da Biomédica) a 10 km de distância, para 
onde a refeição é transportada. No local, são produzidas as 
refeições do desjejum, almoço e jantar, entretanto, escolheu-se 
analisar apenas as refeições fornecidas no período do almoço, 
pois essa é a refeição que apresenta o maior número de 
comensais durante todo o dia de produção, sendo também a 
de maior variedade nas opções de preparações.
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A coleta de dados ocorreu no mês de fevereiro de 
2017, quando foram analisados os relatórios do sistema 
gerencial – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos (SIPAC); os arquivos internos referentes ao número 
de refeições produzidas e aos quantitativos de consumidores 
diários; e outros documentos, como cardápios e registro de 
sobras, disponibilizados pelo RU, considerando um corte 
temporal de um ano (março de 2016 a fevereiro de 2017). 
Foi classificada como variável dependente a frequência 
de comensais da Unidade central e da Unidade Biomédica 
(produção descentralizada) e como variáveis independentes 
os dias da semana, feriados, vésperas de feriados e retornos, 
férias, meses, tipo de preparação, resto-ingestão e o 
planejamento relacionado à frequência. 

A UAN apresenta uma dinâmica de refeições diferenciada, 
sendo ofertada para a clientela dos residentes; para alunos não 
residentes, mas que recebem auxílio alimentação; para bolsistas 
(totais ou parciais); e para os pagantes e clientes eventuais. 
O grupo dos bolsistas é formado por alunos, residentes ou não, 
que possuem o benefício da realização gratuita ou pelo valor 
de 3 reais (para alguns casos do almoço e jantar). Os pagantes 
totais são aqueles alunos/servidores que não possuem o auxílio 
e pagam o valor de 7 reais (para almoço) e 6,50 reais (para 
jantar) para se adquirir a refeição. Os clientes eventuais são 
formados por aqueles alunos que estão participando de algum 
evento na universidade e recebem ticket que lhes dá acesso 
para a realização de refeição de forma gratuita no restaurante 
no período em que o evento estiver ocorrendo.

Para a realização da tabulação dos dados enfatizando as 
preparações, agruparam-se os principais tipos de preparações 
e se realizou a análise de planejamento e frequência frente a 
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esse dado, buscando verificar se há relação existente, sendo 
agrupados os mesmos tipos de proteínas em carne, frango, 
feijoada e peixe. Para o grupo carne, utilizaram-se preparações 
como carne de sol ao molho branco, lombo ao molho, guisado 
de carne, isca de carne ao abacaxi e bife ao molho Califórnia. 
Para preparações com frango, utilizou-se frango com abacaxi, 
frango assado, cubos de frango à suíça, frango siciliano e frango 
à jardineira. Já as preparações à base de peixe, foram usados 
peixe assado com ervas, peixe baiano e moqueca de peixe.

Em relação ao rejeito, foram coletadas e analisadas as 
informações apresentadas dos últimos três meses de coleta. 
Em algumas análises, foi excluída ou isolada a participação do 
período de férias, pois se percebeu que a inclusão em alguns 
pontos interferia no resultado final encontrado.

Os dados foram tabulados no próprio local, em 
aproximadamente 3 semanas, sendo utilizado para essa 
tabulação um computador disponibilizado na UAN. A análise 
ocorreu posteriormente, com a utilização do programa 
software Excel 2010, a partir de estatística descritiva média e 
do desvio padrão para cada uma das informações categóricas, 
também se contou com o auxílio do programa SPSS para a 
verificação dos dados. 

Dessa forma, foi avaliado se fatores como os diversos 
períodos do ano, o ajuste no custo das refeições e o cardápio 
proposto inf luenciam na frequência dos comensais na 
Instituição, e ainda foram verificadas quais refeições 
possuem o maior percentual de resto/ingestão, avaliando, de 
certa forma, o cardápio do local. Os dados foram analisados 
procurando compreender a dinâmica de participação dos 
alunos no restaurante, possibilitando, assim, mais precisão no 
planejamento quantitativo de refeições. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apresentaremos a seguir os resultados da pesquisa, 
considerando o planejamento de refeições no RU, o suporte 
informacional para o planejamento dessas refeições e 
o uso estratégico da informação no planejamento e na 
previsão de demanda.

4.1 O planejamento de refeições no ru

Todo o processo produtivo do RU para a elaboração das 
refeições é iniciado com o planejamento do cardápio. É o que 
vai garantir a oferta em quantidade e qualidade suficientes 
para atendimento do seu público-alvo, contribuindo com a 
consolidação do eixo estratégico alimentação, da gestão da 
IFES, disposto no PNAES.

A oferta de refeições por meio da bolsa alimentação é uma 
das ações de permanência que operacionaliza os programas e as 
ações da assistência estudantil da UFRN, buscando contemplar 
as linhas de ação previstas no PNAES.

A bolsa alimentação objetiva a concessão de refeições 
(desjejum, almoço e/ou jantar) aos estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica que se 
enquadram nos critérios de estabelecidos na Resolução 
026/2009 – CONSAD, e que têm necessidade acadêmica 
de se manter em turnos consecutivos na Instituição 
(UFRN, 2018, p. 69).

Em 2017, para o alcance de sua meta, o RU em estudo 
gastou um recurso superior a sete milhões e serviu quase 
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850 mil refeições, com uma média mensal de cerca de 70 mil 
refeições (UFRN, 2018). Desse total, 70% foram fornecidas com 
gratuidade completa e 30% pagas com valores parcialmente 
subsidiados.  Dessa forma, verifica-se o lugar de centralidade 
das informações da demanda para avaliação do alcance da 
política de alimentação na assistência estudantil, que se traduz 
não apenas nos números brutos e nos valores aplicados mas 
também no total de beneficiários. 

O RU estima sua demanda com base no número de 
beneficiários previsto anualmente, contudo, por fatores 
diversos, o total de alunos assistidos pode não realizar suas 
refeições em uma frequência diária de 100%. Além disso, 
há um público que frequenta sob demanda espontânea, 
haja vista o restaurante ser aberto a toda a comunidade 
acadêmica pagante. Assim, o controle de acesso é efetuado por 
catraca eletrônica, por meio de cartão magnético adquirido 
previamente pelo usuário. Então, ao final da distribuição de 
refeições, um relatório quantitativo do atendimento é gerado 
via sistema gerencial (SIPAC). 

Apesar de o relatório não dividir os usuários por 
categorias – pagantes ou beneficiários do PNAES –, é fornecido 
um dado geral sobre o número de refeições servidas no 
refeitório. Ao final, é alimentada manualmente no sistema, 
pelo setor de produção, informação sobre qualquer quantidade 
de refeições que tenha saído sem ter sido servida diretamente 
no refeitório, que são chamadas de refeições eventuais, como: 
quentinhas para alunos impossibilitados no momento de se 
deslocar até o refeitório, vigilantes em plantão, colaboradores 
da unidade em escala no dia, entre outros motivos avaliados 
diariamente. Esse relatório gerencial é o principal dado de 
apoio para a tomada de decisões sobre o planejamento dos 
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quantitativos futuros. Esse gap na alimentação manual de dados 
no sistema precisa ser sistematizado para evitar erros. Esse fato 
já havia sido observado no trabalho desenvolvido por Calazans, 
Souza Neto e Araújo (2017), que relacionava a importância dos 
sistemas gerenciais para o controle de custos em RU.

Da lista de produtos para compras à necessidade de 
quadro técnico e equipamentos suficientes para elaboração 
das refeições, é uma sintonia ditada pela variável quantidade 
de refeições a ser servida (demanda) prevista no planejamento 
anual efetuado e ajustado diariamente dadas as flutuações 
que ocorrem na demanda verdadeiramente atendida. Essa 
preocupação ocorre, principalmente, por se tratar de um 
produto com alto grau de perecibilidade (alimento), por um lado, 
sua produção em excesso gera desperdícios com impacto direto 
no gasto público, por outro lado, sua produção insuficiente não 
permite atender todo o público-alvo a quem é destinado.

4.2 Suporte informacional para o 
planejamento de refeições do ru 

Como citado anteriormente, a UAN em estudo apresenta 
uma dinâmica diferenciada de planejamento, pois atende uma 
clientela que possui cinco formas distintas de acesso. Na Tabela 
1, serão apresentados os valores mensais da frequência geral do 
RU durante a refeição do almoço e também com a contribuição 
da oferta de refeições em cada um dos grupos existentes.
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Tabela 1 – Número de refeições fornecidas mensalmente, 
apresentando separadamente a frequência total (2016-2017).

Mês Nº ref. PAG 
(nº)

PAG 
(%) BA  (nº) BA  

(%) EV    (nº) EV    
(%)

mar/16 56819 31171 54,9 23069 40,6 2579 4,5

abr/16 55508 27961 50,4 24692 44,5 2855 5,1

mai/16 55731 28069 50,4 24959 44,8 2703 4,9

jun/16 36494 16931 46,4 17192 47,1 2371 6,5

jul/16 23251 9622 41,4 10356 44,5 3273 14,1

ago/16 61009 30443 49,9 27519 45,1 3047 5,0

set/16 49802 19830 39,8 27087 54,4 2885 5,8

out/16 44871 13105 29,2 27653 61,6 4113 9,2

nov/16 39019 6709 17,2 29496 75,6 2814 7,2

dez/16 21287 2335 11,0 16854 79,2 2098 9,9

jan/17 11692 1597 13,7 7126 60,9 2969 25,4

fev/17 23499 3272 13,9 17974 76,5 2253 9,6

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa, 2017.

Legenda: Nº ref = número de refeições servidas; pag = 
pagantes; ba = bolsista de alimentação; Ev = eventuais.

De acordo com o demonstrado na Tabela 1, é possível 
perceber que o menor número de refeições foi observado nos 
meses de janeiro, fevereiro e julho. Isso se deve pelo fato de, no 
período, não haver vigência letiva. Com isso, a frequência de 
comensais acaba sendo diminuída. Para Reis et al. (2003), o mês 
com o menor número de refeições também foi o de janeiro e, 
igualmente ao presente estudo, também se justifica por meio 
do período de férias acometido. 

O percentual de pagantes, bolsistas e eventuais 
encontra-se em oscilação durante os meses, inclusive, 
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em alguns deles, o número de bolsistas supera o de pagantes e 
vice-versa. Entretanto, percebe-se que no período das férias há 
um decréscimo no percentual de pagantes, caracterizando um 
fornecimento de refeições maior para os alunos que possuem 
auxílio alimentação. Isso pode ser comprovado devido ao 
período de férias da maioria dos servidores da Universidade. 

Na Tabela 2, serão apresentados os valores referentes 
ao número de refeições da Instituição, destacando os meses 
que se encontram em vigência letiva e comparando com o 
período anterior e posterior ao ajuste de custo referente às 
refeições servidas. 

Tabela 2 – Número de refeições fornecidas mensalmente no período 
anterior e posterior ao ajude de preço das refeições ofertadas (2016-2017).

Frequência
Antes Depois

Mar Abri Mai Set Médias Out Nov Médias

Refeições 56819 55508 55731 49802 54465 44871 39019 41945

Pagantes 31171 27961 28069 19830 26758 13105 6709 9907
Bolsistas 23069 24692 24959 27087 24952 27653 29496 28575

Eventuais 2579 2855 2703 2885 2756 4113 2814 3464

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa, 2017.

Quando analisadas as duas tabelas apresentadas 
(Tabela 1 e Tabela 2), é possível perceber claramente o declínio 
de comensais pagantes. Esse fato é justificado pelo fato de que, 
no período do mês de outubro, houve uma mudança no que 
diz respeito ao custo pago pelos comensais que não possuíam 
auxílio pela refeição fornecida, passando de três para sete reais 
no almoço e de três para seis reais e cinquenta centavos no 
jantar. Foi visto também que esse decréscimo no número de 
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pagantes foi acompanhado pela diminuição da frequência de 
comensais, causando diferenças na dinâmica do serviço. 

Percebe-se como o custo pode limitar o acesso do 
estudante ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante 
(PNAES) e, como consequência, aumentar as taxas de evasão 
dos cursos, pois essa política consiste em uma estratégia de 
aumentar a permanência dos alunos na instituição. Para auxiliar 
nesse processo fundamental, evidencia-se a importância de um 
sistema de informatização que objetiva melhorar os processos 
de trabalho, analisando as funções das áreas, revendo a rotina 
dos profissionais e redistribuindo as funções para adapta-los 
à nova sistemática, estabelecendo consensos e novas formas 
(MARQUES; TRIDA, 2013). Dessa maneira, possibilita prever com 
maior precisão o número de refeições a ser servidas, sendo um 
grande apoio para a equipe de gestores.

Contudo, convém salientar o estudo de Calazans, Araújo 
e Aráujo (2017), cujos resultados mostram que apesar de as 
fontes de informações utilizadas pela unidade em estudo – RU da 
UFRN – atenderem a finalidade de apoio às decisões gerenciais, 
principalmente aquelas relativas à gestão estratégica em 
atendimento às diretrizes do PNAES, como o planejamento anual 
de suprimentos e orçamentário, há fragilidades na sistematização 
do fluxo informacional, gerando perda de informação, o que 
dificulta a gestão do conhecimento.

4.3 Uso estratégico da informação no 
planejamento e NA previsão de demanda

Com relação ao número de refeições fornecidas nos 
diferentes dias da semana, montou-se um gráfico (Gráfico 1) 
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contendo os dados referentes a essa variável, observando o 
comportamento nos cinco dias da semana. Para uma análise 
mais fidedigna, foram isolados os períodos de férias, feriados e 
finais de semana. Segundo Abreu, Spinelli e Pinto (2011), esse 
tipo de análise permite verificar os dias da semana em que há 
um maior movimento no número de comensais, permitindo, 
assim, a realização da programação dos insumos para que a 
produção de refeições seja ajustada de acordo com a demanda, 
minimizando os desperdícios.

Gráfico 1 – Médias do número de refeições planejadas, fornecidas 
e o número de pagantes durante os dias da semana.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

É possível observar que não existe diferença significativa 
na distribuição de refeições nos dias de segunda a quinta-feira, 
sendo apenas observado um decréscimo na sexta-feira. Esse 
fato pode ser justificado devido à sexta-feira anteceder o final 
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de semana, assim, em alguns casos, já existe diminuição do 
número de alunos na instituição.  

No Gráfico 2, será evidenciado o período dos feriados, pós 
e vésperas, verificando se existe alguma intercorrência e possível 
alteração a ser observada com relação a essa variável. Quando 
relacionamos o planejamento com a frequência, percebe-se 
que há uma variação considerável no número de refeições 
fornecidas, o que pode acabar gerando uma falha na produção. 
Dessa maneira, faz-se necessário um acompanhamento 
mais próximo com relação à elaboração do planejamento de 
refeições, objetivando a otimização de um serviço de qualidade, 
diminuindo, principalmente, o custo das refeições, que é um dado 
muito relevante em instituições desse porte.

O número de pagantes foi próximo em todos os dias da 
semana, tendo diferença apenas na sexta-feira, devido ao menor 
número de refeições fornecidas e a uma menor frequência de 
refeições pagas. Foi visto também que a média do planejamento 
de refeições do período semanal realizada foi de 2.771 refeições, 
entretanto, a frequência foi de 2.479, apresentando uma leve 
discrepância entre o planejado e o fornecido, sendo esse um 
ponto gerador de viés com relação a possíveis consequências 
na produção da UAN. Quanto ao número de pagantes, o valor 
encontrado evidencia que os valores semanalmente são muito 
lineares, não apresentando informações relevantes.
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Gráfico 2 – Médias do número de refeições planejadas, 
fornecidas e o número de pagantes durante os feriados.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Foi possível observar que há um decréscimo no 
fornecimento de refeições no período do feriado, sendo essa 
diminuição de, em média, 50% do valor nos demais dias da 
semana. Quando comparado aos demais dias da semana, vê-se 
que há uma discrepância de valores também nas vésperas e 
nos pós-feriados, entretanto, quando verificado mais a fundo, 
observa-se que há um viés nessa análise, pois alguns feriados 
foram encontrados em finais de semana ou no período de férias, 
o que possivelmente acabou variando os valores de refeições, 
interferindo na informação final. 

 Ademais, o cardápio de um local é o produto de venda 
de uma UAN, é o que vai determinar diversas consequências, 
inclusive a sua aceitabilidade e frequência. Dessa maneira, 
no Gráfico 3, serão apresentadas as médias referentes ao 
número de refeições planejadas, fornecidas e ao número de 
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pagantes verificados, com o intuito de averiguar se a escolha 
do prato principal interfere na frequência do local.  

Gráfico 3 – Médias do número de refeições planejadas, fornecidas 
e o número de pagantes frente às preparações do local.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Com as informações do Gráfico 3, é possível perceber que 
há uma grande aproximação dos valores de carne e frango, não 
podendo ser encontrado um resultado que avalie essa aceitação. 
Entretanto, viu-se que a média de planejamento frente à 
frequência apresentou variação de cerca de 200 refeições diárias 
em cada uma das preparações, o que pode ser justificada pela 
margem de segurança utilizada pelo local para que não haja o 
risco de faltar comida. Nessa análise, existe um possível viés, 
pois a feijoada é servida normalmente nos dias de sexta-feira; 
o peixe está mais presente em finais de semana ou feriados; 
e a carne e o frango são servidos nos distintos dias de produção, 
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tendo essa uma grande variação nas médias de número de 
refeições, sendo um fato gerador de influência no dado final. 

Com relação aos outros dados, percebe-se que existe um 
grande aumento no planejamento/frequência na oferta de feijoada. 
Esse fator pode ser justificado pelo fato de que esse prato é típico 
de dias de sexta-feira e, como é um dia de semana, a produção é 
maior, enquanto que, os dias de carne e frango estão mesclados 
com finais de semana e feriados, o que acaba diminuindo as médias 
encontradas devido à produção nesses dias. 

No dia de peixe, foram encontrados os menores valores 
para as variáveis analisadas, entretanto, um argumento 
fidedigno é que, devido ao alto custo e ao baixo rendimento e 
aceitação do peixe, a oferta dele acaba sendo realizada apenas 
em dias em que existe uma baixa produção, como finais de 
semanas e feriados e, por isso, os baixos índices.

Outro valor de grande importância para avaliar o 
cardápio executado é a análise do resto/ingestão, ou seja, 
o percentual de alimentos que foi servido, mas não consumido. 
No Gráfico 4, será apresentado o percentual dessa ferramenta 
relacionando as preparações servidas no local.
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Gráfico 4 – Percentual do resto/ingestão para as preparações fornecidas.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Na análise do Gráfico 4, observa-se que os percentuais 
designados para carne e frango são bastante semelhantes, 
estando ainda de acordo com a recomendação prevista pela 
própria UAN que é de até 15%. Nos dias de feijoada, encontra-se 
o menor valor, o que pode ser um indicativo bastante relevante 
de aceitação dessa preparação. Quanto ao peixe, vê-se que o 
valor encontrado é bastante discrepante dos demais valores, 
sendo causa de uma baixa aceitabilidade da preparação, um 
fato já previsto na UAN. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da série histórica ou dos valores de médias 
permite mais entendimento da dinâmica de ocupação do 
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restaurante, o que resulta em um planejamento mais estratégico 
na quantidade e no tipo de refeições, reduzindo desperdícios e 
sobras. O fato de a unidade ter implantado o módulo restaurante 
do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 
(SIPAC) permite a seus gestores um quantitativo possível de 
análise como o estudo em questão realizou. 

Nesse sentido, é possível observar que a previsão de 
cardápio da Unidade apresenta diversas variações ao longo 
dos dias do ano, sendo necessário um acompanhamento mais 
específico para que não haja excesso nem falta na produção 
diária. Entende-se a importância do estudo em averiguar mais 
a fundo o planejamento de refeições de uma UAN, pois esse será 
o espelho da eficiência do trabalho executado no local.

Como resultado, aponta-se que as preparações 
apresentadas no sistema de informação de cardápio via web 
não apresentam impacto perceptível na frequência observada, 
sendo esse um ponto positivo na aceitação. Já com relação ao 
resto/ingestão, o peixe apresenta o maior índice e os demais 
têm um valor muito aproximado, avaliando a aceitação das 
preparações oferecidas. Foi observado também que existiu 
uma grande variação do planejamento após a mudança do 
custo por refeição, sendo necessário verificar esse resultado 
com mais atenção. 

Outro fator analisado foi o questionamento com relação 
ao sistema utilizado no local, uma vez que poderia apresentar 
uma ferramenta de apoio que calculasse automaticamente a 
previsão de refeição diariamente, levando em consideração a 
frequência durante todo o ano nos diversos períodos, sendo 
essa estratégia sugerida à Instituição. Por fim, a síntese das 
informações apresentadas se torna imprescindível para o 
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conhecimento da dinâmica de organização do restaurante, 
facilitando seu planejamento local. 
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