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“A educação está mudando mais rapidamente que
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RESUMO
A partir da problemática que a Educação a Distância reflete diretamente nas
estruturas administrativas e nos diferentes modelos de gestão, este trabalho teve
como objetivo identificar e analisar os Fatores Críticos de Sucesso, em processos
de gestão implantados, que contribuem para o desenvolvimento do modelo de
gestão de EAD do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Como objetivos específicos
desejou-se mapear e descrever todos os processos de gestão implantados de fato,
no modelo de gestão de EAD do IFPR e analisa-los em busca de rupturas de gestão
e os fatores chave de desenvolvimento de gestão - sucesso. Teoricamente a
pesquisa é baseada na teoria de metodologia de FCS, Competências e Teoria dos
Recursos, configurando-se num estudo de caso com uso da proposta de FCS com
coleta de dados sobre processos e atividades por entrevistas com 35 gestores do
IFPR e dados históricos e estruturais a partir de documentos institucionais. Foram
identificados 21 macro processos instalados e dezenas de atividades e micro
processos, além de rupturas de gestão. As informações de processos, atividades e
rupturas foram cruzadas em análise quantitativa quanto à frequência e relevância
(dependência processual), obtidas a partir das respostas das entrevistas,
identificando assim o elenco essencial de Fatores Críticos de Sucesso que
influenciam os processos gerenciais, administrativos e pedagógicos do Campus.
Nos resultados também se chegou ao elenco de 10 processos considerados FCS
que foram avaliados de forma crítica. A identificação de FSC possibilitou a reflexão
sobre os elementos de gestão a partir do resgate teórico e uma análise critica
sobre o modelo de gestão do IFPR apontando um rol de elementos sem os quais
não é possível uma gestão eficiente e de sucesso. Os resultados permitem
generalização a casos análogos, apontando caminhos para a gestão pública de
EAD e abrindo possibilidades de estudos complementares e inovadores.
Palavras-chave: Fatores críticos de sucesso. Educação à distância. Gestão de
EAD.
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TIBES JR, Celio Alves. Critical Success Factors in Management Distance
Learning (ODL) of the Federal Institute of Paraná (IFPR). Dissertation (Master in
Management) Graduate Master Program in Business Administration (PPGMAD),
Center for Applied Social Sciences (NUCSA), Federal University of Rondônia
Foundation (UNIR). Porto Velho / RO, 2013.
ABSTRACT
From the problems that distance education is directly reflected in the different
administrative structures and management models, this study aimed to identify and
analyze the Critical Success Factors in management processes in place that
contribute to the development of management model EAD in Federal Institute of
Paraná (IFPR). Specific objectives wished to map and describe all management
processes deployed in fact, the management model of the EAD IFPR and analyzes
them in search of broken management and key factors of management development
- success. Theoretically the research is based on the theory methodology FCS, Skills
and Theory Resources, configuring a case study using the proposed FCS with
collection of data on processes and activities through interviews with 35 managers
and IFPR historical data and structural from institutional documents. We identified 21
macro processes and installed dozens of activities and micro processes, and
disruption management. Information processes, activities and disruptions were
crossed in quantitative analysis regarding the frequency and relevance (procedural
dependence), obtained from the responses of the interviews, thus identifying the
essential cast of Critical Success Factors influencing the management processes,
administrative and pedagogical Campus. The results also came the cast of 10 cases
considered FCS that were evaluated critically. The identification of FSC enabled
reflection on management elements from the ransom theory and a critical analysis of
the management model IFPR pointing a list of elements without which it is not
possible an efficient and successful. The results allow the generalization to similar
cases, identifying ways for the public management of EAD and opening possibilities
for further studies and innovative.
Keywords: Distance education. Critical success factors. Management of Distance
Education.
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1 INTRODUÇÃO
Drucker (1994) afirmou que a economia da Nova Era do Conhecimento
estabeleceria as novas fontes de riqueza: o conhecimento e a comunicação, e não
mais, somente, os recursos naturais ou o trabalho físico. Essa revolução chegou
também à Educação Brasileira nos últimos 15 anos, por meio da Educação a
Distância (EAD). Entretanto, Moran (2007), alerta para o processo de mudança na
educação, apontando que o processo não será fácil nem uniforme.
No Brasil, a problemática de gestão da EAD ainda não está equacionada,
como um todo, nas instituições públicas federais. Verifica-se a adoção de novos
modelos educacionais, onde a figura do acadêmico é mais visível que do professor,
a aprendizagem está em destaque, em detrimento do ensino. Isso provoca
desconfiança em alunos e professores e encontra considerável resistência ao
modelo de EAD na comunidade acadêmica e até no Ministério da Educação, ainda
sem um modelo de gestão definido e claro para a modalidade no Brasil. (ROESLER,
2008).
As Reitorias, em geral, optam por criar estruturas paralelas de oferta de
cursos, nos aspectos de planejamento acadêmico. Em relação ao organismo gestor,
não há processo de institucionalização da EAD, tratada como um projeto alternativo
temporário e/ou acessório. Inclusive, verifica-se uma tendência a criar coordenações
e/ou diretorias sistêmicas, em alguns casos, vinculadas às Pró-reitorias de Ensino;
quando vinculadas a estrutura de Reitoria ou em coordenações locais de Campus,
via de regra, sem autonomia administrativa e sem orçamento próprio, utilizando-se
políticas de editais de fomento (POLAK, 2010).
Em relação aos recursos humanos, contata-se que não há uma visão
institucional e sistêmica, pois como o organismo gestor não está bem definido há
uma dificuldade em se locar as pessoas aos processos institucionais, inclusive no
que se refere à abertura de vagas via concursos públicos.
Para amenizar esta realidade, o governo federal fez opção por concessão de
bolsas para a realização de atividades que são institucionais, mas que se travestem
de projetos de extensão. Além disso, há uma tendência de transferência de modelos
de gestão do ensino presencial para a educação à distância e os modelos de gestão
de EAD são ainda recentes, em desenvolvimento ou importados de modelos de
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outros países, notadamente USA e países europeus (RUMBLE, 2003).

1.1 Problema de pesquisa

No Brasil, verifica-se que as primeiras atividades relacionadas ao EAD tiveram
início no século XX (RUMBLE, 2003) e a partir do crescimento dos processos de
industrialização houve aumento na demanda por modelos educacionais que
desenvolvessem

os

trabalhadores

para

ocuparem

o

setor

industrial

em

desenvolvimento. Com base nesse cenário, surge a EAD como meio para atender a
essa demanda, principalmente utilizando os meios radiofônicos (SANDER, 2005).
A EAD sempre esteve relacionada ao desenvolvimento profissional dos
trabalhadores, capacitando-os e qualificando-os para determinadas habilidades.
Lopes et. al (2013) descreve que, a partir dos anos 30, as políticas públicas viram na
Educação a Distância uma forma de atingir uma grande massa de analfabetos sem
permitir que houvesse grandes reflexões sobre questões sociais.
Nas décadas de 70 e 80, vários projetos públicos e/ou privados passaram a
capacitar alunos e professores, através da telecomunicação, revolucionando o
ensino via televisão. Em 1995, é criada a Secretaria de Educação a Distância
(SEED/MEC) que desenvolveu e implantou cursos a distâncias objetivando a
formação de professores (SANTOS, 2003).
Vidal e Maia (2010) relatam que de 1995 a 2009 a história da EAD no Brasil
registra avanços significativos e de forma acelerada, chegando a compensar o lento
ritmo com que caminhou na segunda metade do século XX em relação a outros
países que criaram seus sistemas de EAD. Nos últimos anos surgiu uma política
pública de educação de nível técnico a distância – projeto do MEC, chamado de
Rede Etec – Rede de Educação Tecnológica, criada pela lei Lei nº 12.513, de 26 de
Outubro de 2011, que criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, alterando as Leis nº 7.99/90, e a lei nº 10.260/2001.
Juntou-se a isso o Decreto n° 7.589, de 26 de outubro de 2011 que instituiu a Rede
e-Tec Brasil, alterando o Decreto nº 6.301/2007. Surge assim a figura dos Institutos
Federais como os atores principais da EAD técnica no país potencializando projetos
que já eram realizados por outros incentivos legais.
No Instituto Federal do Paraná (IFPR/EAD), esse crescimento acelerado
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também foi registrado quando de sua criação em no ano de 2008, oferecendo cursos
na área técnica, graduação e pós-graduação para estudantes de diversos Estados
no Brasil, chegando a capacitar mais de 50.000 alunos. Esse crescimento rápido fez
com que o IFPR se transformasse em referência em ensino a distância no país, seja
pela estrutura oferecida ou pelo serviço de atendimento prestado ao aluno. No
entanto, como em outras instituições públicas, a gestão da EAD não foi planejada
para tal fim, sendo fruto da experiência, com base nas competências e organizações
desenvolvidas para a educação presencial. Some-se a isso o fato de que a gestão
de tecnologia e educação é algo recente no mundo, tendo avançada após a
popularização dos computadores portáteis e da internet.
No caso brasileiro, temos uma legislação de menos de 20 anos reconhecendo
a EAD como uma modalidade de educação formal e, geralmente, as ações e
projetos de EAD ocorrem como projetos acessórios, majoritariamente de extensão
ou a partir de apoio de órgãos de fomento como Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC etc.,
gerando o problema da falta de institucionalização da EAD. Tanto que poucas
instituições públicas federais e/ou estaduais no país têm órgãos autônomos e de
independência relativa para a gestão de EAD – os chamados campus ou unidades
descentralizadas. Em geral são coordenações ou no máximo diretorias, algumas
com status de Campus que gerenciam e executam as ações de EAD – quase
sempre sem regulamentação interna, organogramas fictícios ou inapropriados e
muito amadorismo.
O IFPR ocupa faz 4 anos o status de maior produtor e executor de projetos de
EAD, em nível técnico, do Brasil, no grupo das Instituições Públicas – com o número
máximo de 45 mil alunos, em 2011/2012. Também se destaca pela quantidade de
profissionais envolvidos: 250 pessoas diretamente (servidores, empregados e
terceirizados) e 1000 pessoas indiretamente (tutores e coordenadores de pólo e de
processos, cursos, tutoria etc.,) espalhadas por todo o Brasil, num total de mais de
450 pólos de EAD.
Fica claro que fazer a gestão desse tipo de organismo não é tarefa fácil e o
risco de gerenciar um sistema desses como se fosse um sistema presencial,
geograficamente localizado e limitado, é grande para o insucesso. Faz-se
necessário, portanto, o estudo das variáveis de gestão, por processos, que
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contribuem para a compreensão de uma organização como essa, pioneira em várias
características de gestão educacional voltada e mediada pela tecnologia, seja web
ou satelital.
Por isso, pareceu fundamental compreender a experiência de gestão dessa
Instituição, respondendo ao seguinte questionamento: Quais Fatores Críticos de
Sucesso,

em

processos

de

gestão

implantados,

contribuem

para

desenvolvimento do modelo de gestão de EAD do Instituto Federal do Paraná
(IFPR)?
Assim, este trabalho propôs estudar o modelo de gestão do IFPR com foco na
gestão dos macros processos, que permeados pelas competências organizacionais,
consolidam áreas, setores ou atividades congruentes que funcionam integradas às
demais, para o alcance do objetivo organizacional. Após identificar esses processoschave, busca-se o rol de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) utilizados nos
processos essenciais de gestão de EAD.

1.2 Objetivo Geral

Identificar e analisar os Fatores Críticos de Sucesso, em processos de gestão
implantados, que contribuem para o desenvolvimento do modelo de gestão de EAD
do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

1.3 Objetivos Específicos

O s objetivos específicos desse trabalho foram:

a) Mapear os processos de gestão existentes no Campus do IFPR;
b) Identificar as relações e rupturas eventualmente existentes entre os processos
mapeados construindo uma matriz de rupturas;
c) Descrever todos os processos identificados e construir um fluxograma de processo
para os mais relevantes;
d) Identificar os Fatores Críticos de Sucesso a partir da análise de frequência e
relevância de processos/atividades versus entradas e saídas com os setores
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executores e as próprias rupturas, numa análise quantitativa;
e) Analisar criticamente os FCS selecionados.

A proposta de pesquisa é uma análise dos elementos de gestão em
Educação a Distância com vistas à sistematização e análise das categorias
gerenciais da especificidade da EAD, no que se refere à institucionalização dos
programas unidades de gestão, bem como o gerenciamento das unidades temáticas
ou fatores essenciais de gestão dos projetos – isso se revelará pelo elenco de macro
processos identificados e sistematizados, inclusive com a construção de fluxogramas
de processo que demonstrem a dinâmica desses organismos internos.
De pronto é importante destacar que por competências organizacionais
entende-se a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e
serviços. Para serem essenciais, devem atender a três critérios: oferecer reais
benefícios aos consumidores, ser difíceis de imitar e prover acesso a diferentes
mercados (FLEURY, 2000). Deve-se acrescentar a esse entendimento a visão Mills
et al. (2002) sobre competências organizacionais: são atividades-chave esperadas
de cada unidade de negócios e competências distintivas como aquelas atividades
que os clientes reconhecem como diferenciadoras. Esta a acepção central adotada
nesta pesquisa.
Em relação aos fatores críticos de sucesso, como conceito chave, devido a
grande variedade da literatura, adotou-se o proposto por Hofer e Schendel (1978,
p.77 apud STOLLENWERK 2002, p.188) que consideram FCS “variáveis cujo
gerenciamento poderá afetar significativamente a posição competitiva de uma
empresa dentro de seu ramo de atividade, podendo variar de acordo com o ramo.”.
Complementarmente, temos a posição de Rockart (1979), para quem os FCS são
aquelas poucas áreas, para qualquer negócio, nos quais os resultados, se
satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo e de sucesso para
organização. Essa é a perspectiva de análise desta pesquisa, com olhos sobre o
caso do IFPR.

1.4 Justificativa da Proposta

De certa forma, já superamos no Brasil a transição educacional; vivemos a
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realidade da explosão da EAD, principalmente em projetos dessa modalidade. As
propostas públicas ainda tendem a „patinar‟, tentando encontrar seu rumo, atingindo
fatias pequenas da sociedade e, muito pouco, daqueles que mais precisam os
excluídos geográfica e digitalmente dos meios de comunicação de informação
(LUCENA, 2000).
Por isso, deve-se discutir e entender a educação à distância e seus modelos
de gestão para construção de modelos regionalizados que atendam às
necessidades emergentes da população. Isso requer estudo da temática de gestão
de EAD como fator crítico (LEVY, 1999), que é imprescindível para um modelo de
gestão eficiente e eficaz que consiga fomentar o alcance de resultados educacionais
pretendidos nos mais variados projetos pedagógicos.
Por outro lado, o IFPR se configura hoje como o maior centro de produção e
execução de projetos técnicos de educação à distância no Brasil e suscita a
necessidade de estudos sobre o seu modelo de gestão como instituição que tem
mais de 40 mil alunos e 250 colaboradores diretos e 1000 colaboradores indiretos,
com orçamento anual de mais de cem milhões de reais.
Como o estudo realizado é de atual discussão dos gestores de EAD,
pretendeu-se de alguma maneira, contribuir para o enriquecimento do debate
teórico, uma vez que o assunto é tema recente e com poucas referencias na área.
O resultado desta pesquisa contribuirá de várias formas, pela explicitação de
conhecimento organizacional de modelo gestão próprio de EAD; sistematização de
unidades de gestão e categorização de processos orgânicos – mapeamento de
processos, que pode servir de padrão de análise e comparação de outros modelos,
bem como de base para o desenvolvimento de propostas de modelos diferenciados
ou complementares; identificação de processos que sejam fatores críticos que
quando bem geridos podem conduzir desenvolvimento organizacional com sucesso;
e abrir possibilidade de novos estudos e a continuação desse mesmo projeto em
futuro doutorado devido ao número de dados e conhecimento gerado pela fase
preliminar da pesquisa de observação e levantamento de dados.

1.4.1. O tema e as linhas de pesquisa do PPGMAD

Haja vista que o PPGMAD possui a área de concentração: Gestão de
Organizações – que objetiva estudos relacionados a gestão e aos elementos das
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organizações

que

abordam

questões

centrais

e

temas

contemporâneos,

principalmente sobre a interface “gestão, inovação e sustentabilidade”, este trabalho
está inserido na Linha de Pesquisa: Estratégias e Competências Organizacionais.
Percebe-se neste trabalho o foco de aprendizagem e estratégias alternativas
de gestão das organizações, a partir da análise de diferentes níveis das estruturas
de competência humana, tecnológica e organizacional. Neste ponto, há congruência
com os objetivos do Programa que tem suas investigações dirigidas para o estudo
de identificação, análise e desenvolvimento de competências e estratégias e seus
impactos sobre a estrutura, a dinâmica, o comportamento e os resultados das
organizações.
Assim, um estudo sobre gestão e Fatores Críticos de Sucesso com análise de
processos demonstra a intenção do PPGMAD de forma específica no Eixo Temático:
Conhecimento, Habilidades e Valores.

1.4.2. A organização da dissertação

Esta dissertação foi desenvolvida em 8 (oito) capítulos. No primeiro tem-se a
Introdução onde se apresenta o problema de pesquisa, os objetivos e as
competências organizacionais e o conceito central de Fatores Críticos de Sucesso,
teoria mestra adotada neste trabalho e que também funciona como método para o
estudo de caso.
No capítulo 2, tem-se o referencia teórico-empírico onde são apresentadas as
bases teóricas do trabalho com destaque para as noções e conceitos de
Competências Organizacionais, Fatores Críticos de Sucesso (FCS), Competências
Organizacionais e Fatores críticos de Sucesso (FCS) - uma análise da relação entre
essas duas posições teóricas, além de uma discussão de base sobre a Teoria dos
Recursos

e

Competências

–

demonstra-se

que

os

FCS

são

fruto

do

desenvolvimento de um espectro maior de concepções e descobertas teóricas e
empíricas.
No capítulo 3 tem-se a discussão aprofundada sobre Educação a Distância.
Isto, pois a Instituição sob análise é focada no ensino exclusivo por essa
modalidade, senso a maior do Brasil em nível técnico. Preparando o leitor para a
compreensão dos dados e resultados, discutem-se neste capítulo os Conceitos de
EAD, a Gestão da EAD e a história do IFPR.
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No quarto capítulo apresentam-se os Aspectos Metodológicos da Pesquisa
iniciando-se pelas definições preliminares das variáveis, seguindo para os
Elementos do Protocolo do estudo de Caso e Percurso Metodológico. A população
e os cenários de estudo são descritos em detalhes haja vista que a pesquisa está
centrada na coleta de dados a partir da visão de especialistas gestores de processos
no Campus EAD. Ainda neste capítulo optou-se para adoção de um conceito FCS
para os fins metodológicos posto que essa teoria também é uma metodologia de
estudo de caso com procedimentos próprios que são descritos e seguidos ao longo
do trabalho de campo. São descritas as etapas do estudo de caso e percurso
metodológico e os procedimentos de análise.
No Capítulo 5 abre-se a apresentação dos resultados e a discussão iniciandose por uma breve descrição do Campus EAD, seguido dos resultados a partir dos
critérios previstos nos objetivos: uma primeira fase de mapeamento de processos,
com a identificação de todos os processos instalados no Campus. Faz-se uma
descrição de todos os processos identificados e fluxogramas de processos são
construídos e inseridos como apêndices para a melhor visualização do leitor, sendo
colocados ao final para que a leitura seja mais fluida.
No Capítulo 6 temos uma análise para identificar os processos mais
relevantes a partir de critérios quantitativos de frequência e relevância a partir de
aplicação de questionário (Apêndice 2) aplicado a todos os gestores de processos.
Assim, tem-se um rol de processos que podem ser considerados Fatores Críticos de
Sucesso.
No Capítulo 7, faz-se uma análise das rupturas identificadas nas fases
anteriores e que demonstram as relações de dependência entre os processos ou de
hierarquização. Para tanto se constrói uma mapa geral de rupturas a partir dos
dados da pesquisa e uma análise de frequência e relevância. A partir disso se faz
uma descrição esquemática de todas as principais rupturas encontradas nos dados
e se segue para o capítulo 8, da Conclusão, seguido das Referências, como capítulo
9 e, finalmente, os apêndices.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO

Nesse capítulo, é apresentado o conceito das competências organizacionais,
teoria dos recursos e, em seguida, os conceitos dos fatores críticos de sucesso.
Como essa pesquisa se apoia em FCS para além de um corpo teórico, também
como uma metodologia de pesquisa, é necessário compreender clara e detidamente
a visão já consolidada na literatura.

2.1 Competências Organizacionais

As competências organizacionais podem ser definidas como a capacidade de
combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços. Para serem
essenciais, devem atender a três critérios: oferecer reais benefícios aos
consumidores, ser difíceis de imitar e prover acesso a diferentes mercados
(FLEURY; FLEURY, 2000).
Takanashi e Fischer (2009) explicam que a origem do termo competências
organizacionais teve origem na evolução da chamada visão baseada em recursos
(VBR - do inglês, Resource Based View of the Firm, ou RBV), cuja perspectiva
assume que é a partir da articulação dos recursos que a competência se constitui.
Segundo Mills et al. (2002), as categorias apropriadas para a identificação dos
recursos são: tangíveis; conhecimentos, habilidades e experiências; sistemas e
procedimentos; culturais e de valores; networks; e, cursos importantes para a
mudança. Os referidos autores definem ainda competências organizacionais como
as atividades-chave esperadas de cada unidade de negócios e competências
distintivas

como

aquelas

atividades

que

os

clientes

reconhecem

como

diferenciadoras.
As competências de suporte são atividades valiosas porque mantêm e
desenvolvem as atividades e processos organizacionais. Já as capacidades
dinâmicas representam a forma pela qual uma empresa adapta e modifica as
próprias competências ao longo do tempo. Esta última categoria destaca o caráter
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dinâmico das competências, em contraposição a uma abordagem estática do tema,
que não permitiria perceber os movimentos e aprendizagem como construtores
deste importante componente organizacional (SANCHEZ, HEENE. THOMAS, 1996).
Para Sertek, Guindani e Martins (2011), os tipos de trabalho atuais estão
redesenhando-se com maior carência de conhecimento e de tecnologia sofisticada.
Por exemplo, a necessidade de um funcionário da produção industrial conhecer
métodos de trabalho ou, no caso de quem trabalha em escritórios, a necessidade de
entender o uso das planilhas de cálculo de informática. Hoje, ou o profissional se
prepara para essa nova situação, ou se marginaliza no mercado de trabalho. Este,
por sua vez, valoriza cada vez mais o que é propriamente humano: a inteligência
criadora, a inovação e a capacidade de conduzir mudanças. Essas competências
revelam que há maior demanda de líderes em todos os níveis. Os mesmos autores
complementam ainda explicando que a competitividade da empresa é proporcional à
sua capacidade para inovar e criar novas condições operacionais e/ou novos
produtos que atendam a demanda do mercado. Aliam-se, nesse quesito, a
habilidade, a pré-disposição e a rapidez no processo de mudanças para constituírem
uma condição altamente competitiva para determinada empresa ou organização.
Pode-se afirmar, dessa forma, que o termo competitividade exige maior
rapidez de resposta por parte das empresas, as quais para atender a tal requisito
tendem a inovar na estrutura organizacional, o que tem levado a uma
horizontalidade hierárquica.
As competências podem ser classificadas em dois tipos fundamentais: as
técnicas, ou as da função do gerente, e as que se refere às competências genéricas
gerenciais (HAMEL; PRAHALAD, 2005).
As competências técnicas referem-se a atributos ou requisitos de
conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para o gerenciamento de uma
atividade, como as de marketing, vendas, projetos, logística, produção, entre outras.
Ao tempo em que as competências genéricas são comuns aos gerentes nas
diferentes funções, referem-se àqueles comportamentos observáveis que estão
incorporados no dia-a-dia e tornam eficaz a função gerencial. Cardona (2001),
sintetiza esse assunto, conforme apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Competências Estratégicas, “Intratégicas” e de Eficácia Pessoal.

Estratégicas

Intratégicas

Eficácia pessoal

Orientação interfuncional

Coaching

Autogoverno

Rede de relacionamento

Delegação

Pro atividade

Orientação ao cliente

Comunicação

Resolução de problemas

Gestão de recursos

Direção de pessoas

Gestão pessoal

Negociação

Trabalho em equipe

Integridade

Visão de negócio

Liderança

Desenvolvimento pessoal

Fonte: Cardona, 2001, p. 53
Takanashi e Fischer (2009) definem que a competência está relacionada,
portanto, à capacidade de combinar e mobilizar adequadamente recursos (de forma
apropriada ao evento) e não apenas à manutenção de uma vasta gama de
conhecimentos e habilidades.
As competências compõem-se, além dos conhecimentos e habilidades, das
atitudes dos dirigentes e dos colaboradores. Essas atitudes fundamentalmente
situam-se nas disposições que as pessoas têm para praticar os conhecimentos e
adquirir habilidades. Evidentemente os valores éticos fundamentam as disposições
das pessoas e redundam em benefício da organização como um todo.

2.2 Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

O método FCS foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa do MIT‟s Sloan
School of Management. O termo original em inglês é “critical success factors”
(ROCKART, 1979), traduzido no Brasil como “fatores críticos de sucesso” ou “fatores
chaves de sucesso” (FURLAN, 1997) ou “fatores essenciais”, “fundamentais” para
alcançar objetivos estratégicos ou táticos de uma organização com desempenho
competitivo, mesmo se outros fatores forem negligenciados (FURLAN, 1997;
ROCKART, 1979).
Os FCS consistem em fatores essenciais, fundamentais para alcançar
objetivos, estratégicos ou táticos de uma organização, que garantem o seu
desempenho competitivo, mesmo se outros fatores forem negligenciados (FURLAN
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apud TESTA, 2002; ROCKART, 1979). Dessa forma, os FCS devem receber uma
atenção constante dos gestores.
O termo Fatores Críticos de Sucesso (FCS) foi lançado por Rockart (1979) em
um artigo em que examinava métodos para prover informação aos gestores,
discutindo vantagens e desvantagens de cada método.
O problema abordado por Rockart (1979) tem origem no excesso de
informação disponível e na necessidade de verificar quais são as informações que
os gestores realmente precisam.
Segundo ainda o mesmo autor, sendo os FCS satisfatórios, possibilitariam um
melhor desempenho para qualquer empreendimento. Porém, esses fatores devem
receber atenção constante para que ocorra uma boa gestão, tendo em vista que um
fator será realmente crítico se puder ser definido como sendo essencial para o
alcance de objetivos tidos como prioritários.
De acordo com Grunert e Ellegard (1992), os FCS são as habilidades e
recursos que explicam os valores percebidos pelos clientes. São fatores que
diferenciam organizações de um mesmo mercado.
Jakobiak (1988) relata que um fator crítico pode ser considerado como um
objetivo prioritário, que envolve um conjunto de ações ou metas a serem realizadas.
Sertek, Guindani e Martins (2011) explicam que o FCS são características ou
atributos dos produtos ou dos serviços valorizados pelos consumidores na hora da
compra. Assim, para garantir bom desempenho e sucesso de mercado, a empresa
deve conhecê-los.
As maiores vantagens do uso da abordagem dos FCS são que eles são fáceis
de entender, mantêm o foco nas questões principais e são fáceis de monitorar. A
dinâmica de elaboração e controle dos FCS é absolutamente contextual, adaptável,
evolutiva e, portanto, voltada para a visão de futuro de qualquer organização.
Rockart e Bullen (1981) enfatizam que, tão importante quanto à determinação
das metas que o gerente deseja atingir, é a determinação, de forma consciente e
explícita da estrutura básica de variáveis que poderão influenciar o sucesso ou o
fracasso no alcance das metas, sendo que essas variáveis são os FCS, para as
quais apresentam as três principais aplicações:
a) ajudar os gerentes individuais na identificação das informações que eles
necessitam;
b) auxiliar a organização no processo de planejamento estratégico, no
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planejamento de longo prazo e anual; e,
c) auxiliar a organização no processo de planejamento dos sistemas de
informação.

A origem e aplicação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) está ligada ao
meio empresarial, com adaptações para a área acadêmica e educacional, haja vista
a necessidade, em especial de definição de fatores de sucesso ou fatores chave
para o desenvolvimento de projetos de educação relacionados com tecnologia.
(TESTA, 2002). Estudos recentes têm apontado diversos fatores de sucesso para a
Educação a Distância, demonstrando essa relação necessária e indissociável entre
gestão e educação mediata por tecnologia.

Alguns fatores são recorrentes,

conforme os estudos a seguir: Elemento Qualidade - as propriedades que dão
qualidade a um curso são: a efetividade, a eficiência, a pertinência, a acessibilidade,
a oportunidade, a atualidade e aceitabilidade (JÓIA E COSTA (2007), MEZOMO
(1994), MOORE (2008), OLIVEIRA (2007), ROVAI E DOWNEY (2009), SELIM
(2005), TESTA (2002); Elemento Gerenciamento - processo que possibilita o
desenvolvimento de atividades com eficiência e eficácia, a tomada de decisão
considerando as ações que forem necessárias e a escolha e verificação da melhor
maneira de executá-las (ABU-DUHOU (2002) apud MORAES (2007), CAMPOS
(2007), BRASIL (2008a), MOORE (2008), RIBAS et al. (2008), ROVAI E DOWNEY
(2009), RUMBLE (2003), SARTORI (2005). Elemento Infraestrutura - se refere às
propriedades da instituição de ensino para alocar os recursos, tais como: prédios,
instalações, tecnologias e equipamentos necessários para possibilitar a interação
entre os envolvidos (CAMPOS (2007), BRASIL (2008a), RIBAS et al. (2008), SELIM
(2005), TESTA (2002); Elemento Recursos Humanos - são intrínsecos às pessoas
como sua criatividade, comportamento, educação e capacidades; incluem a
formação, a experiência e a capacitação dos atores envolvidos (BRASIL (2008a),
MOORE (2008), RIBAS et al., (2008), SELIM(2005), TESTA (2002). Elemento
Recursos Financeiros - envolvem os critérios que orientam as decisões relativas à
alocação e gerenciamento dos recursos (BRASIL (2008a), ROVAI E DOWNEY
(2009), TESTA (2002); Elemento Modelo Pedagógico - é um sistema de premissas
teóricas que embasa a arquitetura pedagógica (AP), sendo esta constituída por
aspectos organizacionais, conteúdo, metodológicos e tecnológicos; e as estratégias
para aplicação das APs (BEHAR (2009), JOIA E COSTA (2007), MORAES (2007),
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ROVAI E DOWNEY (2009), SARTORI E ROESLER(2005), TESTA (2002).
Como o gerenciamento tem como um dos principais objetivos a identificação
de fatores onde o comportamento pode contribuir de forma decisiva para o sucesso
ou fracasso de uma iniciativa, tem-se que os FCS se constituem de recursos
necessários para que uma iniciativa venha a ser sustentada no longo prazo, ou seja,
se o método for aplicado como instrumento de gestão pode permitir a identificação
de elementos de gestão e o compartilhamento de práticas bem sucedidas.
Como há dissenso na literatura sobre o conceito de FCS, opta-se por
apresentar um conjunto de conceitos para embasamento, na compilação de
Verstraete (2000), conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Variação conceitual de FCS na literatura.

Autor

Citação

Definição
Os Fatores Críticos de Sucesso são as variáveis
graças as quais a gerência pode influenciar, por sua
decisão, de forma significativa, a posição de cada firma

Hofer e
Schendel

Strategy Formulation:
Analytical Concepts,
West Publishing, 1978

em uma indústria. Estes fatores variam geralmente de
uma indústria para outra, mas no interior de uma
indústria em particular, eles derivam da interação de
dois tipos de variáveis: as características econômicas
e tecnológicas do setor e as armas competitivas sobre
as quais diferentes firmas do setor construíram suas
estratégias.
Fator Crítico de Sucesso é o nome das coisas que

Boynton e
Zmud

(não havia referência

devem andar bem para assegurar o sucesso de uma

bibliográfica no artigo),

organização ou de um gestor; as competências em

1984.

que há a necessidade de atenção especial e constante
para obter alta performance.

Identifying and Using
Leidecker e

Critical Success Factors,

Bruno

Long Range Planning, 17
(1) 1984

Bouquin

Le Contrôle de Gestion,

Fatores Críticos de Sucesso são as características,
condições ou variáveis que, se corretamente seguidas,
mantidas

e

geradas,

podem

ter

um

impacto

significativo sobre o sucesso de uma firma de um
determinado setor.
São chamados Fatores Críticos de Sucesso a tudo
sobre o que a empresa conta para atingir seus
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PUF, 1994

objetivos de longo prazo de resistir às forças do setor
investigado (as cinco forças da tipologia de Porter)
para ser competitiva em seu grupo estratégico e não
submeter-se à concorrência de outros grupos. Ou, ao
contrário, se viável, preparar a passagem para outro
grupo. Os Fatores Críticos de Sucesso podem
aparecer de duas formas:
Barreiras que conferem à empresa uma vantagem
competitiva; e,
Performances críticas que, sem dar à empresa uma
vantagem distinta, lhe permite propor uma oferta
genérica de resultados conforme seus objetivos,
performance

tal

que,

degradação,

levará

à

sua

insuficiência

eliminação

da

ou

sua

firma

ou

comprometimento de sua posição.
Management
Koenig

Stratégique, Vision,
Manoeneuvre e

Elementos constituintes do êxito em um setor, durante
um período de sua história.

Tactiques, Nathan, 1990
Um dos Fatores Críticos de Sucesso é um elemento de
Diagnostic e Décisions
Atamer e Calori

Stratégiques, Dunod,
1993

oferta que tem valor para os clientes (usuários,
distribuidores, especificadores) e um conhecimento
e/ou vantagem de custo essencial em uma cadeia de
concepção - produção - e distribuição do produto (ou
serviço) que permite criar uma vantagem competitiva.
Elementos

Stratégor

Interréditions, 1993

sobre

os

quais

se

fundamenta

prioritariamente a concorrência, correspondente às
competências que são necessárias controlar para ter
performance.

Fonte: Adaptado de Verstraete (2000).

Dentre as técnicas descritas para identificar os FCS, Rockart (1979) descreve
uma técnica simples dividida em duas etapas. A primeira etapa envolve a realização
de entrevistas individuais com os executivos da empresa para relacionar os objetivos
desta e, a partir daí, discutir os FCS que impactam cada um dos objetivos. A
segunda etapa compreende uma análise dos resultados das entrevistas realizadas
e, com isso, a formulação de uma proposta consolidada.

30

A Figura 1 representa simplificadamente a técnica para identificar os FCS.
Figura 1 - Técnica para identificar os FCS.
1ª etapa:

2ª etapa:

Realização de

Análise dos

entrevistas

resultados das
entrevistas

Fonte: Elaboração própria com base em Rockart (1979).

Segundo Leidecker e Bruno (1984 apud MAGNANI, 2004), quando os FCS
são adequadamente identificados e gerenciados, promovem melhor desempenho e
competitividade de uma organização dentro de um segmento de negócio específico.
Portanto, a organização deve identificar adequadamente os FCS e gerenciálos corretamente para ter seu espaço no mercado se mantendo sempre competitiva.
Com base em Rockart (1979) e Furlan, Ivo e Amaral (1994), as principais
fontes dos FCS estão baseadas nos seguintes fatores: a) Estrutura de ramo do
negócio; b) Fatores ambientais; c) Fatores Temporais; d) Estratégia competitiva; e)
Ranking no ramo; e, f) Localização geográfica.

2.3 Competências Organizacionais e Fatores críticos de Sucesso (FCS)

Para discutir a relação entre competências e FCS, opta-se pelo pressuposto
da literatura consolidada da teoria abrangente dos recursos que, a partir de diversas
bases

teóricas

que

relacionam

recursos,

valor,

diferencial

competitivo

e

competências, aponta para a mesma perspectiva de diferencial ou desenvolvimento
organizacional a partir de processos consolidados que despontam, por sua
imprescindibilidade, como fatores críticos de sucesso. Nessa lente, deve-se analisar
o histórico que culmina na “core competence” ou competência essencial e após a
sua relação com FCS.
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2.3.1 Teoria dos Recursos e Competências

Esse conceito surgiu na University of Chicago e da University of California,
Los Angeles, a partir da historiografia de Foss (1999). S e g u n d o e l e a l i e s t á a
origem da Resource Based View (VBR) - uma visão em relação à Organização
Industrial que predizia que o alto retorno sustentado advém da complexidade dos
ativos que os geram, diferentemente da visão defendida pelos economistas de
Harvard, que consideram o posicionamento no mercado. Assim, a teoria, VBR
surgiu como oposição à visão de Harvard, invertendo o sentido da análise
estratégica clássica, fundada na primazia do mercado, para defender a tese dos
recursos e competências como a origem das estratégias de sucesso. Essas,
competitivas por essência, ganham a noção de compreensão das possibilidades
estratégicas passíveis de serem operacionalizadas e sustentadas por recursos
internos à organização, ou seja, nos recursos e competências desenvolvidos e
controlados pelas organizações e apenas secundariamente na estrutura das
indústrias nas quais ela pertence (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991;
PRAHALAD; HAMEL, 1990; KROGH & ROSS, 1995).
A Visão Baseada em Recursos (VBR) defende que as organizações são
consideradas como “feixes de recursos” (WERNERFELT, 1984) ou como conjunto
de competências e capacidades (HAMEL; PRAHALAD, 1995), tidos como
elementos raros de imitação e substituição difícil.
Nesse sentido, é claro que são as questões internas às empresas que
explicariam o sucesso ou insucesso. Veja-se que conceitos como competências e
recursos já sejam discutidos desde a década de 60 por Penrose (CARNEIRO et al.,
1999) e recentemente, nos últimos 10 anos, passou-se a relacionar essas
características com sucesso e insucesso, levando a integração dessas teorias aos
Fatores Críticos de Sucesso, como suporte teórico de análise. Por exemplo,
Penrose (1962) foi pioneira na ideia de que as organizações se diferem em seus
recursos e de que os recursos são explorados pelas firmas através de suas
estruturas organizacionais – que para os fins desse estudo chamamos de processos
formais ou informais instalados na organização para a consecução do objetivo
institucional.
Ao longo dos últimos 15 anos, a VBR tornou-se uma das principais referências
no campo da teoria estratégica e a proximidade com o conceito de fatores críticos de
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sucesso s tornou evidente, sendo que os FCS podem ser considerados como um
desdobramento da VBR. Sua principal contribuição reside em um questionamento
que é a base da reflexão proposta por autores nesta área que diz: por que as
organizações, filiais ou representações em uma mesma corporação ou holding ou
grupo empresarial variam sistematicamente em performance ao longo do tempo?
(HOOPES, MADSEN; WALKER, 2003). O pressuposto que embasa essa questão
está no fato de a VBR (Visão Baseada em Recursos) enfocar a ligação entre as
características internas da organização e sua performance, na busca do
entendimento das fontes de vantagem competitiva (BARNEY, 1991).
É possível identificar o estreitamento entre VBR e FCS posto que as duas
teorias apontam para os fatores diferenciais e que demonstram a raridade,
especificidade que possibilitem o sucesso ou insucesso. Embora a teoria VBR esteja
disponível a todos, não é muito comum o uso no dia-a-dia de gestão para análise e
mapeamento de ativos e habilidades consolidados pela cultura organizacional de
cada organização.

Esses ativos e capacidades determinam a eficiência e a

efetividade do resultado da empresa (COLLINS; MONTGOMERY, 1995).
Contudo, identificar essas características não é uma tarefa teórica simples –
não há consenso absoluto entre os diversos autores quanto aos atributos ou
características essenciais que conferem às empresas vantagens competitivas
sustentáveis. Mormente, pode-se apontar na literatura alguns caminhos, como a
opinião de Barney (1991, p.100), segundo o qual, para se tornarem fonte de
vantagem competitiva sustentável os recursos devem conter:
a) potencial para criação de valor, ou seja, devem explorar oportunidades e/ou
neutralizar ameaças do ambiente, permitindo a redução dos custos ou o incremento
de receitas da empresa – um conceito simples de desenvolvimento pelos objetivos
organizacionais privados, mas que pode se aplicar ao aspecto público, quanto ao
resultado, como um fim;
b) serem raros (escassos) entre os competidores atuais e potenciais da empresa
(considerando que “raridade” significa que o número de empresas necessário
para gerar competição “perfeita” na indústria é menor do que aquelas que possuem
um determinado recurso com potencial para criação de valor); Essa raridade pode
também ser chamada de diferencial ou mesmo de processos críticos implantados e
gerenciados como fatores de sucesso – FCS;
c) serem imperfeitamente imitáveis e serem imperfeitamente substituíveis (ou seja,
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não deve haver outros recursos que permitam o desenvolvimento das mesmas
estratégias, ainda que de um modo diferente, mas que não sejam raros entre os
concorrentes ou imperfeitamente imitáveis).
A relação com os Fatores Críticos de Sucesso também pode ser vista
quando se analisa o que fala Barney (1991), a o d ize r qu e este conjunto de
recursos (competitivo, raro e diferencial) não é somente uma lista de fatores, mas o
processo de interação entre estes recursos, bem como seus efeitos sobre a
organização. Portanto, o valor estratégico do recurso não é apenas resultado do
recurso em si, nem tão somente de sua ligação com outro, mas da malha de
relações que existe entre todo o conjunto de recursos controlados pela
organização. Portanto, fatores essenciais para o sucesso, FCS.
Assim, é possível identificar similaridades interessantes dos FCS no que se
coaduna com uma maneira de identificar recursos e capacidades potencialmente
valiosos controlados por uma empresa, a partir da cadeia de valor - aquele conjunto
de atividades organizacionais a que ela se dedica para desenvolver, produzir e
comercializar seus produtos e serviços. Cada etapa da cadeia requer a aplicação
de uma quantidade de recursos e capacidades – aparece aí a ideia de competência
novamente. Claro que as organizações fazem escolhas estratégicas diferentes.
Estas escolhas podem ter implicações sobre as estratégias que uma empresa está
seguindo, podendo ter implicações para a sociedade em geral.
Constata-se isso mais nitidamente a partir de Barney e Hesterly (2007) em
seu modelo VRIO que diz respeito a quatro questões básicas para analisar os
recursos e capacidades de uma empresa: valor, raridade, imitabilidade, e
organização. Veja-se uma síntese:
Valor - são os recursos considerados valiosos quando permitem explorar
uma oportunidade externa e neutralizar uma ameaça externa. Neste sentido, a
empresas pode considerar seus recursos e capacidades como forças, caso
contrário, são consideradas fraquezas.

Os recursos e capacidades somente são

considerados valiosos na medida em que permitem melhorar a posição competitiva
da empresa.
Raridade - Recursos raros são considerados os que não podem ser
controlados por um grande número de concorrentes e este controle limitado gera
uma vantagem competitiva. Ao contrário, quando um recurso ou uma capacidade
é

dominado por

inúmeros concorrentes dificilmente se

tornará

vantagem
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competitiva para alguma firma. Neste caso, os recursos comuns são fontes de
paridade competitiva. Recursos organizacionais raros e valiosos só podem ser fonte
de vantagem competitiva sustentável se as empresas que os possuem enfrentam
uma desvantagem de custo para obtê-los ou desenvolvê-los, comparada às
empresas que os possuem. Esses recursos são os imperfeitamente imitáveis,
levando à questão da imitabilidade.
Imitabilidade que segundo Barney e Hesterly (2007), os concorrentes
podem responder de duas maneiras: primeiro, podem ignorar o sucesso da
empresa e continuar como estavam antes, ficando em desvantagem competitiva.
Segundo, as empresas podem tentar entender por que aquela empresa consegue
ser bem sucedida e então imitar seus recursos para implementar uma estratégia
similar. Se os concorrentes não tiverem desvantagem de custo para adquirir ou
desenvolver os recursos necessários, então essa metodologia de imitação gerará
paridade competitiva no setor.
Organização - Barney e Hesterly (2007) defendem que o potencial de uma
empresa para obter vantagem competitiva depende do valor, da raridade e da
imitabilidade de seus recursos e capacidades. Mas para aproveitar esse potencial
ao máximo, uma empresa deve estar organizada para explorar seus recursos e
capacidades.

2.3.2 Competências Organizacionais e Essenciais

Essas

chamadas

competências

essenciais

requerem

aprendizagem

organizacional coletiva, com o envolvimento e comprometimento de todos os
integrantes da organização para que se explorem as competências essenciais com
capacidade e estratégia promovendo a integração, comunicação e a cooperação
entre os vários setores.
Fleury e Fleury (2000) argumentam que para a competência ser essencial, o
conhecimento tem que estar associado a um processo de aprendizado, onde está
inserido o descobrimento, inovação e capacitação de recursos humanos. São
competências que estão em destaque na organização e que contribuem para o
sucesso da mesma em longo prazo. A necessidade de identificar as competências
essenciais na organização deve-se ao fato, de poder direcionar a atenção das
mesmas e utilizá-la estrategicamente como ferramenta de gestão (HS Management,
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2004) – entende-se que essas ações só ocorrem dentro de processos estruturados
de gestão, quais sejam, fatores de produção ou desenvolvimento organizacional,
tidos nesta pesquisa como os fatores críticos de sucesso. Pode-se concluir que a
indicação de que um processo ou conjunto de processos e atividades é um FCS é
mais

uma

qualidade,

adjetivo

classificatório

do

que

descritivo

essencial.

Metodologicamente contribui para a identificação do rol desse “core” de
competências essenciais para esse mesmo sucesso.
O termo “competência essencial” (core competence) ganhou projeção no
cenário organizacional, a partir do artigo “the core competence of the corporation”,
escrito na Harvard Business Review (1990) por Hamel e Prahalad. Esses autores
ampliaram o conceito de estratégia permitindo que nele se inclua, de forma mais
abrangente, a realidade competitiva emergente, aquela que se preocupa com a
forma de conseguir criar formas inteiramente novas de vantagem competitiva. Na
abordagem do tema “Competências Essenciais”, opta-se pelo conceito de Hamel e
Prahalad sem desconsiderar as significativas contribuições de Dosi e Coriat (2002) e
Krogh e Ross (1995) como forma de aprofundar o entendimento à cerca do tema. De
forma pacífica e sintética, Prahalad e Hamel (1990) apontam que as competências
essências nas empresas são “core competence”, aquelas que atribuem vantagens
competitivas, geram valor distintivo percebido pelos clientes e difíceis de serem
imitadas pela concorrência.
Assim, é claro dizer que uma organização para ter sucesso precisar
competitiva e desenvolver estratégias eficientes de mercado ou do alcance do seu
objetivo institucional. Por isso ela precisa ser capaz de construir habilidades próprias
as quais possibilitam uma diferenciação no mercado em relação à concorrência que
sejam resultados de um ambiente organizacional que estimule os processos de
aprendizado cumulativo, através dos quais as competências são aprimoradas
(HAMEL; PRAHALAD, 1995). Com destaque para o fato de que algumas dessas
competências são imprescindíveis para o sucesso ou influenciam outros fatores e
processos, tornando-se catalizadoras de sucesso e/ou insucesso.
O estado da arte evidencia a existência de duas abordagens sobre
competência: para alguns teóricos brasileiros, Fleury e Fleury (2000); Dutra (2001);
Ruas (2001); Harb e Rossetto (2001); Becker (2004), a identificação das
competências surge da estratégia empresarial, passa pela definição das
competências organizacionais e desdobra-se em competências funcionais. Para
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outros estudiosos, Eboli (2001); Davel e Vergara (2001); Godoy e Silva (2003);
Bitencourt e Barbosa (2004) ocorre a maneira inversa, isto é, a análise das
competências

de

cada

profissional

forma

o

portfólio

de

competências

organizacionais, e a partir desta definição a organização estabelece a sua estratégia.
De qualquer sorte, o mais importante para os fins desse estudo é que a
vantagem competitiva pode ser encontrada nas competências centrais da empresa,
de acordo com Prahalad e Hamel (1990) – mais uma vez apontando que esses
aspectos são essenciais, portanto críticos para o alcance do sucesso. Para esta
ideia, os autores utilizam a imagem de uma árvore de competência:
A corporação diversificada é uma grande árvore. O tronco e os principais galhos
são produtos centrais, os ramos menores são unidades de negócios: as folhas, as
flores e as frutas são os produtos finais. O sistema de raízes que provê nutrientes,
sustento e estabilidade é a competência central. Você pode deixar de ver a força
dos concorrentes olhando somente para seus produtos finais, assim como deixa
de ver a força de uma árvore se olhar somente para suas folhas (PRAHALAD;
HAMEL, 1990, p. 82).

Nesse ponto do estudo, deve-se adotar um conceito específico de
competência e opta-se por dizer que “A competência é o conjunto de habilidades e
tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada” em que a
autenticidade das competências essenciais tem como marca a integração, sendo
muito pouco provável que esteja baseada em apenas um indivíduo ou em uma
pequena equipe (HAMEL, PRAHALAD, 1995. p. 233). Nessa visão, o que
caracteriza o termo competência essencial são aquelas competências que
diferenciam umas organizações das outras; são competências difíceis de serem
imitadas pelos concorrentes, e são a base dos processos inovativos na empresa, o
que faz com que as organizações capacitem seus colaboradores para utilizar as
competências essenciais da organização. Mais uma vez a ideia de fator crítico
aparece, mostrando a relação clara e indissociável entre a teoria das competências
e dos FCS.
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3 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E SUA GESTÃO

Nesse capítulo apresenta-se o conceito da educação à distância e sua gestão
no Brasil.

3.1 Conceitos de EAD e Sistema de EAD

Adota-se que a educação a distância é um aprendizado planejado que ocorre,
no mais das vezes, com dissociação da dicotomia espaço-tempo. Alunos e
professores podem estar em lugares e meios diferentes do local do ensino, exigindo
técnicas especiais de educação com uso de Tecnologias de Informação e
Comunicação e disposições organizacionais e administrativas especiais, inclusive de
recursos humanos, também geograficamente dispersos (MOORE; KEARSLEY,
2008).
A definição expressa por Moore e Kearsley (2008) aprofunda a discussão
indicando que a EAD pode ser definida como a família de métodos instrucionais nos
quais comportamentos de ensino são executados em separado dos comportamentos
de aprendizagem, incluindo aqueles que em uma situação presencial (contígua)
seriam desempenhados na presença do aluno de modo que a comunicação entre o
professor e o aluno deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos,
mecânicos e outros.
Outro aspecto que os mesmos autores apontam é que a EAD trata-se de
aprendizagem planejada que, normalmente, ocorre em local diferente do ensino e
que por isso requer técnicas especiais de design de cursos, de planejamento
instrucional, métodos especiais de comunicação via eletrônica ou através de outras
tecnologias, assim como uma organização administrativa especial.
Nos aspectos legais, temos que a modalidade de EAD foi integrada ao
sistema de educação brasileiro por meio da Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996),
sucessivamente regulamentada por decretos e resoluções, notadamente da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no MEC.
Dentre muitos projetos, destacam-se os projetos de Escola Técnica Aberta do
Brasil (ETEC), chamado atualmente de REDE ETEC BRASIL, criado pelo Decreto
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6.301, de 12 de Dezembro de 2007 e alterado pelo recente Decreto 7.589/2011
(BRASIL, 2011), que instituiu no âmbito do Ministério da Educação, a Rede e-Tec
Brasil, com a finalidade de desenvolver a educação profissional e tecnológica na
modalidade de educação a distância, ampliando e democratizando a oferta e o
acesso à educação profissional pública e gratuita no País.
Os Sistemas de Educação a Distância, na perspectiva de Moore e Kearsley
(1996) são unidades sociais, organismos vivos e dinâmicos, como tal devem ser
entendidos e caracterizam-se como uma rede entre os elementos que nelas
interferem direta ou indiretamente, e sua direção demanda um novo enfoque na
organização ou instituição, especialmente no uso da tecnologia como mediadora.
Esse pensamento dos autores é corroborado por Tachisawa e Andrade (2002),
quando definem que uma instituição de ensino pode ser considerada como uma
simples união de indivíduos com suas respectivas atividades e interação entre elas.
Os sistemas de educação à distância, portanto, não são diferentes dos
demais sistemas tradicionais de ensino, no que concerne aos objetivos,
dimensionamentos e métodos, mas diferem quanto à infraestrutura física,
tecnológica, administrativa e pedagógica, espelhada nos objetivos e formas de
gestão, gerando novos valores educacionais e requerendo novas ou revisitadas
competências (RUMBLE, 2003).
O sistema aberto tem como característica essencial o processo de regulação,
controle ou de gestão ao longo do tempo. Neste sentido, os sistemas de educação a
distância não são perenes e se modificam conforme o contexto ao qual foram
destinados e, baseado na visão sistêmica, o ambiente interno pode ser dividido em:
técnico ou de produção, estrutural ou de apoio, humano-cultural ou de manutenção,
estratégico ou adaptativo e subsistema gerencial que regula os demais (KANTZ;
KAHN, 1975).
Segundo Rumble (2003), a gestão se manifesta num processo que possibilita
o desenvolvimento de atividades com eficiência e eficácia, a tomada de decisão
considerando as ações que forem necessárias e a escolha e verificação da melhor
maneira de executá-las. Dessa forma, torna-se necessário considerar as funções de
planejamento, organização, direção e controle, sendo que cada função é
responsável por desenvolver ações que contribuirão para o melhor gerenciamento
dos processos. Como afirmam Silva e Silva Neto (2008), existe a necessidade do
trabalho diferenciado da equipe gestora da instituição, juntamente com o grupo de
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apoio (professores-autores, professores-tutores, designer instrucional) na elaboração
de currículo e projeto de curso condizente com a realidade local do aluno,
preocupando-se com o aspecto formativo, qualitativo e quantitativo do conteúdo que
será utilizado, igualmente para todos os processos implantados.
Fica claro que a organização educacional e a gestão constituem o conjunto
das condições e dos meios utilizados para assegurar o bom funcionamento de
cursos oferecidos, de modo que alcance os objetivos educacionais esperados.
É necessário considerar que tanto a organização quanto a gestão são meios
para atingir as finalidades do ensino, tendo claro que o eixo da instituição é a
qualidade dos processos de ensino e aprendizagem que, mediante procedimentos
didático-pedagógicos, propiciam melhores resultados de aprendizagem. Dessa
forma, a gestão pode ser entendida como uma atividade pela qual são mobilizados
meios e procedimentos para atingir os objetivos de uma instituição, envolvendo,
basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos – sendo este o ponto
nevrálgico desta pesquisa no que concerne a identificar quais seriam os fatores
críticos de sucesso para essa organização complexa que envolve processos tão
díspares como os de produção, administrativos e de ensino, por exemplo.
Neste ponto é importante adotar um conceito de gestão para a Educação a
Distância e por isso, salienta-se o conceito de Sartori e Roesler (2005), segundo as
quais, a gestão compreende o planejamento, a organização, o controle, a
coordenação e a liderança, no que diz respeito às ações decisórias de uma
organização para atingir seus objetivos. Ainda, de forma complementar tem-se que
segundo Rumble (2003), a gestão pode ser entendida como um processo que
possibilita o desenvolvimento de atividades com eficiência e eficácia, a tomada de
decisão considerando as ações que forem necessárias e a escolha e verificação da
melhor maneira de executá-las. Dessa forma, faz-se necessário considerar as
funções de planejamento, organização, direção e controle, onde cada função é
responsável por desenvolver ações que contribuirão para o melhor gerenciamento
dos processos.
Em relação à EAD, no Brasil em especial, devido ao pouco tempo de
desenvolvimento formal, oficial, regulamentado e mesmo assim a ausência de
reguladores claros tem-se que o maior risco em relação à EAD seja o „amadorismo‟,
retratado por Oliveira (2006), como a lentidão no processo decisório, a burocracia
interna, a qualidade docente e discente e, a ausência de gestão técnica – fatores
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exemplificativos que denotam a necessidade de ter-se em mente fatores
elementares e essenciais que sejam potencializados e fortalecidos para o alcance do
sucesso organizacional – que no caso da EAD é complexo e multidisciplinar
(KALAKOTA; WHINSTON, 2004). Essa multidisciplinaridade aponta, pela teoria
dos sistemas, em as implicações de gestão quanto à integração de diversas áreas
do conhecimento para uma mais completa compreensão dos fenômenos sociais
(BERTALANFFY, 1977).
Na Figura 2, está representada a abordagem sistêmica da educação a
distância proposta por Frantz e King (2000), que transmite uma visão geral em suas
relações difusas.

Figura 2 - Modelo sistêmico de educação/ensino a distância (DEL).

Fonte: Frantz e King, 2000, p.36.
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O modelo representado na figura 2 é pertinente para identificação das
variáveis envolvidas, principalmente pela contribuição de Frantz e King (2000),
quanto à interface da educação, tecnologia, educação a distância e mudanças,
demonstrando sua complexidade.
Nota-se que a abordagem sistêmica é uma ferramenta para entender a
conexão entre pessoas, objetivos, organizações e tecnologias no campo
educacional.
A partir desta concepção, desenvolveu-se o modelo denominado Distance
Educacion Learning Systems Model (DEL), a fim de auxiliar professores e
administradores de instituições públicas e privadas, gerentes de empresas e de
consórcios de organizações. É um modelo que tem processo focado no aprendiz ou
estudante, para o desenvolvimento, controle, avaliação e feedback da educação a
distância.

3.2 Gestão na Educação Pública

Importa destacar nessa pesquisa os aspectos de gestão pública de educação,
pois há um abismo entre a educação privada e a pública no Brasil – uma baseada na
expectativa de lucro, que direciona as ações pedagógicas para a lógica de mercado
e oferta e demanda e outra de perspectiva de retorno social, ou lucro social. Na
visão de Paro (1999) ao fazer uma a administração escolar há uma grande diferença
de uma administração empresarial. Isto pois as empresas em geral visam à
produção de um bem material tangível ou de um serviço determinado,
imediatamente identificáveis e facilmente avaliáveis. Por outro lado, uma escola, por
si só e em especial uma escola pública, visa a fins de difícil identificação e
mensuração – trata-se de um tipo de organização que é prestadora de serviços
ligados diretamente ao ser humano, no caso o aluno que, segundo a moderna
pedagogia, não é apenas um beneficiário, ou cliente de uma educação bancária,
mas é partícipe da elaboração do processo de ensino-aprendizagem (PARO 1999, p.
126).
A gestão de uma instituição de ensino é diferente de tudo o que se conhece
em organizações empresariais, pois o objeto é o desenvolvimento de seres que são
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heterogêneos por natureza e que buscam destinos os mais variados possíveis e que
necessitam desenvolver habilidade, potenciais e conhecimentos os mais diversos.
Isso ocorre dentro de uma expectativa mínima de currículo e conteúdo que o prepare
para os desafios futuros, sem perder de vista que o processo de formação. Por isso
as concepções, a sua metodologia, o seu processo, os seus objetivos são sui
generis para qualquer que seja a instituição de ensino, em qualquer nível. Ela tem
uma equipe gestora responsável por responder e conhecer toda a instituição,
acompanhando seus processos.
Voltando a Paro (1999), a administração é uma atividade exclusivamente
humana e que o processo de gestão consiste em utilizar racionalmente os recursos
para a obtenção de fins determinados, com destaque para o fato de que a
administração “[...] assume uma forma peculiar, determinada pela natureza dos
objetivos que se procuram atingir através da utilização racional desses recursos”
(p.54). A gestão de uma instituição de ensino deve focar a formação do aluno,
objetivo este que perpassa pela gestão como ponto crítico da educação brasileira
Freitas (1998, p.3), tendo maior visibilidade politica e social a partir da década de
1980 por potencial presumido para assegurar a igualdade da qualidade do ensino e
também pela possibilidade do incremento da cidadania e da ordem democrática que
levou a ideia de gestão democrática na escola (Arroyo, 2010).
Servindo-se mais uma vez de Paro (1999), tem-se que a administração
escolar no sistema capitalista reflete valores da produção e expansão do capital,
podendo se diferenciar as instituições escolares públicas das instituiç es escolares
privadas. As duas possuem fins educacionais, os objetivos e atitudes dos educandos
e educadores para que a formação do educando aconteça. Na parte administrativa,
se diferenciam entre si em relação à manutenção: as instituiç es escolares privadas
são mantidas por recursos financeiros próprios, advindos das mensalidades. Por
outro lado, instituições públicas de qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, a
manutenção ocorre a partir de recursos provenientes dos impostos pagos por toda a
população.
Por isso a administração da escola publica se diferencia da administração de
uma instituição especificamente capitalista, pois não se preocupa com o lucro
financeiro, tendo uma perspectiva, a priori, mais voltada para formação humana. Isso
não significa, contudo, que esse objetivo seja alcançado de pronto ou que não hajam
problemas para essa busca. Há muitos, desde problemas de orçamento, valorização
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dos profissionais quanto a salários, recursos para investimentos, prioridades da
destruição do orçamento etc. O fato é que a gestão na esfera pública deve ser
diferenciada. Há risco de aplicar-se, de forma automática, qualquer modelo, seja de
privada para pública ou vice-versa. Isto pois:
[...] administrar uma escola pública não se reduz à aplicação de uns tantos
métodos e técnicas, importados, muitas vezes, de empresas que nada têm a ver
com objetivos educacionais. A administração escolar é portadora de uma
especificidade que a diferencia da administração especificamente capitalista, cujo
objetivo é o lucro, mesmo em prejuízo da realização humana implícita no ato
educativo. Se administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização de
fins determinados, administrar a escola exige a permanente impregnação de seus
fins pedagógicos na forma de alcançá-los (PARO, 1997, p.7).
A gestão numa escola deve conduzir seu processos, predominantemente no
caso público, para que se tenha um espaço de formação, de promover a refle ão, de
conduzir a criticidade, ao bom senso, à ética e à moral.
Não se deve perder de vista a missão legal ou constitucional da educação
pública, pois mesmo a privada é eivada desses princípios por ser controlada e
autorizada pelo órgão público de permissão e controle. Vale lembrar que a
Constituição Federal de 1988, em seu artigo

6, e plicita os princípios que o ensino

deverá ser ministrado, dentre eles o inciso “Vl - gestão democrática do ensino
público, na forma da lei”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), A Lei n.
9394 de 20 de dezembro de 1996, elaborada no conte to neoliberal, em seu artigo
15, afirma que “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público.” Isso é um norte para a gestão no setor educacional público.
Entende-se que a gestão é concebida como um conjunto de intervenç es,
mudanças e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização, com
vistas a modificar políticas, atitudes, ideias, culturas, conteúdos e modelos
organizacionais (FONSECA; TOSCHI; FERREIRA, 2004, p.22).
A figura do gestor é a grande responsável pela implementação de todo este
processo, ele é que prop e a formação dos conselhos que fazem parte da
administração, promovendo intervenções e alterações para o alcance dos objetivos
político-sociais fundamentais:
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[...] tal sistema não pode resumir-se em apenas mais uma medida burocrática,
e sim deve se constituir num conjunto orgânico na sala de aula, passando pela
atividade de planejamento e avaliação dos professores, em especial o conselho de
escola, e cheguem até o contato direto com os pais e mães, que precisa ser
inteiramente redimensionado (PARO, 2001, p.87).
Como o gestor é o representante legal da unidade escolar, automaticamente
ele se torna o maior responsável pelas ações desenvolvidas na escola e deve
preocupar-se com a implantação e suporte de processos de gestão que funcionem
com vistas a obter o resultado que se espera pelas políticas públicas do Ministério
da Educação - MEC. Ainda Paro (1997, p.103) diz que o gestor deve perder o papel
imperial que tem hoje e trabalhar na perspectiva democrática com a implantação de
colegiados de discussão e deliberação. Tenta-se assim, não manter a visão
estereotipada de a escola pública ser uma instituição de uma autonomia relativa,
como um intermédio de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir
as normas e os valores do macro-sistema, mas também não pode ser
exclusivamente investida como um microuniverso dependente do jogo dos atores
sociais (NOVOA, 1992, p. 20). Deve ser um espaço de decisões colegiadas,
voltadas para metas e propósitos claros e definidos, amparados por uma gestão
profissional e eficiente – aspecto raro, salvo exceções muito nítidas na esfera federal
e em alguns Estados.
Assim, o gestor é uma figura fundamental na construção da identidade
escolar, mas não se pode constituir como o proprietário da unidade escolar, por isso
expõe-se a importância deste gestor ser mais que meramente “chefe”, mas um
mediador das aç es e processos que precisam ser eficientes e eficazes. Isto pois
uma escola não se resume à aplicabilidade de regras ou metodologias sugeridas
pela sistematização escolar ou por diferentes teóricos. Para Dourado et al. (2003):
Quest es ligadas ao papel da escola, ao trabalho docente, ao corporativismo,
à autonomia e aos mecanismos de participação permeiam o pensar e o fazer político
pedagógico da gestão escolar, deslindando as concepções de gestão desses
profissionais (p.12).
A escola pública necessita de um processo de gestão que não apenas
implemente as políticas públicas da esfera a qual pertence, mas que tenha a
capacidade de envolver a comunidade escolar para atuar conjuntamente,
deliberando sobre as questões pertinentes ao papel da escola, sendo esse processo
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a “articulação entre as condiç es físicas, materiais e pessoais, pedagógicas e
financeiras” (DOURADO

3, p.16).

Por isso deve-se entender que uma gestão de sucesso na escola, que
objetiva a formação do ser humano como um todo para a construção da sua
felicidade e atuação para o bem social, não pode ser aplicada da mesma forma que
a gestão empresarial que objetiva o lucro financeiro, a produção de algum tipo de
produto. Deve estar focada nos processos que permitam a execução das ações
exitosas de desenvolvimento humano com envolvimento e simbiose entre todos os
atores e setores e não apenas da especialidade que cada um pode ter adquirido ao
longo de sua formação individual. Esse é uma perspectiva problemática da
educação tradicional, presencial e que se transfere historicamente para o caso dos
sistemas de ensino ou Educação a Distância (EAD).

3.3 Gestão da EAD
Sartori e Roesler (2005) preconizam gestão como um complexo sistêmico de
planejamento, organização, controle, coordenação e liderança no que diz respeito às
ações decisórias de uma unidade gestora de EAD que têm objetivos a serem
perseguido. Nessa mesma direção, Rumble (2003), contribui ao dizer que a gestão
pode ser entendida como um processo que possibilita o desenvolvimento de
atividades com eficiência e eficácia.
Contextualizando esses conceitos com a gestão de EAD, tem-se que e
necessário o estabelecimento de mecanismos educacionais de forma sistemática e
organizada que levem a processos de participação social e resultados de gestão
em EAD com a formulação de políticas educacionais; a determinação de objetivos
e fins da educação; o planejamento; as tomadas de decisão; a execução das
deliberações; e os momentos de avaliação (LUCE; MEDEIROS, 2006).
Ainda deve-se considerar que nesta pesquisa estudou-se um Instituto
Federal, portanto, uma organização pública de educação que, nas palavras de Vieira
(2007), traduz as intenções do Poder Público, ao serem transformadas em práticas e
ações, por meio de projetos de EAD que se materializam na gestão. A gestão
pública é, na visão do mesmo autor, integrada por três dimensões; o valor público,
as condições de implementação, e, as condições políticas. Assim, é possível dizer
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que para uma gestão bem sucedida faz-se necessário considerar tais dimensões, ou
seja, os objetivos precisam ser viáveis (condições de implementação) e aceitáveis
(condições políticas).
Todo processo de gestão necessita de uma adequação institucional. Essa
estruturação depende da natureza do projeto e das características da própria
instituição.
As dimensões consideradas na estruturação da instituição para a EAD são
apresentadas por BOF (2002):

a- Definição da estrutura e dos mecanismos para a gestão dos programas de EAD:
unidade/centro/núcleo, resolução interna sobre funcionamento EAD, definição de
papéis e funções dos atores;
b- Planejamento e implantação de infraestrutura tecnológica e organização dos
serviços de comunicação que possibilitam o acesso do estudante às informações
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades no curso e disponibilização dos
materiais;
c- Implantação de estrutura física, tecnológica e de pessoal compatível com a
abrangência de atuação da instituição e o tipo de desenho instrucional dos cursos
oferecidos;
d- Criação

da

estrutura

e

dos

mecanismos

para

planejamento

e

preparação/disponibilização de materiais instrucionais;
e- Definição da estrutura e dos mecanismos para a provisão de serviços de apoio à
aprendizagem, como sistema de tutoria, ferramentas de comunicação e polos de
apoio presencial; e,
f- Definição da estrutura e mecanismos de monitoramento e avaliação do sistema.

A gestão, especialmente em EAD, não pode ser no enfoque antigo, prescritivo
e normativo, definindo a gestão como previsão, organização, comando, coordenação
e controle (CHIAVENATO, 2004) e atualmente, estas funções deram lugar ao
planejamento, à organização, à direção e ao controle (POLAK, 2006; DUARTE,
2007).
Segundo Amaral (2008), o planejamento deve ser entendido como estratégias
que podem ser construídas para se obter um desempenho superior, criando e
desenvolvendo uma posição exclusiva e sustentável nos processos de gestão em
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EAD.

Por isso, a gestão em EAD é entendida como um espaço sistêmico e

descentralizado com flexibilidade dos processos e valorização do capital humano
envolvido (POLAK et al. 2008).
É importante que haja interação a fim de aproximar os membros das equipes
de EAD, sejam tutores ou coordenadores, configurando um espaço sistêmico,
dinâmico, criativo, e multidisciplinar, com suporte tecnológico, como espaço
descentralizado (KÖCHE apud POLAK; DUARTE; UNOPAR, 2008).
No Brasil, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) tem documento
com a definição de Referenciais de Qualidade para a modalidade de educação a
distância em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto
5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005).
No Brasil, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) tem documento
com a definição de Referenciais de Qualidade para a modalidade de Educação a
Distância em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto
5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005).
De acordo com o documento elaborado pelo SEED/MEC existe a
necessidade de uma abordagem sistêmica onde os referenciais de qualidade para
projetos de cursos na modalidade a distância devem compreender dimensões como:
aos aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. São considerados os
seguintes tópicos apresentados a seguir (MEC, 2008): 1- Concepção de educação e
currículo no processo de ensino e aprendizagem; 2- Sistemas de Comunicação; 3Material Didático; 4- Avaliação; 5- Equipe Multidisciplinar; 6- Infraestrutura de Apoio;
7- Gestão Acadêmico-Administrativa; e, 8- Sustentabilidade Financeira.
De acordo com Neves (2006), os cursos à distância devem ser monitorados e
avaliados de forma sistemática e se faz necessário desenhar um processo contínuo
de avaliação no que se refere: às práticas educacionais dos professores; ao
material; ao currículo; ao sistema de orientação docente ou tutoria; e, à infraestrutura
material que dá suporte tecnológico, científico e instrumental ao curso e quanto à
própria avaliação. Onde isto somente se torna possível pela identificação dos
Fatores Críticos de Sucesso (FSC).
Deve-se considerar essa necessidade, pois em Educação a Distância há uma
diversidade de modelos, que resulta em possibilidades diferenciadas de composição
dos processos de gestão que são desenvolvidos ou geridos por recursos humanos.
Basicamente têm-se três categorias profissionais, que devem estar em
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constante qualificação, sendo essenciais para uma oferta de qualidade em
processos de EAD: docentes; tutores e pessoal técnico-administrativo (BRASIL,
2008a). Estes três grupos de profissionais devem ser considerados nas avaliações
de processos de gestão.
O modelo de Sartori e Roesler (2005) prediz a estrutura organizacional de um
programa de Educação a Distância que é composta por unidades responsáveis pela
administração financeira e acadêmica, pela produção e entrega de materiais
didáticos, pelo atendimento pedagógico aos alunos, pelo suporte técnico e
informacional, pela pesquisa e avaliação e pela elaboração de novos projetos
pedagógicos, entre outros.
Segundo Roesler (2008), a configuração hierárquica pode agrupar ou
subdividir essas unidades, o que implica diferentes procedimentos burocráticos e
distribuições das funções e responsabilidades de uma maneira mais ou menos
flexível, conforme a opção por um modelo de gestão tradicional ou colaborativo e
integrado.
Para o referido autor, a gestão da aprendizagem é composta por ações
vinculadas ao desenho pedagógico, ao sistema tutorial, à produção de material
didático e à secretaria acadêmica. Estas ações estão relacionadas umas com as
outras de modo que a ineficácia na execução de uma implica a ineficácia das outras,
pois não podem ser entendidas ou executadas como ações isoladas.
Neste sentido, pode-se dizer que as ações a serem desenvolvidas são
voltadas para a plena eficácia da aprendizagem, pois apresentam características e
demandas próprias no planejamento, organização, controle, coordenação das
equipes e das atividades para seu desenvolvimento. Portanto, pode-se dizer que a
eficácia desta gestão baseia-se no entendimento correto de cada ação que integra
um processo de gestão/execução.
Observa-se que o desenho pedagógico, via de regra, prevê as estruturas e
processos de gestão. Este desenho pedagógico é sustentado por uma concepção de
educação, onde a autonomia surge como pressuposto para a tomada de decisões
das ações pertinentes ao processo de ensino já que se vinculam aos objetivos do
curso e da aprendizagem. Assim, os processos de gestão educacional são voltados
para a especificidade do resultado da aprendizagem e não um produto como os
demais setores.
Para Costa Junior e Campos (2008), convidar, selecionar e obter
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comprometimento de professores, tutores, gestores e pessoal de apoio é um grande
desafio, visto que na maioria das vezes a EAD é considerada uma atividade paralela
e remunerada.
Logo, a capacitação e seleção dos atores exigem um planejamento
adequado, a fim de conciliar e motivar os diferentes interesses e atividades da
equipe envolvida. Também é necessário que o gestor considere a necessidade de
uma infraestrutura física e tecnológica que atenda às necessidades dos que irão
realizar as atividades.
Na visão de Danihelková (2006), para que uma instituição ofereça um curso
de ensino à distância de qualidade faz-se necessário considerar alguns recursos,
tais como: Recursos Humanos: a instituição deve avaliar a qualificação do corpo
docente e estipular qual o tempo necessário dos professores/formadores para se
dedicarem ao programa de aprendizagem; Recursos de apoio técnico e material,
equipamento: a instituição deve dar atenção especial para o nível de apoio
disponível e decidir se são necessários utilizar sistemas adicionais para suportar as
exigências técnicas; a instituição deverá decidir se utilizará materiais de ensino
existentes no mercado ou se irá desenvolvê-los internamente; as exigências, as
instalações ou equipamentos são menores do que as do ensino tradicional, tendo
em vista que os alunos se encontram para discussões presenciais ocasionalmente,
em alguns casos não se encontram, a não ser virtualmente; e, Recursos
Financeiros: a instituição deve definir estratégias de gestão financeira para que os
cursos sejam bem sucedidos, visto que a preparação de um curso exige o
envolvimento de vários especialistas.
A partir da análise, diagnóstico e prognóstico das ações, estratégias e
processos pode ser possível incorporar melhorias e inovação na área de atuação do
programa de EAD.
Portanto, os gestores devem dar atenção às formas de armazenamento,
recuperação e circulação das informações produzidas, visto que está sendo gerado
um banco de conhecimento (SARTORI; ROESLER, 2005), a chamada gestão do
conhecimento, que é uma técnica de gestão que exige uma nova postura com
relação aos desafios organizacionais contemporâneos.
De acordo com o modelo sistêmico para a Educação a Distância de Moore e
Kearsley (2008), na gestão de sistemas educacionais, é necessária enfocar os
sistemas de EAD fundamentados nos parâmetros da gestão democrática que
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favoreçam a construção de redes solidárias, com o objetivo de apoiar a produção
do conhecimento e do desenvolvimento humano (RUMBLE, 2003).
Para Moore e Kearsley (2008), um modelo de EAD é formado por todos os
processos componentes que operam quando ocorre o ensino e o aprendizado à
distância, onde este inclui o aprendizado, o ensino, a comunicação, a criação e o
gerenciamento. Um modelo de EAD deve abranger todos ou a maior parte dos
elementos, como sendo: uma fonte de conhecimento que deve ser ensinada e
aprendida; um subsistema para estruturar esse conhecimento em materiais e
atividades para os alunos, denominado de “cursos”; um subsistema que transmita
os cursos para os alunos; professores que interagem com alunos, à medida que
usam esses materiais para transmitir o conhecimento que possuem; alunos em
seus ambientes distintos; um subsistema que controle e avalie os resultados, de
modo que intervenções sejam possíveis, quando ocorrerem falhas; uma
organização com uma política e uma estrutura administrativa para ligar essas
peças distintas.
Esses são os processos de gestão, ou seja, à maneira como são
organizados e gerenciados os subsistemas que compõem o sistema como um todo.
Assim, a gestão é fundamental, uma vez que é ela que garante o funcionamento do
sistema e, consequentemente, sua qualidade, eficiência e eficácia (BOF, 2002).
É importante acrescentar que em sua gestão, o sistema de EAD deve prever
a definição, a estruturação, o funcionamento sistemático de todos os componentes,
integrados à proposta pedagógica desse sistema, bem como prever a preparação, o
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das equipes para assegurar o
bom funcionamento do mesmo.
Dessa forma, entende-se que a gestão de sistemas de EAD abrange dois
grupos, sendo estes descritos a seguir:
a) gestão pedagógica: diz respeito ao gerenciamento das etapas e das atividades de
um curso, além do sistema de apoio à aprendizagem e à avaliação. No caso do
sistema contar com uma tutoria para o acompanhamento dos alunos, é importante
que os tutores tenham suas funções e atividades bem definidas e que sejam
estabelecidos mecanismos gerenciais para o acompanhamento destes; e,
b) gestão de sistema: se refere ao gerenciamento dos recursos financeiros (prestação
de contas às entidades ou órgãos associados a eles), humanos (capacitação
técnica, treinamento e acompanhamento), tecnológicos (tecnologias empregadas) e
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do monitoramento e avaliação (mecanismos para acompanhar e avaliar o
funcionamento do sistema).
Nota-se que um sistema de EAD exige recursos e estes devem ser
gerenciados de modo a garantir a eficiência e eficácia do mesmo.
Com base nesses modelos de gestão em EAD é importante que os programas
de EAD de Instituições de Ensino Superior (IES) estabeleçam um plano de gestão
para os cursos oferecidos a partir dos FCS que, segundo Bielshowisck (2002), é
uma tarefa complexa, tendo em vista que depende de competência técnica e
vontade política, além de disponibilidade de recursos.
Assim, contata-se a relevância de se definir os objetivos educacionais e os
parâmetros de gestão que estabeleçam as estratégias e mecanismos pelos quais se
pode assegurar que o processo funcione conforme o previsto (BOF, 2002).
Conforme Pires (2001), na gestão de sistemas educacionais, é necessário
enfocar os sistemas de EAD fundamentados em dimensões da gestão que facilitem
o processo de ensino-aprendizagem.
De um modo geral, os sistemas estão voltados para o acompanhamento, para
os meios de comunicação, para os materiais didáticos e à gestão – onde estão os
profissionais, os recursos financeiros, os recursos físicos e os serviços de apoio.
Por isso, este trabalho utiliza a abordagem teórica dos Fatores Críticos de
Sucesso (FCS), sendo esta adaptada para a EAD. E, a partir da identificação de
FCS relacionados com os elementos de gestão, os gestores podem focalizar sua
atenção e esforços em dimensões que auxiliariam no gerenciamento.
A teoria dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) fornece subsídios para uma
adequada análise e interpretação sobre como ocorre a gestão e EAD (CORNELLA,
1994).
Testa (2002) define que a utilização dos termos fatores críticos de sucesso
está fundamentado no conceito original de Rockart (1979), mas o método de
pesquisa não está baseado nos seus estudos, onde este examina diferentes
métodos para prover informação.
Com base nesta visão, utiliza-se de algumas estratégias para reconhecimento
dos FCS, quando o autor afirma que uma das formas de se identificar fatores críticos
de sucesso é por meio da negação de problemas existentes. Se um problema
significativo existir é por que um FCS não foi atendido.
Papp (2000) relacionou os FCS com a Educação a Distância e apresentou um
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artigo onde sinaliza, a partir da sua percepção após o desenvolvimento de três
disciplinas a distancia, a existência de sete fatores críticos de sucesso na EAD,
conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 - Sete fatores críticos de sucesso na EAD.
-

O estabelecimento de critérios de segurança para as organizações, de forma a
garantirem a propriedade intelectual dos cursos.
A análise da abordagem pedagógica e a verificação da possibilidade de
adaptação do curso ao ambiente virtual.
A consideração do maior tempo necessário para o desenvolvimento dos cursos.
A adaptação do conteúdo de forma a maximizar o uso das tecnologias
disponíveis e o aprendizado do estudante.
A preparação para se lidar com problemas inesperados.
A decisão entre usar softwares específicos para a EAD ou de construir um
ambiente próprio de aprendizagem.
A avaliação contínua do desempenho do curso.

Fonte: Papp, 2000, p. 83.

Joia e Costa (2005) compararam dois programas de treinamento, via internet,
desenvolvimentos da IBM (Internacional Business Machines), um tipo como de
sucesso e outro como de insucesso. Os autores realizaram uma regressão linear
múltipla do alcance dos objetivos (variável dependente) em relação às oito
dimensões que apresentaram médias significativamente diferentes (variáveis
independentes), para verificar quais variáveis poderiam ser consideradas como
efetivamente influentes nos resultados obtidos.
Os referidos autores, entretanto, deixaram claro que seria importante colocar
que isso não garantiria a previsão de resultado de outros programas de treinamento,
dadas as limitações de generalização de estudos de caso, além das inúmeras
variáveis que cada modelo apresenta, além das suas especificidades intrínsecas. É
apenas o início da consolidação da teoria a caminho de um estudo multicasos ou de
um estudo descritivo mais amplo, que não apenas restrito a uma empresa em
específico.
Reeves (1997) propõe 10 dimensões, conforme apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4 - Resumo das Dimensões dos Fatores Críticos de Sucesso em
Ensino a Distância.
Filosofia
Pedagógica

Base pedagógica sobre a qual será montado o conteúdo do treinamento.

Teoria do
Aprendizado

Caracterizada pela definição da teoria de aprendizado utilizada como base para a
montagem do treinamento, tendo o behaviorismo num dos extremos do continuum
e o cognitivismo no outro.

Orientação
dos
Objetivos

Joia e Costa (2005) destacam que a orientação dos objetivos de um programa de
treinamento pode variar entre ser eminentemente específica (seguir um protocolo
rígido para atendimento médico de emergência), até ser completamente genérica
(aprender a apreciar arte moderna) (REEVES, 1997).

Orientação
das Tarefas

Reeves (1997) salienta que, se conhecimentos, habilidades e atitudes são
assimilados no contexto prático, eles serão utilizados sempre que esse mesmo
contexto ou contextos similares sejam vivenciados pelos estudantes.

Fonte de
Motivação

Papel do
Professor

Joia e Costa (2005) afirmam que a motivação é um fator primário em qualquer
teoria ou modelo de aprendizado (AMABILE apud JOIA, 2001; CARROLL, apud
REEVES, 1997). O modelo de pesquisa adotado, a motivação pode variar entre
completamente extrínseca (vinda de fora do ambiente de aprendizado) até
totalmente intrínseca (integralizada ao ambiente de aprendizado).
Segundo Joia e Costa (2005), o continuum do papel do professor varia do didático
ao facilitativo. O papel didático pode ser associado aos tradicionais professores
em salas de aula que apresentam conteúdo aos estudantes. Nos programas em
que a exposição dos professores é uma estratégia instrucional apropriada, os
treinamentos por computador podem ser utilizados para auxiliar, reforçar e
estender as apresentações dos mesmos (REEVES, 1997).

Suporte
metacognitivo

Refere-se ao conhecimento, por parte do estudante, dos objetivos do treinamento,
da sua habilidade para planejar e avaliar as estratégias de aprendizado, e da sua
capacidade de monitorar seu progresso e ajustar seu comportamento para
acomodar suas necessidades (REEVES, 1997).

Aprendizado
Colaborativo

Esta dimensão refere-se às estratégias instrucionais nas quais os estudantes
trabalham em pares, pequenos grupos ou, até mesmo, grandes grupos para
atingirem objetivos comuns (REEVES, 1997, JOIA, 2001; JOIA; COSTA, 2005).

Sensibilidade
Cultural

Segundo Joia e Costa (2005), todos os sistemas de aprendizado têm implicações
culturais. Para medir essa dimensão, Reeves (1997) propõe um continuum que
varia da sensibilidade cultural absolutamente não implementada até a totalmente
integralizada ao conteúdo e formato do programa de treinamento (JOIA, 2001).

A flexibilidade estrutural dos programas de treinamento baseados na web pode
variar de estruturas fixas até estruturas completamente abertas (JOIA, 2001). Os
Flexibilidade sistemas fixos são usualmente limitados a locais específicos, com tempo
determinado para cada atividade. A web fornece oportunidades para o
Estrutural
desenvolvimento de estruturas abertas, mas, ainda assim, podem existir
componentes fixos nos programas de treinamento, segundo Joia (2001).
Fonte: Reeves (1997) e Duarte (2011), adaptado pelo autor.

Quando adequadamente sustentadas, mantidas ou gerenciadas, podem ter
impacto significativo sobre o sucesso da posição de competitividade de uma
instituição. Estas variáveis podem influenciar na gestão por meio de suas decisões e
afetar significativamente na sua competitividade.
É importante que os programas de EAD utilizados por instituições de ensino
estabeleçam um plano de gestão para os cursos oferecidos a partir dos FCS, onde
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se deve considerar que o processo auxilia o gestor a determinar os fatores que
devem ser focados na gestão, além de ajudar no gerenciamento contínuo; o
processo força o gestor a mensurar os fatores; a identificação dos fatores permitirá
definir a quantidade de informação a ser coletada; os FCS podem ser utilizados para
um melhor gerenciamento (ROCKART, 1979).
Assim, a formalização de estruturas, mecanismos e procedimentos que
viabilizem tanto a gestão pedagógica quanto a gestão de sistema é fundamental à
qualidade e sucesso de qualquer sistema de EAD.
A partir da visão dos autores discutidos sob o prisma de entender a EAD
como um sistema, verifica-se que os elementos mencionados vão ao encontro dos
referenciais de qualidade elaborados pela SEED/MEC para cursos oferecidos a
distância, onde estes devem ser considerados para uma gestão eficiente e portanto
devem ser considerados para a identificação dos FSC nesta pesquisa.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

As dimensões dos Fatores Críticos de Sucesso em Educação a Distância
definidos por Reeves (1997) e Duarte (2011) nortearam a presente pesquisa e foram
ajustadas em busca das respostas aos objetivos específicos definidos nesse
trabalho.
No caso desta pesquisa utilizaremos a análise de toda a organização a partir
dos processos de gestão implantados – os fatores não serão analisados em
específico, mas poderão surgir dentro de cada processo estudado. Isto por com a
utilização de entrevistas com gestores poder-se-á obter a explicitação do
conhecimento processual e a partir disso construir-se o fluxograma de processos
respectivo com a descrição de atividades e vínculos mediatos e imediatos, além das
eventuais e possíveis rupturas.

4.1 Características da Instituição de estudo e a EAD no IFPR

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de
educação

superior,

básica

e

profissional,

pluricurriculares

e

multicampi,

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os IFET's compõem a Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica.
Com a Lei 11.892, do dia 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008c), cria-se o
Instituto Federal do Paraná, com a extinção da Escola Técnica vinculada a
Universidade Federal do Paraná.
Em dezembro de 2008, o IFPR implantou os cursos Técnicos em Secretariado
e em Gestão Pública, pelo programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-Tec Brasil.
Este programa é uma parceria da SEED/MEC, e a Secretaria de Educação do
Estado do Paraná (SEED/PR)1, com o objetivo de democratizar a oferta do ensino
técnico público e de qualidade, levando cursos não só às regiões distantes e à
1

Não confundir SEED - Secretaria de Educação a Distância, vinculado ao MEC (nesse trabalho

referenciada como sendo SEED/MEC) com a SEED - Secretaria de Educação do Estado do
Paraná (aqui referenciada como SEED/PR).
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periferia das grandes cidades e incentivar os jovens a concluir o ensino médio. Com
esta iniciativa atendeu 6.400 alunos distribuídos em 126 polos de atendimento
presenciais.
Em 2009, o IFPR dando continuidade ao projeto de qualificar os
servidores públicos, em particular na área de Gestão de Serviços Públicos, expande
a segunda turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, atendendo a
7.000 alunos.
A partir da parceria com o Ministério da Pesca, foi possível em 2010,
inaugurar um projeto inédito ofertando os Cursos Técnicos PROEJA de Pesca e de
Aquicultura, com o objetivo de atender a uma parcela esquecida da população
brasileira num processo de inclusão social efetiva a partir da qualificação dos
pescadores e seus familiares, oportunizando a esses indivíduos a constituição de
uma cidadania nunca antes percebida. No mesmo ano foi oferta o curso Técnico em
Administração, como também a segunda turma dos Cursos Técnicos em
Secretariado e Técnico de Serviços Públicos.
Em 2011, iniciaram-se os cursos que abrangem a continuidade dos cursos
técnicos em desenvolvimento no eixo tecnológico: ambiente, saúde e segurança Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em
Reabilitação de Dependentes Químicos, como também um curso no Eixo
Tecnológico: Hospitalidade e Lazer - Técnico em Eventos e mais um curso no Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócio - Técnico em Logística, buscando assim atender às
demandas de formação da população frente aos desafios contemporâneos.
Preocupados com o desenvolvimento das atividades nos polos, o IFPR,
capacita os professores tutores presenciais, através do projeto de extensão
intitulado: Capacitação de Formação de Tutores.
Dessa forma, a educação a distancia no IFPR vem sendo utilizada pelo
governo em todas as esferas como ferramenta educacional para atender numerosos
segmentos da população visando à diminuição de processos de exclusão social e
atendendo grandes contingentes que não podem frequentar os ambientes
acadêmicos tradicionais por inúmeros motivos, razão pela qual se propôs a presente
pesquisa como forma de implantar e avaliar através dos Fatores Críticos de
Sucesso.
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4.2 Método e Tipo de Pesquisa

Quanto à abordagem, esta pesquisa é de natureza qualitativa, que implica
uma ênfase nos processos e significados (GARCIA; QUEK, 1997). Difere das
pesquisas quantitativas em função da natureza dos problemas abordados que
exigem uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos sociais e dos objetivos.
Assim, enquanto "os métodos quantitativos supõem uma população de objetos de
observação comparável entre si [...] os métodos qualitativos enfatizam as
especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e sua razão de ser"
(HAGETTE, 1987, p. 55). A pesquisa qualitativa trabalha com a observação de
primeira mão, com relatos de entrevistados, em contraposição a números, tabelas e
modelos estatísticos, que podem contribuir indiretamente (TOBAR e YALOUR,
2003).
Classificou-se a presente pesquisa quanto à utilização dos resultados como
aplicada; quanto aos processos envolvidos na pesquisa, como estudo de caso;
Quanto aos objetivos como descritiva.
Assim, na forma de um estudo de caso, buscou-se estudo exaustivo de
maneira a permitir um detalhamento sob determinado aspecto do objeto da realidade
apresentada a partir do problema de pesquisa (GIL, 2008). O objeto de análise, aqui,
é o Campus de EAD do IFPR, especificamente em relação aos macros processos de
gestão instalados, formalmente ou informalmente - aqueles que existam de fato.
Portanto, por meio da estratégia de investigação de estudo de caso, realizando
análise do modelo de gestão institucional de EAD realizada no IFPR que é revelado
a partir da estrutura de organograma e fluxos de processos que se constituem no
modelo de gestão criado para a consecução dos objetivos instuticionais.
Haja vista que o sistema ou modelo de EAD do IFPR é único no Brasil em
aspectos de quantidade, abrangência geográfica e utilização de tecnologia de
informação e, igualmente, em estratégia jurídicas e legais de contratação e gestão
de processos de recursos humanos e de prestação de serviços, a análise dos
processos implantados revela-se uma forma adequada de mapear os fatores
gerenciais e, assim, aplicando o método FCS, definir-se o elenco de fatores críticos
de sucesso, além de descrever as rupturas porventura existentes nesses macro ou
nos micro processos respectivos.

58

Por essa relevância e complexidade que se adotou o estudo de caso sobre
um objeto único, como diz Yin (2005), que o estudo de caso é a estratégia escolhida
quando se deseja pesquisar acontecimentos contemporâneos, entretanto, sem
manipular comportamentos e, por ser uma estratégia de pesquisa abrangente (YIN,
2005), o estudo apresentou-se como viável para identificar, categorizar e analisar
elementos/processos de gestão a serem considerados no IFPR como fatores críticos
para o desenvolvimento institucional.
Como se fez a análise da realidade atual do IFPR, a gestão de EAD, com uma
descrição possível a partir de procedência de dados primários e secundários, a
presente pesquisa pode ser “[...] caracterizada pelo interesse prático e utilidade das
soluções de problemas que ocorrem na realidade.” (LAKATOS e MARCONI, 1985),
sendo classificada como descritiva, ou seja, “[...] quando descreve o que é
enfocando os processos de: descrição, registro, análise e interpretação de
fenômenos atuais objetivando o seu funcionamento no presente”.

4.3 Definições para os fins metodológicos

O objetivo da definição de termos e variáveis é torná-los claros e
compreensivos, a fim de não deixar margem no momento de interpretação dos
elementos (LAKATOS; MARCONI, 1985). Assim, duas são as formas de definições:
a constitutiva é àquela tem como objetivo esclarecer de forma precisa as definições
muito gerais (TRIVIÑOS, 1992); e, a definição operacional, que tem por finalidade
traduzir em conteúdo prático as variáveis teóricas (TRIVIÑOS, 1992). Assim, os
termos foram sendo definidos ao longo do texto e propõe-se, em especial, a
delimitação do conceito de FCS e de seu método, nesse ponto.

4.3.1 Definição de FCS para os fins metodológicos

Para fatores críticos de sucesso, a definição, apoia-se em

Grunert e

Ellegaard (1992) que apresentam os fatores críticos de sucesso como uma
característica do negócio, como uma ferramenta de planejamento e como uma
descrição do negócio. Assim, por considerar tênues as diferenças conceituais entre
as expressões fatores críticos e fatores chaves, adota-se a expressão fatores
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críticos, como usado pela maioria dos autores e opta-se pelo conceito de Hofer e
Schendel (1978, p.77 apud STOLLENWERK 2002, p.188), a partir do que se
conceituam

FCS

como

“[...]

variáveis

cujo

gerenciamento

poderá

afetar

significativamente a posição competitiva de uma empresa dentro de seu ramo de
atividade, podendo variar de acordo com o ramo”. Complementam-se com Rockart
(1979) que diz que os FCS são aquelas poucas áreas, para qualquer negócio, nos
quais os resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo e
de sucesso para organização.
Porter (1996) define os FCS como um número limitado de áreas de uma
determinada organização ou processo, nas quais os resultados, se satisfatórios,
assegurarão desempenho superior, na mesma linha citada anteriormente e para
Tarapanoff (2001, p.311), os FCS representam: os meios que garantem a realização
dos objetivos da organização, ou seja, fatores que, pela sua natureza, podem
comprometer todo o sucesso de um plano ou de uma estratégia, devendo ser
considerados como „críticos‟ e merecer atenção especial por parte da administração.
E Price (1997, p.70) ratifica que “[...] os fatores críticos de sucesso são
aquelas poucas áreas-chave nas quais tudo tem de dar certo para que o negócio
prospere”. Todavia, ressalta que os FCS definem somente as áreas críticas e não
todas as áreas importantes da organização.
Assim, de forma sintética assume-se o conceito de FCS como as áreas ou
processos de gestão que são preponderantes em frequência e relevância
determinando relações de dependência com outros processos e que se não forem
bem gerenciados atrapalham o desenvolvimento da organização. Quando bem
gerenciados são catalizadores do sucesso institucional.

4.3.2 O método FCS para mapeamento de processos e fatores organizacionais

Rockart, em 1979, consagrou o conceito de Fatores Críticos de Sucesso
(FCS) ao propor uma nova abordagem metodológica para definir as necessidades
de informações junto à alta administração das empresas. Essa nova metodologia
tinha como ponto central o mapeamento dos fatores críticos, a partir dos executivos
e pessoas em posições de gestão de macro processos. Tal procedimento se dava
por meio de entrevistas com uso de questionário previamente construído. Esse
método consolidou-se como um instrumento de focalização.
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Trata-se, portanto de um eficiente método de análise posto que os fatores
críticos de sucesso consubstanciam-se em um método que auxilia na definição das
necessidades dos gestores e especialistas no que concerne a questões estratégicas
da empresa. A partir do mapeamento de fatores críticos, identificando os processos
gerenciais que são imprescindíveis ou co-dependentes, torna-se possível definir os
objetivos e metas do sistema de inteligência competitiva nos negócios, as redes de
inteligência e as fontes de informações necessárias.

4.3.3 Objetivos específicos do uso do método fatores críticos de sucesso

O método dos fatores críticos de sucesso pode segundo Stollenwerk (2001),
identificar as características, condições ou variáveis que devem ser monitoradas e
gerenciadas pela organização para que ela fique bem posicionada em seu ambiente
de competição.
O método tem sido aplicado, especialmente, para:
a) definir as necessidades de informações gerenciais;
b) mapear as características exclusivas de uma organização por meio de
macro processos;
c) redefinir heuristicamente os mapas mentais dos gerentes, explicitando o
conhecimento e o fazer profissional; e,
d) auxiliar na definição das habilidades, tecnologias e conhecimentos
essenciais (competências essenciais).

Para os fins desta pesquisa, adotou-se o alcance dos itens b, c e d elencados
acima, com a ressalva de que a explicitação do conhecimento do item c ocorre de
forma sintética e objetiva com a construção de fluxogramas de processo – o método
mais prático e sintético de perceber e documentar o fazer de determinado processo
ou atividade.

4.3.4 Como estabelecer hierarquia de fatores críticos e selecioná-los

Os FCS são usados, de acordo com Gomes e Braga (2001), como uma forma
de quantificar e qualificar os processos, atividades – fatores, portanto. Atribui-se
graus de importância e de frequência a partir do elenco de diversos fatores, e a
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seguir encontra-se a média desses valores para organizá-los em uma matriz ou
elenco.
Ainda no que se refere às informações estratégicas, Wanderley (1999)
assinala que os FCS podem auxiliar no seu mapeamento, tornando-se possível
definir os objetivos do sistema de informação de negócios, as redes e fontes de
informação, além de servir à organização e a alta gestão como auxílio a tomada de
decisão estratégica.

4.4 Etapas do estudo de Caso e Percurso Metodológico

Segundo Yin (

5), “[...] o protocolo é uma das táticas principais para se

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, e destina-se a orientar o
pesquisador a conduzir o estudo de caso”. Um protocolo completo deve apresentar
grandes itens (YIN, 2005):
a) Visão geral da pesquisa: consiste em relatar os objetivos e questões de pesquisa,
o objeto de estudo, além do contexto de aplicação, do referencial teórico e assim por
diante;
b) Procedimento de campo: relatam-se os planos traçados pelo pesquisador para a
coleta de dados. Por exemplo, como obter acesso às organizações, definir as fontes
de dados e quais os procedimentos necessários para se obter estes dados, ou ainda
o que fazer em caso de imprevistos, etc.; e,
c) Questões do estudo de caso: é o ponto central do protocolo. Estas questões, ao
contrário daquelas do relatório de entrevistas, são elaboradas para o pesquisador, a
fim de servir de guia para lembrá-lo das informações que necessita ao longo do
processo de coleta de dados.

Para realizar essa pesquisa foram contempladas as seguintes etapas a partir
do protocolo de estudo do caso:
A primeira etapa. Seleção e definição das variáveis envolvidas no problema
a ser pesquisado por meio da realização de um estudo exploratório que permitiu
ampliação da compreensão do fenômeno, objeto do estudo. De forma prática, nessa
fase, procedeu-se ao estudo da literatura relacionada às bases teóricas

62

apresentadas, ao estudo dos documentos institucionais do Campus de EAD do IFPR
e a análise de observação participante dos processos e dia-a-dia de gestão do
Campus posto que o pesquisador é servidor docente lotado no Campus em questão
e atuou na gestão nos últimos 15 meses. Destaca-se que o pesquisador atuou como
“sponsor” em projeto de gestão de projetos e mapeamento e redesenho de
processos no Campus EAD, com o apoio de uma empresa de consultoria e
assessoria em gestão, a SOLISTEC, de Curitiba.
A segunda etapa. Efetuar o levantamento das informações a partir da
realização de entrevistas, com questionário previamente estabelecido. Assim, foi
possível ter acesso a dados precisos sobre todas as atividades e a geração de
dados, pelo levantamento que ocorreu em 6 (seis) meses, de novembro de 2012 até
abril de 2013. Foram implementados questionários e entrevistadas 35 pessoas,
integrantes de cargos e/ou funções de coordenação ou apoio a coordenação dos
processos – esse foi o critério de seleção: todos os responsáveis pelos setores e/ou
processo implantados, além daquele que gerenciavam sub-processos internos aos
macros processos e que tivessem relevância de macro processo interno, ou seja,
que afetassem a realização do objetivo institucional.

Por meio das entrevistas foi possível a:
a) Identificação das atividades e e plicitação do conhecimento, do “fazer” dos setores e
macro processos com uma indicação sintética da principal função daquele setor e
processo, bem como as principais atividades desenvolvidas;
b) Identificação de eventuais rupturas – problemas de gestão e ou incongruências
administrativas interna ou externamente ao processo e que na visão do gestor
poderiam afetar o bom andamento dos processos;

c) Desenvolvimento sistemático dos fluxogramas de processos a partir das informações
detalhadas pelos gestores no que concerne às atividades e fases processuais – esta
fase como documentação da explicitação de conhecimento e compreensão dos
processos de forma panorâmica para a análise relacional;
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d) Identificação dos fatores críticos que atendessem aos seguintes critérios: frequência
– como quantidade de ocorrências processuais por meio da relação entre número de
processos e quantidade de atividades relacionadas e, a relevância a partir da
análise da quantidade de rupturas identificadas por meio da quantificação de
entradas e saídas. Os resultados foram tratados por meio de planilhas eletrônicas e
gráficos para a correta e fácil visualização.

Na terceira etapa, complementar da segunda, foi feita a análise, a
interpretação e a discussão dos dados, orientada pelas teorias das competências
organizacionais e dos fatores críticos de sucesso e com base na literatura
reconhecida sobre gestão e gestão educacional e de EAD.
Para cada conjunto de dados coletados por cada uma das estratégias, foi
desenvolvida parte desta etapa. Partindo da compreensão de que a análise e
interpretação dos dados constituem processos relacionados, nesta etapa, buscou-se
correlacionar os dados empíricos e a teoria estudada (GIL, 2008), conforme figura 3.
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Figura 3 - Etapas a partir do protocolo de estudo do caso.
Primeira etapa:
Seleção e definição das variáveis:
1- Identificação de macro processos
instalados formalmente ou informalmente
com observação participante e análise de
documentos institucionais.
Segunda etapa:
Efetuar o levantamento das informações:
1- Protocolo de estudo de caso
2- Construção dos questionários
3- Entrevistas com 35 gestores de processos
4- Desenvolvimento de fluxogramas de processos
5- Sistematização e tratamento quantitativo das rupturas encontradas
6- Estabelecimento de rol de fatores críticos de rupturas sucesso.
Terceira etapa:
Análise, a interpretação e a discussão dos dados.
Fonte: Gil, 2008, com adaptação do autor.

4.5 A população e os cenários de estudo

Segundo Barbetta (2005), população é o conjunto de elementos que se
pretende abranger no estudo e nesta pesquisa utilizaram-se dois tipos de população:
de indivíduos e documental. Assim, a população de estudo foi composta por 35(trinta
e cinco) pessoas, todas elas coordenadores de processos/setores/departamento/
coordenações do Campus de EAD do IFPR que voluntariamente aceitaram participar
da pesquisa.
O critério de escolha da população foi censitário, atendendo a baliza de que
todos os processos de gestão que houvessem implantados formalmente ou
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informalmente seriam analisado.
Assim, no primeiro momento, fez-se o levantamento do número de processos
chegando-se a 21(vinte e um) macros processos e em seguida partiu-se do princípio
de que cada processo desses tinha um coordenador ou responsável a frente. Além
destes, mais 14 pessoas foram incluídas por ocuparem o papel de gestores internos
nos setores de processos agrupados por continência ou proximidade.
Também compuseram a população os documentos institucionais, tais como
Plano de Gestão, Plano de Ação, Planejamento Estratégico do IFPR/EAD,
Resoluções do Conselho Superior (CONSUP) (órgão máximo dos Institutos
Federais) que tratam da gestão de EAD, portaria e/ou regulamento de EAD e
projetos de cursos que descrevam as metodologias e processos de gestão.

4.6 Tipos de Dados e Instrumentos de Coleta

Quanto aos dados desta pesquisa, são primários e dados secundários. Os
dados primários, segundo Mattar (1996), são aqueles que ainda não foram
coletados, estando de posse dos pesquisados, e que serão coletados com o
propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento.
Assim, nesta pesquisa os dados primários surgiram a partir do conhecimento
explicitado pelos respondentes durante as entrevistas, com registro escrito, num total
de 35 questionários respondidos e 35 registros de observação de participantes
também realizados durante as fases da pesquisa.
Com relação aos dados secundários, estes são dados já existentes, coletados
na própria empresa, através de relatórios, normas, entre outros; como também são
dados provenientes de trabalhos realizados e publicados na forma de livros,
dissertações, teses, artigos, revistas, jornais, entre outros.
No presente trabalho foram os documentos institucionais: projetos de cursos,
plano de gestão de EAD, PDI, ordens de serviço, organograma e relatórios de
setores/coordenações e processos implantados no Campus EAD.
Para as entrevistas foi utilizado um Formulário de Coleta de Dados e
Mapeamento

de

Processos

(Apêndice

1)

que

apresentou

as

seguintes

características e questões: uma identificação com data e características dos
entrevistados - Data: xx/xx/13, Equipe:, Entrevistados:, Assunto tratado (setor
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pesquisado/Processo). Na sequência do formulário havia uma explicação sobre a
natureza do trabalho de pesquisa e importância da respostas e um roteiro com as
seguintes perguntas: 1- Qual a equipe de trabalho encontrada e sua
responsabilidade no setor/processo; 2- Qual a posição no organograma do
EAD (para qual coordenação e diretoria responde); 3- Função principal da área é;
4- Esta área segue alguma IIP (Instrução Interna de Procedimento)?; 5- Descreva
as atividades mais importantes do setor e eventuais rupturas (incongruências
ou problemas de gestão internos ou de relação de dependência com outros
setores e processos).
Buscou-se com as perguntas acima proceder o mapeamento de cada
setor/processo com informações objetivas e centradas. Por isso a pequena
quantidade de perguntas que por serem de respostas abertas resultaram em
respostas muitas vezes analíticas e não objetivas, um trabalho extra para análise e
delimitação do resultado.
Após a aplicação do questionário de entrevistas foram preparadas as
planilhas de mapeamento dos 21 processos encontrados, bem como suas atividades
e novamente foi submetido esse material, na forma de questionário para os gestores
que tiveram, nesta fase, de fazer análise e apontamento de atribuição de valor aos
processos em si mesmos e em comparação com os demais. Buscou-se com isso
uma escala de valor, gradação que indique quais os processos mais complexos,
relevantes, interdependentes e importantes.
Assim, ficaram estabelecidos os seguintes critérios de análise:
1- Importância do processo = 25%
2- Interdependência do processo = 25%
3- Relevância da atividade do processo macro = 25%
4- Complexidade da atividade = 25%
Atribui-se aleatoriamente o peso proporcional a cada um dos critérios
entendendo que esses 4 fatores são igualmente importantes para a definição de
uma escala hierárquica de processos no Campus EAD. Para cada item o
respondente teve de atribuir o indicativo de 1,2,3 ou 4. Neste caso os números
representam os seguintes valores e/ou conceitos: 1 = pouco; 2= razoável; 3=
importante; 4= muito importante. Utilizou-se apenas 4 critérios com a intenção de
forçar o respondente a atribuir um valor consciente, sem correr o risco de optar por
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uma média, como é tendencioso em escalas de 1 a 5 – onde há o risco de se optar,
na dúvida, pelo item 3, como que uma média. Assim, o questionário trouxe as
seguintes informações de orientação para os respondentes: QUESTIONÁRIO – 02 PESQUISA – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO – UNIR – MESTRANDO CÉLIO
ALVES TIBES JÚNIOR. Aponte de acordo com as colunas e linhas da tabela a seguir a
IMPORTÂNCIA DO PROCESSO, utilizando a gradação de 1 a 4, bem como a INTERDEPENDÊNCIA
desse processo com outros processos, também utilizando o critério de 1 a 4. Em seguida aponte a
RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE em sua opinião de gestor, bem como a COMPLEXIDADE DA
ATIVIDADE, com o mesmo parâmetro de 1 a 4. Lembramos que 1 = pouco; 2= razoável; 3=
importante; 4= muito importante. As tabelas já contém a Área de Atuação do Campus, a classificação
do Macro Processo e a classificação BPM, bem como as atividades mapeadas durante as entrevistas.
O TOTAL DA ATIVIDADE SERÁ A MÉDIA DOS QUATRO APONTAMENTOS. Vide o Apêndice 2
para detalhes com um exemplo de resposta real retirado do bando de dados de coleta.

No presente trabalho também foram utilizados como fontes de dados os
documentos institucionais: projetos de cursos, plano de gestão de EAD, PDI, ordens
de serviço, organograma e relatórios de setores/coordenações e processos
implantados no Campus EAD.

4.7 Unidades de análise

Para identificação dos processos de gestão de EAD partiu-se dos macros
processos reconhecidos pela literatura e pela legislação de EAD vigente no Brasil.
Como parâmetro preliminar de analise, optou-se pelas 8 (oito) categorias definidas
no documento (MEC, 2008) chamado de Referenciais de Qualidade para a
Educação a Distancia que é fruto do consenso da literatura reconhecida até aquele
ano:
(I)

Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem

(II)

Sistemas de Comunicação

(III)

Material Didático

(IV)

Avaliação

(V)

Equipe Multidisciplinar

(VI)

Infra-estrutura de Apoio

(VII)

Gestão Acadêmico-Administrativa

(VIII)

Sustentabilidade Financeira
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As categorias citadas acima podem aparecer nos processos ou nas
competências requeridas na organização e servem de parâmetro adicional para a
análise, por serem referenciadas e reconhecidas como padrão de excelências e
sustentabilidade em EAD.

4.8 Procedimentos de Análise dos Dados

A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para analisar as informações
obtidas através do levantamento de dados por meio de entrevistas com questionário,
observação participante da realidade do objeto, bem como da análise dos modelos
de gestão preconizados pela literatura consolidada.
De acordo com Yin (2005), a análise dos dados pode ser entendida como o
processo de examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar, ou do contrário,
recombinar as evidências quantitativas e qualitativas para tratar as proposições
iniciais de um estudo e a definição de uma estratégia analítica geral no estudo de
caso, para Yin (2005), contribui nas decisões sobre o que analisar e como.
Neste caso, utilizou-se a estratégia de descrição do caso e a técnica de
construção de explanação, sugeridas por Yin (2005). A fim de atingir o objeto houve:

a) Resgate teórico sobre gestão em EAD e competências para gestão de EAD, com o
intuito de destacar referenciais que forneçam subsídios para o gerenciamento de
cursos em educação a distância. Isto foi discutido na parte inicial dessa dissertação,
contextualizando a teoria;
b) Identificação das categorias de gestão e processos/ elementos de gestão com foco
em FCS, utilizando-se o seguinte protocolo de análise:

1) Análise dos resultados e documentos a partir da teoria dos Fatores Críticos de
Sucesso (FCS), explicitando-se os elementos de gestão/ processos e suas
características. Os 21 processos identificados são fatores críticos da Instituição,
contudo, um grupo menor dele pode ser classificado como fator crítico de sucesso;
2) Análise crítica, contextualizada na teoria e literatura recente e consolidada, onde se
pretendeu avaliar qualitativamente os aspectos positivos e negativos relativos às
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categorias e processos delimitados e tratados.

No próximo capítulo, a partir do estudo e análise do caso descreve-se a
realidade do conjunto de processos instalados no Campus EAD do IFPR a partir da
análise de macro processos da organização que é um Campus de Educação a
Distância, exclusivamente – não comportando alunos presenciais. Para atingir aos
objetivos propostos, preliminarmente, estudou-se a realidade orgânica do Campus
de EAD por meio da observação participante e estudo de documentos institucionais,
participação em reuniões de gestão e análise dos resultados e como eles são
gerados.
Assim, de julho a setembro de 2012 ocorreu essa fase preliminar que foi seguida
da fase de levantamento de dados, conforme descrito no capítulo do desenho
metodológico. Identificou-se o conjunto de processos instalados e operantes
formalmente ou informalmente, com um total de 21 (vinte e um) e, em seguida,
produziu-se o questionário de entrevistas que atendesse às especificidades já
descritas anteriormente.
Durante a aplicação dos questionários por meio de entrevista houve
dificuldades de agendamento, a despeito de contar com o apoio e autorização da
Direção Geral do Campus que adotou o projeto como integrante das ações do grupo
de Gestão de Projetos do Campus que contava com os serviços de uma empresa
especializada em mapeamento e redesenho de processos de organizações – a
SOLISTEC. Este pesquisador passou a integrar essas aç es como “sponsor” da
Instituição por deter cargo de direção no staff do campus e assim pode interagir e
atuar livremente no Campus.
Foram entrevistados todos os coordenadores de processos/setores, bem como
aquelas pessoas que, mesmo dentro de setores macro processuais, tinham sob sua
responsabilidade atividades/processos tidos como sistêmicos. As entrevistas
ocorriam no ambiente de trabalho dos coordenadores, com agendamento prévio e
duravam em média 4 horas, com demonstração das atividades, apresentação da
equipe e explicitação das atividades e processos (conhecimento processual), além
da apresentação de eventuais problemas e/ou incongruências/dificuldades que
chamamos neste trabalho de “rupturas”.
O resultado foi uma vasta documentação que foi catalogada e transformada
em planilhas e análises as mais variadas no âmbito do projeto de mapeamento e
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redesenho de processos do Campus. A este trabalho interessa apenas a parte do
mapeamento de processos e os documentos de entrevistas, bem como os dados
tratados qualitativamente em suas relações, conforme os anexos, em mídia.
Assim, como resultado imediato passa-se a descrever a Instituição e
notadamente o Campus EAD e após isso se apresenta o mapeamento de
processos, sua descrição sucinta e os fluxogramas de processos construídos para
este trabalho a partir do conhecimento e informações coletados. Finalmente faz-se
uma análise das rupturas e frequência de processos versus atividades, chegando-se
ao conjunto de processos ou fatores que são considerados críticos de sucesso para
a validade desta pesquisa.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Descrição do IFPR e Campus EAD

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) tem suas raízes em 1869 a partir da
criação da Escola Técnica que pertencia à antiga Colônia Alemã de Curitiba, sendo
seus fundadores Gottliebe Mueller e Augusto Gaertner, sócios da “Verein Deutche
Schule”, passando a fazer parte da Universidade Federal do Paraná, como uma
escola técnica vinculada. Com a federalização da Universidade do Paraná pela Lei
nº 1.254, de 04 de dezembro de 1950, continuou a Escola a ser mantida pela
Faculdade de Direito, consoante o artigo 15 da aludida lei. Por decisão do Conselho
Universitário, proferida em 22 de janeiro de 1974, a Escola foi integrada à
Universidade Federal do Paraná, como órgão suplementar, sob a denominação de
Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Paraná.
A partir de 14 de dezembro 1990, ao aprovar a reorganização administrativa
da Universidade Federal, o Conselho Universitário alterou sua denominação para
Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. No ano letivo de 1991 a escola
passa a ofertar os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene
Dental, Técnico em Prótese Dentária e Técnico em Processamento de Dados, além
do tradicional Curso Técnico em Contabilidade, passando a especializar-se em
cursos do Setor Serviços. Ainda na década de 90 são implantados os cursos:
Técnico em Administração de Empresas, Técnico em Artes Cênicas, Técnico em
Radiologia Médica e Técnico em Transações Imobiliárias.
Com a promulgação da Lei nº 9.394/96 e do Decreto 2.208/97 a Escola passa
a adaptar-se a nova situação da Reforma da Educação Profissional, reestruturando
seus cursos e implantando o Curso Tecnologia em Informática e no período de
2002-2005 a Escola passa a atender as demandas de profissionalização de
Instituições e da Sociedade Civil organizada, implantando cursos nas seguintes
áreas profissionais: indústria, agropecuária, turismo e hospitalidade. Além de atuar
em novas áreas profissionais a escola amplia o número de cursos nas áreas
profissionais de artes, gestão e saúde.
Levando em consideração que um expressivo número de paranaenses tem
dificuldade de acesso à escola pública de qualidade, a partir do ano de 2002 a
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Escola inicia um processo de descentralização curricular de seus cursos presencias
e implanta cursos na Modalidade de Educação à Distância na área de Gestão. Com
o intuito de assegurar a Política Afirmativa da Universidade Federal do Paraná, no
ano de 2005 é implantado o Sistema de Cotas Social e Racial, com 20% das vagas
para cada cota, num prazo de 10 (dez) anos. No decorrer destes 10 anos a
Universidade Federal do Paraná estará atuando nas Escolas Públicas com cursos
de capacitação com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino nas escolas
pública.
Com a Lei 11.892 do dia 29 de dezembro de 2008, cria-se o Instituto Federal
do Paraná, com a extinção da Escola Técnica vinculada a Universidade Federal do
Paraná.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de
educação

superior,

básica

e

profissional,

pluricurriculares

e

multicampi,

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os IFET's compõem a Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica.
Os institutos devem ter forte inserção na área de pesquisa e extensão,
visando estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e
estendendo seus benefícios à comunidade. Metade das vagas será destinada à
oferta de cursos técnicos de nível médio, em especial cursos de currículo integrado.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná criado
mediante transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, sua
Reitoria está instalada em Curitiba, com campi em Curitiba, Paranaguá, Umuarama,
Paranavaí, Telêmaco Borba, Jacarezinho, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel,
Palmas, Irati, Ivaiporã, Campo Largo e Assis Chateaubriand, com destaque para a
criação de uma Diretoria de Educação a Distância, com status de Campus.
Em dezembro de 2008, o IFPR implantou os cursos Técnicos em Secretariado
e em Gestão Pública, pelo programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-Tec Brasil.
Este programa é uma parceria com o Ministério da Educação – MEC, através da
Secretaria de Educação a Distância – SEED e a Secretaria de Educação do Estado
do Paraná - SEED/PR com o objetivo de democratizar a oferta do ensino técnico
público e de qualidade, levando cursos não só às regiões distantes e à periferia das
grandes cidades e incentivar os jovens a concluir o ensino médio. Com esta iniciativa
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atende 6.400 alunos distribuídos em 126 polos de atendimento presenciais.
Em 2009 o IFPR dando continuidade ao projeto de qualificar os servidores
públicos em particular na área de Gestão de Serviços Públicos expande a segunda
turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, atendendo uma média
de 7.000 alunos, dentre outros vários cursos e projetos.
Em 2011, iniciaram-se os cursos que abrangem a continuidade dos cursos
técnicos em desenvolvimento no eixo tecnológico: ambiente, saúde e segurança Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em
Reabilitação de Dependentes Químicos, como também um curso no Eixo
Tecnológico: Hospitalidade e Lazer - Técnico em Eventos e mais um curso no Eixo
Tecnológico: Gestão e Negócio - Técnico em Logística, buscando assim atender às
demandas de formação da população frente aos desafios contemporâneos.
Atualmente o Campus de EAD do IFPR conta com 3 sedes físicas na Grande
Curitiba e mais de 230 colaboradores entre empregados, servidores efetivos e
terceirizados e atende a mais de 40 mil alunos em projetos de graduação, ensino
médio técnico e pós-graduação em diversos Estados do Brasil por meio de
parcerias, com utilização de um modelo de ensino baseado em satélite e ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) - o sistema recebeu a classificação de presencialvirtual.
O objetivo máximo é a criação, oferta e execução de cursos nos variados
níveis: técnico, tecnólogo e superior. Cada um desses cursos, a depender da grande
área de formação demanda produções e estratégias variadas e procedimentalmente
homogêneas, levando a necessidade de instalação de um grupo de atividades por
processos.
O primeiro resultado da pesquisa foi o mapeamento de processos que
conduziu a identifação de todos os processos instalados na organização. Foram
mapeados 21 (vinte e um) processos de gestão que contribuem para a realização do
objetivo institucional - são fatores críticos da Instituição, contudo, um grupo menor
dele pode ser classificado como fatores críticos de sucesso, como se verá mais
adiante, por meio da análise quantitativa por escala de valores atribuída sobre os
processos e suas atividades em si mesmos e em suas relações;
De forma geral podemos descrever os macro processos da organização
conforme a figura 4, a seguir.
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Figura 4 - Macroprocessos e suas relações imediatas.

Fonte: elaboração do autor a partir de dados da pesquisa.
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Pode-se identificar na figura 4 o macro processo - execução de um curso.
Esse objetivo organizacional é obtido pela implantação e atuação de dois grupos de
processos: 1- Processos de apoio – que incluem os micros processos de: acriação de projeto de curso; b- Recursos Humanos do curso e c- encerramento do
curso; e 2- Processo de direcionamento estratégico – que incluem os micros
processos de: a- processo de gestão de parcerias; b- Processo de compras do
curso; c- processo de produção das aulas.
Dentro de cada um dos itens anteriores temos os processos em espécie que
levam a consecução dos processos imediatos citados, conforme a descrição da
figura. Dezenas de outras atividades são citadas e mapeadas nos documentos da
pesquisa e foram utilizadas para avaliação quantitativa por parte dos respondentes
através do questionário 2 – vide Apêndice 2.
Identificou-se que no IFPR, a despeito de haver uma estrutura rígida –
organograma, para cada campus, no caso da EAD a realidade é bem diferente. Isto
porque em geral o Campus tem uma estrutura verticalizada de Diretor Geral, Chefia
de Gabinete, Diretoria de Planejamento e Administração e uma Diretoria de Ensino,
Pesquisa e Extensão, mas, no caso do Campus EAD, a estrutura possui além
desses cargos citados, mais 21 macro processos implantados que tem cada cargo
ou função específicos com várias situações de sub-coordenações.
Na fase inicial dessa pesquisa, optou-se pelo Mapeamento dos Processos
que ocasionou a identificação de 21 macros processos implantados que se
tornaram, na prática, coordenações ou chefias setoriais. Destaca-se que os Institutos
Federais, bem como as Universidades Federais demandam aprovação de sua
estrutura organizacional e de cargos, encargos e concursos por meio de Resoluções
do Conselho Superior da Instituição (CONSUP) - instância máxima de deliberação
sobre os caminhos da organização e, no caso em especial, não há um organograma
aprovado em CONSUP para o caso do Campus de EAD do IFPR. Esta já se mostra
a primeira grande ruptura, incongruência/problema da organização

- sua

informalidade e tratamento amador das estruturas hierárquicas e de poder.
O que ocorre no Campus EAD é uma liberdade institucional temporária, por
conta das dificuldades de se chegar a um consenso sobre a natureza jurídica e
institucional das ações de EAD que, mesmo sendo chamada de Campus, de fato,
juridicamente, nem Campus é, mas, uma Diretoria, ligada diretamente ao Gabinete
do Reitor e que tem o “status” de Campus, por força de Resolução do CONSUP que
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assim determina que essa unidade de gestão, tenha autonomia relativa para a
realização dos objetivos de Educação a Distância e projetos relacionados mas que
fique subordinada à reitoria e demais Pró-Reitorias. Na prática atua como Campus,
com matrícula de alunos, ordenação de despesas e contratos até R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) por delegação de competência, mas se submete à Reitoria para
todas as decisões de projetos de cursos e de gastos e compras acima do patamar
descrito.
De qualquer sorte, notou-se que o Campus tem vida própria e até certa
independência, revelada pela facilidade de captação de recursos financeiros que
advém de projetos de fomento, principalmente do FNDE, a partir de termos de
cooperação técnica aprovados na SETEC/MEC, além das receitas próprias, da Lei
Orçamentária Anual (LOA) do Instituto Federal do Paraná a partir de parcerias e
convênios fechados com outros órgãos públicos e até privados para oferta de
projetos e cursos que são subsidiados por repasses desses entes contratantes. Isso
leva a uma realidade de o Campus de EAD do IFPR ter orçamento de passa de R$
40 milhões de reais em 2013, ao passo que todo o IFPR tem orçamento de pouco
mais de R$ 50 milhões. Isso tudo, confere ao Campus de EAD do IFPR certo status
e poder institucional. Ao mesmo tempo gera extremos problemas e dificuldades de
gestão.
As limitações jurídicas e burocráticas naturais do serviço público são os
principais entraves e rupturas para o desenvolvimento do Campus. Isto fica claro
pelas respostas dos gestores, respondentes dos questionários e pela verificação
participante dos atrasos de abertura de orçamento federal, atrasos nos repasses de
descentralizações financeiras, dificuldade de realização de licitações que demandam
prazos de pelo menos 90 dias para a maioria das modalidades possíveis, sem falar
dos problemas de recursos humanos, onde a maior parte dos colaboradores não é
formada de servidores federais efetivos, mas de empregados e terceirizados. Estas
contratações tem lastro frágil de vínculo por meio de termo de parceria com OSCIPs
que

a

partir

de

concurso

de

projetos

passaram

a

atuar

e

executar

orçamento/repasse para a consecução dos objetivos.
Assim, ao mesmo tempo em que há pessoas atuando, há confusão de
comando pois ele é dividido entre os patrões imediatos (OSCIPS ou empresas de
terceirização até quarteirização) e mediatos, os gestores do Campus EAD, bem
como da Reitoria, com sua função de controle e gestão hierarquicamente superiores.
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Esse imbróglio jurídico e administrativo ocasiona tensões e dificuldades no clima
organizacional, bem como fragiliza a estabilidade dos projetos posto que há prazo
determinado em todos os contratos, ausência de plano de cargos e salários pela
natureza temporária das contratações, além dos entraves jurídicos ao investimento
em capacitação para não servidores, especialmente aqueles que ocupam posições
paraestatais por pouco tempo.
Outra ruptura grave que se observou no ambiente organizacional do Campus
EAD foi o conflito e preconceito intra-organizacional de servidores para não
servidores, de professores para técnicos–administrativos e de colaboradores formais
para os informais, casos de bolsistas que tem vínculo precário, curto e que atuam
em atividades meio como tutoria, escritura de livros didático etc. O serviço público
traz consigo uma cultura organizacional idiossincrática e preconceituosa, além de
beirar o ostracismo e a tergiversação. Ao mesmo tempo a relação com os
empregados e terceirizados é semelhante ao que ocorre em empresas privadas,
com a diferença de que, geralmente, no meio privado, há valorização da meritocracia
e resultados – inversamente, no serviço público, pela experiência analisada,
encontra-se uma relação tensa, de cobrança exagerada e pouca valorização de
aspectos como qualidade do clima organizacional e autoestima, motivação.
Essas percepções iniciais servem para descrever a complexidade que foi
observada no Campus EAD do IFPR e antecipar as dificuldades e características
próprias que podem ser vislumbradas nesse estudo. Assim, adiante passamos à
descrição dos resultados de forma sistemática. Por primeiro, o mapeamento de
todos os processos, com a identificação do macro processo, as vezes nem mesmo
nominado oficialmente e uma síntese explicativa, acompanhada do fluxograma de
processo que demonstra a atividade, seus vínculos e relações de dependência, bem
como as rupturas citadas. Destaca-se que em alguns casos as entrevistas não
surtiram o efeito desejado – alguns respondentes não apresentaram as descrições a
contento e/ou rupturas. Mesmo assim, entende-se que isso por si só já é uma
ruptura e deve ser avaliada e constar desse trabalho haja vista a fidedignidade
dessa análise a partir de levantamento censitário.

Quanto às unidades de análise, propostas no capítulo metodológico, como um
parâmetro inicial para mapeamento e identificação de processos. Os resultados
apontaram que todas as 8 (oito) categorias definidas no documento (MEC, 2008)
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chamado de Referenciais de Qualidade para a Educação a Distancia estão
presentes na estrutura do Campus EAD do IFPR, quais sejam: 1- Concepção de
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 2- Sistemas de
Comunicação; 3- Material Didático; 4- Avaliação; 5- Equipe Multidisciplinar; 6- Infraestrutura de Apoio;

7- Gestão Acadêmico-Administrativa; 8- Sustentabilidade

Financeira.
Essas oito categorias foram encontradas nos 21 processos descobertos e
sistematizados no presente trabalho, aparecendo com nomes um pouco diferentes,
mas com as mesmas especificidades. Ficou claro que o IFPR implantou bem mais
processo que o recomendado pelo documento citado.

5.2 Mapeamentos dos Macros Processos de Gestão do Campus EAD

Cumpriu-se o trabalho de mapeamento de todos os processos de gestão
existentes no Campus de EAD do IFPR com a análise do ambiente de gestão e a
sistematização por meio das entrevistas com todos os gestores. Partiu-se do foco de
que todas as atividades agrupadas que contribuíssem para um fim homogêneo
seriam tratadas como processos macro de gestão. Como este foi o critério para
eleição dos macros processos, - terem sido instalados por meio de setores ou
coordenadores - descreve-se a seguir a síntese do levantamento realizado, com sua
descrição básica, indicação de rupturas feitas pelos entrevistados, bem como o
fluxograma de processos do setor ou dos micros processos mais relevantes
construídos à partir das informações levantadas. Esse tipo de trabalho e
documentação nunca havia sido feito no Campus e ganha vulto de novidade e
sistematização.
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5.2.1 Processo de Contratação CLT via OSCIP

Inicialmente verificou-se que o Campus EAD é diferente dos demais campi do
próprio IFPR e de outras instituições análogas no que se refere ao seu quadro de
pessoal e estrutura organizacional. Isto, pois, geralmente, tem-se a maior quantidade
de recursos humanos oriundos da contratação por concurso público de provimento
efetivo. Na EAD do IFPR há 8 servidores técnicos-administrativos e 32 docentes
lotados no Campus. Além destes, pelas limitações de códigos de vagas e liberações
de concursos, utiliza-se formas alternativas e suplementares de contratação, com a
contribuição de um grupo oscilante de 10 professores em média de outros campi
cedidos parcialmente para exercício de atividades pontuais, totalizando 50
servidores efetivos. Por outro lado, há 177 profissionais contratados por regime
CLTista por uma OSCIP (Organização Social de Interesse Público) – a IBEPOTEq,
além de mais 22 empregados contratados por outra OSCIP- a ABDES. Some-se a
isso o número de 15 terceirizados em média de contratos de limpeza, segurança e
transporte, chega-se a um total de 264 pessoas atuando diretamente em duas sedes
da EAD em Curitiba. Isso representa um total de 18,94% de servidores e 81,06% de
pessoas sem vínculo efetivo com o serviço público.
Essa realidade se configura numa grande ruptura e desvio dos preceitos
legais e institucionais, pois a contratação padrão, constitucionalmente e pela lei do
serviço público federal, a 8112, é o concurso público de provas e títulos com
provimento efetivo. A despeito de haver uma disputa política entre os diretores dos
15 campus do IFPR, no Conselho de Dirigentes – CODIR – órgão preliminar do
CONSUP, o fato é que as atividades do Campus EAD do IFPR sobrepõe a
capacidade de produção e de atuação dos servidores efetivos e mesmo da estrutura
de todo o IFPR. Por tratar-se de um projeto com fomento externo, não se opta,
frequentemente por investimentos decisivos e permanentes no Campus, como a
contratação de novos servidores efetivos ou o desenvolvimento de estrutura física e
tecnológica a partir da Reitoria.
Todas as ações e investimentos são feitos a partir de projetos e recursos
feitos e captados pelo próprio Campus de EAD. Obviamente isso é um diferencial
competitivo, mas que revela a fragilidade da não institucionalização da EAD no IFPR
e, por conseguinte, em todos os Institutos Federais do Brasil, posto que os casos
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são análogos e o IFPR é mais imbricado e complexo de todos eles, destacando-se.
O orçamento previsto para o Campus EAD do IFPR para 2013, apenas de
descentralizações do FNDE passou de 40 milhões de reais, para o atendimento de
aproximadamente 40 mil alunos em todo o Brasil.
O fluxograma de processo do sistema de contratação de pessoas físicas e/ou
jurídicas operado pelas OSCIPS contratadas pode ser visto na (Figura 5), no
Apêndice 3.
Como se pode ver pelo fluxo, muito diferentemente do que ocorre em
concursos públicos, a contratação CLTista é mais célere, simples e abre espaço,
inclusive, para a subjetividade, causando distorções estranhas como a identificação
de 16 pessoas empregadas possuindo vínculo familiar com servidores e outros
empregados em posição de gestão.
O fato é que essa estratégia de contratação, CLTista, se deu por meio do
lançamento de um tipo de licitação chamado de Concurso de Projetos. Por esta
modalidade é possível que OSCIPs interessadas concorram para a execução de
projetos específicos, por meio de um Termo de Parceria cujos recursos advinham de
Termo de Cooperação com o FNDE, a partir do programa PRONATEC, na ação
específica da Rede E-TEC Brasil, voltada para a oferta de cursos técnicos a
distância, com recursos do Governo Federal.
5.2.2. Processo Helpdesk – Gestão da Informação

Recentemente o Campus EAD do IFPR extinguiu algumas atividades e
processos, conforme se verificou pelo relato do gestor do novo setor GI, como é
chamado. Este setor foi criados em abril de 2013 a partir de um projeto que extingui
e substituiu os antigos callcenter, e assistência pedagógica (grupo de atendentes de
telefone 0800 a alunos dos parceiros em todo o país). Em substituição a essas
atividades foi criado um setor de gestão da informação – GI que é um misto de
helpdesk, CRM, callcenter, database e datamind, configurando-se em um setor que
faz a gestão de informação, apoio a tomada de decisão e que perspectiva a gestão
do conhecimento na Instituição.
O setor é vinculado à Direção Geral (Gabinete) e tem como papel principal
oferecer um atendimento de qualidade ao público da EaD/IFPR, e assim estabelecer
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um melhor relacionamento dos mesmos com a Instituição.
Não é regulado por nenhuma Instrução Interna de Procedimento (IIP), sendo
ainda parte da estrutura informal, ou seja, não aprovado em organograma via
CONSUP. Os principais sub-processos identificados atualmente são: atendimento ao
Publico Externo e atendimento ao público interno.
O fluxograma de processo de todas as atividades realizadas no setor pode
ser visto (Figura 6), disponível no Apêndice 4.
Como se depreende do fluxograma, o Campus de EAD deseja diminuir os
fluxos de entradas por meio de telefone e formulário escritos e informatizar todo o
atendimento de demandas. Assim, o projeto está em fase beta, atendendo ao
público de alunos e servidores diretos do Campus. Todos os pedidos são
protocolados eletronicamente e uma equipe de atendentes treinados para a função
realiza a busca de respostas e soluções para os pedidos. Foi criado um programa de
computador, a partir da análise de requisitos de sistema que atendesse a realidade
de todos os processos e possíveis demandas e, assim, o programa tem
previsibilidade de aç es e vai “aprendendo” com o usuário a partir de novas
demandas que não sejam ainda do banco de dados.
Segundo informações do gestor do setor, pelas entrevistas, houve uma
diminuição de 35% em média nas requisições pelo sistema tradicional, em 2 meses
de operação mensurada e o total de chamados foi de mais de 5 mil no mesmo
período (maio e junho de 2013).
Esse macro processo possui capilaridade em todos os demais processos pois
ele é sistêmico por excelência, gerenciando as demandas e problemas que podem
vir de todos os demais processos/setores, bem como de agentes externos como o
aluno e tutores, coordenadores de polo etc.
Por ser uma experiência nova, ainda não é possível mensurar o impacto que
esse processo causa em todos os demais, apesar de se perspectivar uma influência
de fator crítico de sucesso seguramente.
Algumas rupturas já foram identificadas: cultura organizacional dominante
contrária ao controle e demandas exclusivamente por sistemas de informática;
dificuldades de operação do sistema por usuários dos demais setores e processos;
banco de dado ainda incompleto em relação a realidade do IFPR; necessidade
constante de atualização dos software que é programado concomitantemente ao
atendimento e uso – gerando algumas crises e conflitos, contornáveis em curto
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prazo, até o momento.

5.2.3 Processo Compras

O processo de compras ganha vulto próprio, a despeito da existência de uma
Diretoria de Administração e Planejamento devido ao volume de recursos alocados
no Campus que chega a ser maior que os recursos do orçamento de todo o IFPR,
em alguns anos. Também há pregoeiro próprio e descentralização de compras e
licitações para o Campus.
Esse setor que cuida dos seguintes sub-processos e atividades: Licitações;
Compras diretas: inexigibilidade e dispensa; Adesão à ata de registro de preços
(Carona); Todas as compras iniciam da mesma forma, necessidade (não tem padrão
definido); O IFPR estabelece um calendário de compras, quais licitações desejam
realizar ao longo do ano, o EAD também contribui na montagem deste calendário, e
precisa se adequar a ele; Fazem um registro de preços.

Esse setor também

responde pela manutenção da rede elétrica, levantamento de necessidades para o
calendário de compras, dentre outras atividades análogas.
A seguir demonstra-se pelo fluxograma de processo, criado pelo software
Visio (Microsoft) o processo geral de compras e procedimentos internos (Figura 7),
disponível no Apêndice 5.
O fluxograma demonstra uma ruptura importante, qual seja a dependência do
setor de compras com a reitoria, especificamente com a Pró-Reitoria de
Administração. Tal ruptura não se dá pela necessária subordinação hierárquica, mas
pela dificuldade de realizar os processos licitatórios do Campus EAD que funciona
numa velocidade bem diferente dos demais Campus, em relação ao calendário de
compras estabelecido verticalmente para todos. No ano de 2012 essas dificuldades,
além da falta de pessoas para operar pregão e montar processos licitatórios, levou a
uma devolução aos cofres públicos da União de mais de R$ 10 milhões. Esse
dinheiro é aquele que não é executado – não adquire a maturidade de legalidade em
processo licitatório e empenho para execução, devendo ser devolvido ao final do
exercício.
Essa ruptura é grave, pois gera prejuízos aos projetos que não tem os seus
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objetos específicos realizados, além de dificultar a obtenção de novos recursos no
ano seguinte já que o critério de capacidade de execução é uma baliza para novas
concessões de repasses e descentralizações.
Devido a sua importância, descreve-se também o fluxo do sistema de
Licitação – a principal forma de aquisições no serviço público, nortada pela Lei de
Licitações a 8666. Percebe-se uma relação de dependência, nesse caso uma
relação direta entre o setor de COMPRAS do Campus EAD e a PROAD - PróReitoria de Administração do IFPR, de onde saem as normativas e o controle
superior de todos esses processos que são delegados em parte (Figura 8),
disponível no Apêndice 6.
Repare-se que o processo licitatório passa pelo controle da PROAD, sem o
qual não é publicada a homologação. Os processos preliminares são feitos no
próprio Campus, com a presença de pregoeiro oficial, servidor do Campus.

5.2.4. Processo Secretaria Acadêmica

Este é um dos macros processos que trata de documentação aluno. Tanto de
entrada, com processos seletivos e matrículas, quanto de gestão documental da vida
acadêmica, geração de informações de gestão e relatórios para o MEC e SETEC,
além de preparação de diplomas e certificados. As únicas atividades que não são
gerenciadas documentalmente por esse setor são as de extensão.
Este setor tem algumas dificuldades na relação com outros processos. Por
exemplo, tomam conhecimento do lançamento de cursos e novas turmas por outros
setores e até por coordenadores de curso. Tem-se aí uma ruptura clara, de
processos transversais de comunicação. Após o recebimento da informação, cria-se
o curso e turmas dentro do sistema SISA (um software proprietário desenvolvido
dentro do próprio Campus com empresa terceirizada) e também deve ser integrado
esse sistema a D-TIC (Diretoria de Tecnologia de Informação) da Reitoria do IFPR –
nesse processo os dados são migrados para o sistema AVA para o SISA, gerando
números de matrícula, estes os números são adicionados ao cadastro dos alunos.
Destacam-se as principais rupturas pela análise do setor: • Planejamento dos
cursos: Cronograma de atividades. Tempo mal planejado, mal executado e
reiteradas prorrogaç es de prazos; • Informação manual em diversos sistemas; •
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Demora do tutor em enviar as atas de colação de grau; • Compra de papel fora do
prazo – dependência com o setor de Compras; • Ausência de sistema de gestão de
projetos e prazos. Descreve-se o fluxograma de processos da Secretaria Acadêmica
(Figura 9), disponível no Apêndice 7.
A principal ruptura que se pode observar nesse setor/ macro processo é a
ausência de um secretário (a) acadêmico (a) oficial, posto que, de fato, na entrevista,
verificou-se que a secretaria acadêmica não era servidora efetiva – regra básica
para tal atividade que é delegada por portaria da Direção Geral de Campus.

5.2.5 Processo RH

O RH no Campus EAD é uma representação da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas – PROGEPE, que tem duplo vínculo – de um lado à Pró-Reitoria e de outro
à Direção de Campus.
O diferencial desse grupo é que ele gerencia tanto os servidores efetivos
quanto os paraestatais, empregados e terceirizados das OSCIPs, além das
fiscalizações de contratos e o controle e concessão de diárias e passagens – SCDP
(Sistema Viagens), faz também o lançamento de férias e adicional noturno no
SIAPEnet, além do Controle de bolsas E-TEC.
A seguir é descrito o fluxograma de contratos feito pela PROAD em sua
interação com o setor da EAD (Figura 10), disponível no apêndice 8.
A fiscalização de contrato é impositiva legalmente e um servidor deve ser o
fiscal, sendo vedada essa fiscalização por servidor temporário ou para estatal. A
grande ruptura presente aqui é a falta de habilitação técnica para essa fiscalização e
a concentração de muitos contratos numa mesma pessoa, dificuldade a eficácia dos
procedimentos que acabam sendo formais e procedimentalmente burocráticos.
Outro processo que merece destaque é o de contratação de servidor docente,
que também é descrito a partir dos dados coletados na pesquisa, a seguir (Figura
11), disponível no apêndice 9.
Como se observa no fluxo, o IFPR opta por fazer diretamente seus concursos,
sem a contratação de empresa externa. Os códigos de vagas são distribuídos pelo
CODIR e CONSUP e são objeto de edital de provimento para as necessidades
apresentadas pela Direção de Campus após consultar a comunidade acadêmica.
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A principal ruptura encontrada foi a imprecisão de critérios para definição e
abertura de vagas para concursos atualmente e nos últimos anos. Neste momento o
IFPR passa por investigação do TCU e Polícia Federal quanto a 2 (dois) concursos
realizados nos quais há suspeitas de direcionamento

de vagas para pessoas

próximas a diretores de gestões anteriores.
Outro processo importante é a concessão de bolsas a professores, tutores e
prestadores de serviços de pesquisa, considerada pelo FNDE como um programa de
formação docente, em serviço ou em carga-horária extra ao serviço público.
Deve-se destacar, igualmente, o processo de concessão e pagamento de
bolsas de professor pesquisador, coordenador e tutor. Isto, pois é uma das maiores
fontes de recursos para desenvolvimento de equipes de trabalho. Além dos
empregados e terceirizados, o Campus EAD do IFPR tem vínculo com mais de 1000
bolsistas em todo o Brasil que recebem entre R$ 765,00 (setecentos e sessenta e
cinco reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a menor e a maior bolsa
do E-TEC Brasil (Figura 12), disponível no apêndice 9.
O fluxo demonstra o processo de seleção e ativação das bolsas que passa
por várias fazes até seu pagamento. Depois de implantada a bolsa uma vez ela
segue por prazo de até 24 meses, podendo ser renovada após se houver
necessidade de continuidade do projeto. As bolsas variam de R$ 765,00 a R$
1500,00 a depender da atividade realizada.
Outra atividade de grande importância realizada por esse setor é a avaliação
do estágio probatório – obrigatório para que o servidor ganhe o status de efetivo,
podendo ser demitido apenas por processo administrativo após o prazo de 3 (três)
anos (Figura 13), disponível no apêndice 10.
A grande ruptura desse processo é a ausência de cumprimento dos prazos
que são de 6 (seis) meses, 18 (dezoito) meses e 36 (trinta e seis) meses para as
avaliações. Neste ano 2 (dois servidores) não foram avaliados dentro do prazo final
de 36 meses e, nesse caso, são declarados estáveis, sem a aplicação da avaliação
– declarados estáveis pela omissão do serviço público.
Tendo em vista que a avaliação não é apenas para aprovar ou não o atributo
de estabilidade, mas para fornecer feedback para o avaliado, o IFPR falha
gravemente quando realiza as avaliações em tempo certo ou permite que os
servidores sejam declarados estáveis sem a devida avaliação.
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5.2.6. Processo Financeiro / Contas a Pagar

Esse

setor/processo

tem

como

principal

função

operacionalizar

os

pagamentos de todos os compromissos e contratos do Campus EAD. Cuida também
do orçamento e alteração orçamentária, como se descreve na Figura 14, a seguir,
disponível no apêndice 11. Tem-se ainda o processo de repasses para as OSCIPS
que tem procedimento próprio e que representa o maior número de atividades da
meta física e orçamentária posto que as OSCIPs funcionem como intermediárias de
execução. Assim, descreve-se no fluxograma adiante essa mecânica sistêmica
(Figura 15), conforme Apêndice 13.
Aqui temos um caso gravíssimo de ruptura que veio a se revelar ainda em
2012, na forma suspeição e investigação. O IFPR passou por auditoria da CGU e
TCU por mais de 6 meses no que se relaciona aos repasses para as OSCIPS e a
aplicação/execução desses recursos.
Constatou-se que as OSCIPS realizavam os procedimentos de terceirização e
quarteirização de serviços e aquisição de produtos – prática não recomendada pelo
TCU e ensejadora de suspeitas de corrupção. Constatou-se, a título de exemplo, o
desvio de finalidade de impressão de livros com a ausência do “recebido” das
quantidades previstas para entrega (Figura 16).
No fechamento desta dissertação havia sido deflagrada operação da Polícia
Federal que culminou na prisão de 8 pessoas, dentre elas, 3(três) antigos diretores
do Campus EAD que respondem a acusações de desvio de mais de R$ 6 milhões,
conforme noticiado pela grande mídia.
Ainda tem-se o fluxograma de pagamento geral no apêndice 14.
O fluxograma demonstra o complexo processo de pagamentos, passando
desde o empenho até a ordenação do gestor da UG (unidade de gestão) respectiva,
passando pelo sistema SIPAC até a ordem bancária que põe fim ao processo com a
liquidação.
A principal ruptura que foi identificada no Campus de EAD foi a realização de
despesas e pagamentos sem prévio empenho. Há processos acumulados de 2011 a
2013 que totalizam R$ 1,5 milhão de reais em valores de pagamentos prometidos a
pessoas físicas, por serviços prestados desde docência até correções de trabalho de
TCC de especializações, bem como prestações de serviço de parte elétrica e
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manutenção predial. Essas despesas eram feitas em período de emergência e
urgência sem seguir os trâmites legais e passaram a ser vista como um processo de
reconhecimento de dívida de fato – que ensejou a abertura de sindicância para
avaliação das questões e o posterior pagamento após auditoria e análise apurada.

5.2.7. Processo Logística

O macro processo logística tem papel focado na recepção e distribuição de
materiais didáticos, correspondências e diplomas e, obviamente, ganha importância
posto que um campus EAD não tenha alunos presenciais, sendo tudo feito via
tecnologia (WEB ou satélite) e por envio de livros e outros materiais. Mesmo com a
importância destacada identificam-se várias rupturas, dentre elas: - Falta de um
processo de Logística Reversa Implantado; - Falta de procedimentos internos de
comunicação com outros setores; -Falta de um sistema de informações de Logística
Integrada (WMS).
Tem-se a listagem dos principais sub-processos: • Logística-Livros; •
Logística-Provas; • Logística-Correspondências; • Logística Reversa-Livros; •
Logística Reversa-Livros; • Logística Operacional Interna. O fluxograma de
processos, construído a partir dos dados e entrevistas, revelando a sistemática
interna (Figura 17), conforme o apêndice 15.
Os livros escritos são um dos grandes problemas do Campus EAD, pois
atrasam tanto na produção quanto na distribuição. Nessa perspectiva apresenta-se o
fluxograma da logística de livros (Figura 18), conforme apêndice 16.
A produção de livros no IFPR apresenta uma das maiores rupturas, qual seja,
o descontrole das entradas e saídas do fornecimento das gráficas. Os materiais
eram recebidos sem critérios definidos de verificação de quantidades e em seguida
eram classificados e despachados para os polos de todo o Brasil, perdendo-se o
registro da especificidade.
Outro ponto de ruptura foi a falta de planejamento nos anos de 2010, 2011 e
2012 quanto ao serviço de entrega dos livros até a ponta – os polos de EAD de todo
o Brasil. A licitação previa apenas a produção e impressão dos livros e não previa o
traslado e nem havia outra licitação que desse conta dessa necessidade. Como
resultado o IFPR amargou atrasos de mais de 6 meses por conta de demora na
impressão e, igualmente, por ter de guardar o livros em estoques, sem ter como
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enviá-los para os alunos – principais interessados que ficaram meses sem ter o
apoio didático para suas aulas e estudo.
Outro fluxograma construído durante essa pesquisa foi o de provas. Isto pois
o sistema de avaliação discente é um dos gargalos por conta da necessidade de
privacidade, sigilo e distribuição para todo o Brasil, em mais de 15 Estados, para os
parceiros que são outros Institutos Federais e/ou Secretarias de Estado e Órgãos
Governamentais (Figura 19), conforme apêndice 18.
Um ponto interessante desse processo de produção, impressão e distribuição
de provas é que o sistema atual é contingenciado pelas problemáticas da gráfica e
do envio das provas que ocorre por correio para cidades do Paraná, onde há polos
próprios do IFPR e por internet para os polos que são em outros Estados. A ruptura
está no fato de que o sistema de avaliação é construído por professores e
coordenadores de curso e deve ser entregue com grande antecedência para os
procedimentos centralizados e fatalmente ocorrem muitos problemas como atrasos
no envio, recebimento após a data prevista que é a mesma para todo o Brasil, casos
de vazamento de provas além de erros crassos de impressão e de redação inclusive
pela pressão que se impõe sobre os produtores.
Esse é um grande exemplo de um processo que depende de outros
relacionados e co-dependentes e que acaba por gerar prejuízos didáticos e
pedagógicos, reduzindo as premissas de qualidade a contingências administrativas.
Talvez essa seja a principal característica negativa de influência dos processos
administrativos sobre os pedagógicos em casos como esse e outros semelhantes
que ocorrem aos borbotões.

5.2.8. Processo Pesquisa e Extensão

Este é um macro processo comum em todas as instituições de ensino,
notadamente federais e que tem a função de relacionar intra e intersetorialmente no
ambiente IFPR EAD para fechamento de parcerias de cursos de extensão e criação
de grupos de pesquisa. Para tanto há um órgão interno de análise e deliberação
chamado de COPE – Conselho de Pesquisa e Extensão. Não é regulado por IIP,
mas por portarias de Pró-Reitoria de Pesquisa.
Algumas rupturas foram encontradas na análise dos dados: • Falta de uma
visão de todos os processos que comp em as atividades do setor; • Falta de
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estimativas de prazo para definir e divulgar interna e externamente informações de
processos dos cursos de extensão, como exemplo: liberação de certificados.
Tem-se a seguinte listagem de principais processos: • Aprovação de Novo
Curso de E tensão; • Criação de Curso de E tensão; • Elaboração e Registro de
Certificados de Extensão.
Descreve-se adiante o fluxograma de criação de projetos/cursos de extensão
(Figura 20), conforme apêndice 19.

5.2.9. Processo Design Instrucional

O design instrucional é um ramo da produção didática em educação que
cuida do processo de adequação de texto e inserção, proposição e adequação de
ferramentas e estratégias didáticas e paradidáticas. Não tem caráter precipuamente
autoral mas de apoio ao autor e produção multimidiática.
No IFPR, a função principal desse setor que já possui até reconhecimento
profissional no CBO – Código Brasileiro de Ocupações do MTB, é desenhar
pedagogicamente

materiais Impressos, elaborados pelos professores, para

utilização no EaD IFPR. O grupo do IFPR também tem status de “Instituição DI” –
uma representação da SETEC/MEC para validação de livros e produções de outros
Institutos e Universidades, especialmente no Programa Profuncionário.
Foram identificadas as seguintes rupturas: • Rotatividade da equipe no setor,
devido a situações recorrentes de mercado ou pessoais (não adaptação, problemas
pessoais, formato do contrato temporário (insegurança)); • Alguns outros setores
criam Diplomas, Cartões e Folhetos e outros projetos especiais além da DI, que
poderia centralizar esta emissão; • Pagamentos de autores e pareceristas não muito
claro se é responsabilidade do setor ou não, atualmente o setor efetua alguns
pagamentos para Autores e Pareceristas.
Tem-se a listagem de principais processos: • Produção de Livros; • Reedição
de Livros; • Micro processo Produção de Conteúdo; • Processo Produção de
Conteúdo Livro; • Processo Reedição de Livro.
A seguir tem-se o fluxograma de processos da criação dos livros e suas
relações de dependência e interdependência pertinentes (Figura 21), conforme
apêndice 20.
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A principal dificuldade desse setor e que influencia todos os projetos de
cursos e, portanto a vários processos é o atraso dos autores em entregar os livros e
qualidade ruim ou duvidosa de alguns textos que mesmo passando por revisores e
designers instrucionais acabam tendo muitos erros de linguagem e até falhas
conceituais e de conhecimentos específicos. Trata-se de um setor de produção
intelectual que necessita sempre estar monitorando a qualidade e que se torna
vitrine do sistema posto que o aluno receba um livro para cada disciplina em todos
os cursos – mais de 20 atualmente entre técnico e pós-graduações.
A seguir mais um fluxograma que demonstra o processo de produção de
livros para cursos de pós-graduação, com sensíveis diferenças (Figura 22),
conforme apêndice 21.
Uma ruptura grave identificada se refere ao não planejamento de todas as
despesas. De forma curiosa todo o processo de produção de um livro, da parte
intelectual, para uma matriz em PDF ou para impressão em gráfica, custa em média
R$ 18 mil. Entretanto, em 2013, mais de 20 livros não puderam seguir adiante pelos
cursos mínimos de registro no ISSBN na biblioteca nacional por falta de previsão
para esse gasto ou mesmo ausência de cartão corporativo na unidade de gestão do
campus para essas pequenas necessidades. Esse mais um exemplo de
dependência e influências de outros setores que acabam trazendo prejuízos ao
andamento dos processos, em seu caminho crítico.

5.2.10 Processo Gestão de Pólos

Esse setor/processo tem a função principal de dar suporte aos polos
presenciais dos Campus e dos parceiros, monitorando sua infraestrutura.
Pudemos identificar as seguintes rupturas: • Falta de Infraestrutura para
Operação de Monitoramento dos Polos (Carros, Combustível), hoje o veículo
utilizado no Campus serve a diversas utilidades; • Falta de Comunicação no
fechamento de parcerias a tempo de organizar os Polos para recebimento de novos
cursos, na maioria das vezes a demanda do curso chega sem adequação do Polo a
mesma; • Alguns dos processos de Contratação de Coordenadores de Polo sob
gestão de terceiros ( Prefeituras e outros Parceiros).
Tem-se a seguinte listagem de principais processos: Contrato de Fechamento
de Parceria; Suporte e Sintonização de Transmissão; Gestão de Coord. de Polos
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EaD; Monitoramento de Polos; Capacitação de Coord. de Polos. O fluxograma desse
setor (Figura 23) pode ser visto no apêndice 22.
O processo descrito acima é para a abertura de novos polos. Este
procedimento é feito com certa agilidade, contudo, a ruptura mais gritante nesse
setor é a dificuldade e até ausência de suporte aos polos depois de instalados. Não
são feitas visitas técnicas de avaliação regularmente (em 3 anos foi feita apenas
uma vez) e mesmo os polos do próprio IFPR são deixados em quase completa
autonomia a não ser para o atendimento de questões por telefone ou e-mails. No
caso dos parceiros de outros Estados, a responsabilidade é transferida para o
Instituto parceiro ou para o órgão governamental que assumiu a manutenção física
do polo na cidade respectiva.
Esse setor também realiza o trabalho de fechar novas parcerias para oferta
de curso ou cursos. Geralmente são novos Institutos ou prefeitura e ainda
secretarias de Estado que passam a ofertar os projetos do IFPR, recebendo o sinal
de satélite em diversos polos na localidade e que se comprometem a fazer a
manutenção. Esse procedimento é burocrático e nasce com a carta de intenções do
parceiro interessado ou ainda da oferta direta do IFPR de algum projeto para
parceiros em potencial.
O fluxograma do fechamento de parcerias e contratos (Figura 24) pode ser
visto no apêndice 22.
A ruptura de maior destaque nesse caso é a dificuldade de adequação da
realidade do IFPR para IFs de vários Estados do Brasil. Por exemplo, no caso do
Curso Técnico em Aquicultura e Pesca foi relatado caso grave de inadequação
pedagógica posto que o curso propusesse a criação e manejo de tilápias – muito
comum no Sul do Brasil – na região amazônica, chegando a alunos que assistiam ao
curso em área ribeirinhas, em barrancas de rio – colônias de pescadores. O detalhe
é que a tilápia é inapta para aquela região, causando desequilíbrio ambiental.
Nota-se mais uma vez as dificuldades de planejamento integrado das ações
entre os diversos processos.

5.2.11 Processo Tecnologia da Informação

Esse setor tem como função principal oferecer suporte de informática
incluindo Help Desk, Instalação de Software, gestão de redes e manutenção de
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Hardware para todo o Câmpus em suas várias unidades, respondendo à Diretoria de
Tecnologia da Informação, da Reitoria.
Foram identificadas as seguintes rupturas: • Ausência de um sistema para
registro e controle de chamados de abertura; • Não e iste um servidor de arquivos
para guardar as informaç es de backup, que hoje são armazenadas em CD DVD; •
Não existe documentação sobre os Softwares utilizados nos setores, em relação a
Hardware as máquinas, em sua maioria são padronizadas pois foram adquiridas em
conjunto, a tendência é que com a manutenção este padrão se dissipe; • Não e iste
um sistema de gerenciamento de rede, normalmente os problemas são comunicados
a TI pelo usuário, o setor ainda não consegue prever uma determinada situação.
Listagem de Principais Processos: Atendimento de Chamado Interno Help
Desk; Manutenção de Equipamentos de Informática; Rotina de Backup sistema;
Gestão e Manutenção de rede de dados.
O fluxograma a seguir (Figura 25), conforme apêndice 23.

5.2.12 Processo Manutenção

Esse setor tem a função principal de oferecer suporte de manutenção e
transporte de equipamentos para o IFPR EAD.
Identificaram-se as seguintes rupturas: Falta de um sistema de gestão de
Chamados de Manutenção; Listagem de Principais Processos Atendimento
Chamado de Manutenção; Atendimento Solicitação de Transporte.
A seguir o fluxograma de solicitação de transportes de materiais e
equipamentos (Figura 26), conforme apêndice 24.

5.2.13 Processo Pós-Graduação

O objetivo desse setor é coordenar pedagogicamente os Cursos de Pós
Graduação E-learning dentro do ambiente IFPR.
Identificam-se as seguintes rupturas: • Dificuldade em identificar as
Responsabilidades de cada setor e limites de gestão entre os setores de atividade
Fim e os setores de Apoio, as demandas que necessitam ser atendidas pelas áreas
de apoio não estão sendo cumpridas (ex. Infraestrutura de polo para abertura novo
curso parceiro); • Problemas com prazos da Logística, material dos alunos (livros)
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não chega a tempo; • Falta de Feedback da Logística no atendimento a solicitaç es
de informação sobre materiais (livros e correspondência); • Não está definido em
nenhum processo quem solicita a providencia o pagamento dos autores e
pareceristas; • Problemas de comunicação entre o setor de gestão de polos e tutorial
presencial (Figura 27), conforme apêndice 25.
Esse é um exemplo de atendimento de aluno que representa a sistemática do
IFPR, em geral para o atendimento discente. Pode-se perceber uma característica
mais responsiva que proativa, o que poderia melhorar o nível de qualidade da
interação entre docentes e discentes. Essa é a ruptura percebida nesse processo.
Paulatinamente esse processo está migrando para o Macro Processo GI, conforme
já

descrito

anteriormente

–

portanto

uma

relação

de

dependência

e

complementaridade neste ponto.

5.2.14 Processo Ensino Médio e Técnico

Esse processo é hoje uma das maiores e mais importantes coordenações do
Campus porquanto o maior número de cursos ofertados é nessa modalidade.
Compete a essa coordenação desde a contratação de professores para as
disciplinas até ao gerenciamento das ações didáticas e pedagógicas por meio da
interação hierárquica superior com os coordenadores de cursos. Também é
responsável pela interação com os parceiros do IFPR no que concerne aos cursos
em andamento, sendo também responsável pelo planejamento e execução do
programa de capacitação do sistema.
Além das atividades acima essa coordenação/processo é responsável para
proposição ou aceite de proposta e criação de novos cursos. Por isso, descreve-se a
seguir o fluxograma de criação de cursos, como o mais relevante (Figura 28),
conforme apêndice 26.
Outro aspecto importantíssimo desse setor/processo é o acompanhamento do
processo pedagógico das aulas ao vivo, via satélite. Como é uma atividade essencial
ao projeto de curso, destacamos o fluxograma de processo dessas atividades
também (Figura 29), conforme apêndice 27.

5.2.15 Processo Tutoria Presencial
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Este setor/processo tem como função principal a seleção, cadastramento e
orientação e supervisão dos tutores presenciais, bem como a capacitação desses
profissionais.
Observou-se um conjunto de rupturas presentes: • Sério problema de
Comunicação com gestão de Polos a respeito da criação dos Polos, qual Tutor é
indicado para o Polo em questão e capacitação do Tutor para trabalhar com os
alunos; • Informações sobre novo Polo e Curso chegam muito tarde, em cima do
início das aulas, caso a informação de um novo Polo chegue depois da elaboração
do edital, é necessário retificar o edital; • Ainda não e iste controle se o Tutor
Presencial esta acessando o módulo de seu treinamento; • O processo de
acompanhamento do trabalho do Tutor Presencial não é proativo, normalmente as
reclamações chegam através do aluno, ou quando já existe grande desistência dos
cursos; • Somente os Monitores do E-tec são monitorados através do ambiente AVA
Podem-se destacar os seguintes principais sub-processos: Seleção de
Tutores Presenciais; Cadastramento e Liberação de Acesso de Tutores Presenciais
no AVA; Capacitação de Tutores e externo Presenciais (Capacitação no Ava e Curso
de Extensão com 4 módulos de formação de Tutores); Cadastramento FNDE
(Verificar o fluxo FNDE presente no Mapeamento RH); Atendimento a Solicitações
Acadêmicas-Tutores Presenciais (Informações e solicitações); Acompanhamento do
Trabalho do Tutor no Polo (monitoramento das atividades do Tutor).
Destaca-se adiante o processo de gestão desse setor por meio do fluxograma
de processos (Figura 30), conforme apêndice 28.
A maior dificuldade da tutoria presencial é a definição de papéis, em
comparação com a tutoria a distância. Nos casos dos cursos técnicos, em especial,
por se tratar de cursos que são transmitidos ao vivo, via satélite, os professores
especialistas, chamadas de conferencistas, ministram as aulas a partir dos estúdios
em Curitiba, para todo o Brasil. Os tutores presenciais acabam sendo figuras de
monitoramento e supervisão dos alunos e não de conteúdo. Tem a responsabilidade
de atender alunos em plantão de dúvidas, mas os relatos da pesquisa dão conta de
dificuldades de frequências e de conteúdo por o tutor presencial não ser um
especialista.

5.2.16 Processo Tutoria a Distancia
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A principal função desse macro processo é gerenciar e executar a assistência
pedagógica docente tutorial nos cursos de EAD via sistema de informática na
Internet gerando interação e interatividade com o objetivo de mediação do
conhecimento. O IFPR utiliza o critério de 1 (uma) tutora para cada 200 alunos em
cursos técnicos e 1 tutor para cada 50 alunos em cursos de pós-graduação.
Podem-se perceber as seguintes rupturas pelos dados coletados: atrasos do
E-learning dificulta o andamento dos cursos; desorganização no ambiente de
prestação do serviço; faltas constantes dos tutores; má qualidade de interação,
linguagem tutorial no ambiente virtual inadequada; quebra ética no contato com os
alunos; dificuldades de uso da tecnologia em cidades e Estados onde a internet tem
conexão lenta, entre outros.
Listagem de Principais Sub- Processos: Interação com Aluno via AVA e 0800
(Sistema com registro para supervisão do professor Orientador); Capacitação dos
Tutores Orientadores, dos Professores orientadores de Tutoria online, Revisão de
Prova; Postagem e Supervisão de Trilha de Aprendizagem Cursos Técnicos;
Mediação da Elaboração da Atividade Supervisionada Técnicos; Organizar escala e
método de trabalho com Professores Orientadores e Coordenadores de Curso;
Monitorar Presença e Frequência dos Tutores presenciais no setor.
A seguir descreve-se o fluxograma de processos do sistema de atendimento
ao aluno que é talvez uma das atividades mais importantes do sistema de Educação
a Distância (Figura 31), conforme apêndice 29.
A principal ruptura aqui é a ineficiência do 0800. Com uma promessa de ser
um meio de contrato rápido, fácil e ágil é a maior fonte de reclamações dos alunos –
a impossibilidade de conseguir contato ou de resolver problemas. O GI também está
em processo de substituição desse atendimento centralizando as ligações para o
setor.
5.2.17 Processo Gabinete – Direção

A princípio houve dúvida se o gabinete seria ou não um macro processo. Se
não deveria ser a Direção Geral. Contudo, como o Gabinete é um complexo de
atividades que se complementam e criam dependências com todos os demais
macros processos, optou-se por entendê-lo como um macro processo de igual
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estatura. A função principal deste setor é assessorar a Direção Geral na execução
dos processos e projetos do Campus IFPR, interagindo com os demais processos.
Acumula também funções executivas, no estilo CEO além do controle e gestão de
projetos e a execução dos termos de parceria das OSCIPs.
Algumas rupturas são visíveis: problemas de comunicação e divulgação de
decisões

e

projetos;

hierarquicamente

supressão

inferiores,

da

gerando

autoridade
tensão

na

de

setores

organização;

e

processos

centralização

exagerada de alguns processos e decisões; pequena integração de colegiados de
discussão e decisão; valorização exacerbada das funções executivas em detrimento
de funções pedagógicas e de ensino; estrutura de organograma informal, não
aprovada por CONSUP e com fragilidade hierárquica em relação às outras
instâncias do IFPR.
Listagem dos Principais Processos: assessoria jurídica, assessoria contábil;
emissão de Ordens de Serviço; acompanhamento de Emissão de Ordens de
Serviço; planejamento orçamentário e propostas de termos de cooperação técnica;
gestão de parcerias e convênios; gestão política.
Como o processo mais recorrente e mais problemático quanto à legalidade e
decisão orçamentária é a emissão de ordens de serviço, opta-se por demonstrar o
fluxograma desse processo que é imprescindível para que todos os demais ocorram,
por se tratar de liberação e ordenação de despesas e recursos (Figura 32), conforme
apêndice 29.
As ordens de serviço são preponderantemente para os casos de execução
dos Termos de Parceria com as OSCIPs. Cada gasto precisa ser ordenado pelo
Diretor Geral ou seu substituto e passar por controle jurídico, orçamentário e de
gestão de projetos para a verificação da legalidade em primeiro lugar e depois da
conveniência e oportunidade. A execução fica por conta da OSCIP respectiva e a
maiores dificuldades tem sido os envios com prazo pequeno, gerando custos
maiores e atrasos.
5.2.18 Processo Comunicação e Tecnologia

Como se trata de uma instituição de Educação a Distância, no Campus EAD,
a tecnologia da informação e comunicação tem um papel preponderante, pois as
atividades de interatividade e interação são todas mediadas por tecnologia –
notadamente satelital, web e redes virtuais (ambientes virtuais de aprendizagem). A
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principal função desse setor é estabelecer Processos de Produção e suporte que
envolve Tecnologias de Comunicação; Garantir a qualidade nos processos de
produção, na área das tecnologias das informações e comunicação na Educação a
Distância do IFPR.
Notem-se algumas rupturas: Falta de observância de processos e instruções
de projetos de cursos ou portaria e instruções normativas de reitoria; problemas de
qualidade da adequação didática de atividades como edição de vídeo e produção
multimídia didática; falhas humanas constantes na operação dos sistemas
audiovisuais; softwares desenvolvidos durante a execução como se fosse fase beta
permanente;
Listagem de Principais Processos: Gravação e Transmissão em Estúdio; PréProdução (Produção de aulas); Camarim; Produção de Slides para as aulas ao vivo,
via satélite; Produção de Externas; desenvolvimento e manutenção/suporte do Portal
Web; linha de produção do sistema E-learning; comunicação institucional;
Monitoramento de desenvolvimento de sistemas (Software); Treinamento de
Professores para Estúdio.
Destaca-se a seguir o fluxograma de processo da produção de aulas para o
satélite – o carro chefe da tecnologia do IFPR para a EAD (Figura 33), conforme
apêndice 30.
O Campus de EAD possui uma estrutura de produção e transmissão
audiovisual semelhante a uma grande emissora de TV. São mais de R$ 10 milhões
de reais investidos em quatro estúdios completamente equipados com câmeras,
equipamentos de edição e corte de imagem, gestão documental de arquivos
multimídia etc. Como se trabalha muito com captação de imagem nesse setor,
optou-se por descrever o fluxograma de processo de produção de gravações
externas que são utilizadas em todos os cursos do Campus EAD. Há uma equipe de
trabalho com cinegrafista e repórter/diretor de cena que sai a campo para as
produções de audiovisual que servem de suporte aos cursos e disciplinas. Veja-se o
fluxo (Figura 34), conforme apêndice 31.
Igualmente importante é o processo de desenvolvimento do Portal Web – a
base para o sistema de atendimento de alunos, interação e ambientes virtuais de
aprendizagem. O IFPR teve de fazer uma escolha 3 anos atrás – ou pagava pelos
direitos de uso de um sistema proprietário ou desenvolvia o seu próprio sistema.
Optou pela última alternativa e licitou uma empresa de desenvolvimento de software
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que foi instalada nas dependências do Campus e com uma equipe de 10 pessoas
desenvolve os sistemas a partir das requisições da Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com a análise de requisitos produzida com os especialistas de área e
valida tais processos com a Direção Geral. Essa equipe terceirizada também realiza
o suporte e manutenção do sistema – o contrato inclui os dois serviços. Destaca-se
o fluxograma de processos do desenvolvimento do portal (Figura 35), conforme
apêndice 32.

5.2.19 Processo Coordenação de Cursos

A principal função é gerenciar os Processos Produtivos do Curso e Promover
o Planejamento e execução do projeto de cursos aprovados internamento e
homologados no CONSUP. É uma atividade regulada pela Reitoria, seguindo
calendários específicos além de Instruções Internas de Procedimentos – IIP.
Algumas rupturas identificadas: ausência de aprovação no Consup quando do
início de alguns cursos; atrasos em calendário; articulação com equipes de trabalho
deficitárias, especialmente com tutores e coordenadores de instituições parceiras;
carga-horária

pequena

para

a

atividade

de

coordenação;

pagamento

da

coordenação por meio de bolsas do FNDE, não sendo o objeto principal do serviço
público, para os concursados; estrutura de apoio pequena para as coordenações;
problemas graves de comunicação entre coordenadores e equipes e alunos.
Principais atividades realizadas pelos coordenadores: solicitação e escolha
dos tutores e coordenadores de polo, por meio de bolsas financeiras do E-TEC
vinculada ao FNDE e outras leis que orientam a atividade; Gerenciar Turmas em
Andamento; Gerenciar Novas Turmas; Gerenciar Entregas dos Professores
Orientadores e Especialistas; Receber e executar deliberações acadêmicas do
Colegiado de Cursos; Gerir a Comunicação; Estabelecer Parcerias Setoriais para
desenvolvimento do curso.

5.2.20 Processo de Estágios, Práticas Profissionais e Formatura

A função principal: Atendimento e suporte ao aluno nas questões de estágios,
prática profissional e formaturas; fomento da política de estágio e suporte a
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realização de convênios. Regulado por alguma Instrução Interna, Leis federais,
resoluções do CONSUP e Portarias da Reitoria.
Rupturas: - Falta de interação no momento de criação dos PPC´s cria
problemas depois na execução da política de estágio; - Falta de verbas para
formaturas, dificuldades com interlocução com a Diretoria Administrativa; - Problema
de comunicação de novos cursos.
A seguir o fluxograma de processo da Prática Profissional, semelhante ao
estágio (Figura 36), conforme apêndice 33.

5.2.21 Processo E-Learning

Este macro processo, mesmo estando dentro de outro processo, o de
Comunicação, citado anteriormente, ganha vulto próprio pela natureza de sua
atividade. Como foi dito na metodologia, os processos estudados não foram
necessariamente aqueles que estão previstos em organograma ou em documentos
institucionais, mas, sim, aquele que de fato estão implantados e produzindo.
O E-Learning, vindo do conceito do sentido de base da tradução dessa
expressão – “Aprendizagem Eletrônica” – traz um conjunto de atividades
multimídiaticas e mediadas por computador. As principais atividades realizadas são:
desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem para web; desenvolvimento
de programas e ambientes virtuais off line para projetos de cursos onde não haja
rede de internet; desenvolvimento de programação de AVA (Moodle e outros
programas de computador); desenvolvimento dos livros eletrônicos animados (Ebooks); desenvolvimento de storyboards e animação para os cursos e materiais
didáticos; gestão da tecnologia e inovação em projetos de cursos e execução dos
cursos.
Esse é um importante trabalho numa instituição de EAD. Isto porque o
ambiente virtual de aprendizagem cumpre a finalidade de simular a sala de aula
presencial, numa perspectiva virtual. Alunos e professores, bem como recursos
didáticos devem estar a disposição e integrados a partir de um planejamento de
aulas que é muito mais imbricado do que um plano de aula para o presencial.
Há um documento muito comum nesse tipo de atividade que se chama plano
instrucional. Esse plano é um misto de plano de aula, roteiro de produção multimídia
e elenco de recursos didáticos que vão sendo integrados, de forma estritamente
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planejada e vinculada. Esse vínculos didáticos e pedagógicos ocorrem por meio da
base de um livro didático que traz o conteúdo principal a ser desenvolvido e que, em
seguida, tem um aprofundamento no ambiente virtual, inclusão de atividades de
autoaprendizagem que o aluno pode fazer sozinho e ele mesmo descobrir as
respostas no sistema para se auto avaliar. As atividades de avaliação formal
também são vinculadas aos conteúdos trabalhados no livro didático e nos conteúdos
expostos no ambiente virtual. O destaque para um sistema de EAD como esse é o
foco no aluno com atividades variadas para serem realizada individualmente e
sozinho, bem como projetos integradores que são realizados com a participação de
outros alunos tanto virtuais como presenciais, dos encontros de polo que ocorrem
uma vez por semana.
A produção das web aulas - que são aulas gravadas e planejadas para serem
disposta no ambiente virtual de aprendizagem como “peças” de um quebra-cabeça
mais amplo, de um projeto didático-pedagógico de aprendizagem, é feita por meio
da roteirização didática. Isto ocorre com a escolha de uma temática que será o
carro-chefe daquela aula e que deverá ser desenvolvidos em audiovisual, com a
participação do professor em primeira pessoa no estúdio e a inclusão de diversos
recursos

multimidiáticos

como

imagens,

vídeos,

demonstrações,

gráficos,

fluxogramas etc., que possam exemplificar e ilustrar o conhecimento que se
pretende desenvolver. É um material profissional que para cada 1 minuto de vídeo
pronto leva-se em torno de 40 minutos de pré e pós-produção. Os professores são
treinados para a construção de roteiros e uma equipe de suporte ajuda na correção
e no design instrucional para que o conteúdo não seja apenas apresentado, mas,
construído de forma lógica, cronológica e didática para alcançar o objetivo de
ensino-aprendizagem.
Um processo semelhante foi identificado para a produção de e-books, que
são livros eletrônicos. Esse livros são como produções multimídia que seguem um
roteiro visual que imita as páginas de um livro mas que tem recursos de
interatividade como ícones para ativar vídeos e áudios, bem como para que aluno
realize atividades automatizadas como aquelas animadas por “flash” que permitem
uma sequencia de atividades pré-programadas e que conduzem ao aluno a um
resultado pretendido – como por exemplo um teste em que o aluno vai respondendo
e o sistema vai lhe dando as respostas e lhe mostrando os acertos e erros, com uma
nota ou score ao final.
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Todos esses processos são vinculados a outras áreas processuais do
Campus. Por exemplo, os livros já vêm prontos, em sua base textual, do setor de
Design Instrucional, que faz a adequação didática e pedagógica. Portanto, há uma
relação de dependência muito clara entre esses dois setores, apontando um
caminho crítico.
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6 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS POR FREQUÊNCIA E RELEVÂNCIA

Após o mapeamento de todos os processos e respectivas atividades em cada
processo, caminhou-se para a análise de frequência de processos x versus
atividade. Optou-se por esse critério quantitativo para identificar quais os
processos/atividades/competência sejam mais relevantes pelo critério de número de
ocorrências.
Assim, veja-se que nas colunas da esquerda são descritas a ÁREA (ex.
Coordenação de Compras), o PROCESSO (ex. Registro de Preço e Carona) que
são cruzados esses dados com os órgãos ou setores/processos responsáveis pelas
atividades. Essas atividades representam entradas e saídas para os mais variados
órgãos e instâncias do IFPR. Por isso aparecem nomes como REITORIA,
PROCURADORIA etc., apresentando as mais variadas relações que as atividades e
processos do Campus EAD mantém e às quais se vinculam. Neste ponto não se
vinculou a análise apenas aos processos mapeados, mas, ao conjunto geral de
processos e atividades que muitas vezes estão dentro de processo macro e que
ganham, por vezes, maior relevância que os próprios processos internos.
Esse tipo de análise nos permite identificar os processos e atividades de
maior frequência e que a seguir são tratados quanto a sua relevância para
chegarmos ao elenco de processos/competências que podem ser tidos como os
mais significativos e, portanto, como os fatores críticos de sucesso para o Campus
EAD, conforme se nota a seguir, no próximo item, Figura 39.
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PROCESSO
SOMA POR PROCESSO
Coordenação Compras
Reitoria

Coordenação Compras

Registro de Preço
3
1
1
1

Carona
4
1
1
1

Dispensa de licitação
3
1
1
1

Inexibilidade
4
1
1

Recebimento de compra
3
1
1

1°via diploma
2
1

1
1

2°via diploma
3

Emissão carteira estudantil
3

Declarações estudantis
3

Matrículanovo alunos
3

Relatórios acadêmicos
2

Fiscalização de Contrato
2

Avaliação de Estágio Probatório
4
1

Contratação servidor docente
4
1

Contratação servidor TAE
4
1

Contratação via OSCIP
4
1

Pagamento Bolsas FNDE
4
1

Solicitação de bolsa FNDE
4
1
1

Solicitação de Férias
3
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

Coord. Estágios e Formaturas

Coordenação de Tutoria Presencial

Professores

Coordenação de Ensino Médio e Técnico

Coordenaçãode E-learning

Coordenaçãode Pós-graduação

Tutores a distancia

Coord. Tutoria a Distancia

Manutenção

Suporte Informática

Direção de Ensino

Direção Tecnologia e Comunicação

Coordenação de Gestão de Polos

Parceiro

Coordenação Pesquisa Extensão

Coordenação de Curso

Design Instrucional

Polos

Logística

Gestão de Projeto

1
1

OSCIP

1
1

Diretoria de Adminstração

1

Financeiro

1

Fiscal de Contrato
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Desenvolvimento Sistemas

Gabinete Direção

Direção Geral EAD

Tutor presencial

Aluno

Secreataria Acadêmica

Externo IFPR

Qualquer setor

Procuradoria

ÁREA

Secretaria Acadêmica
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EXECUTOR

Manut
enção

Suporte
Informática

Gestão de Polos

Design Instrucional

Coord.
Pesquisa
Extensão

Logística

Financeiro
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Alteração orçamentária LOA

4

1

1

1

Pagamento termo de parceria

3

1

1

1

Pagamentos gerais

3

1

1

1

Planejamento orçamentário LOA

3

1

Logística reversa

2

Correspondências

3

Logística livros

5

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

Logística Provas

4

Logística Reversa livro

2

Aprovação Novo curso Extensão

3

Início novo curso extensão

5

Elaboração de Certificado curso

5

Produção de Conteúdo de Livro

3

Contratação

3

Elaboração materiais especiais

2

Pagamento NF e RPA

4

1

Reedição de livro

3

1

Capacitação Coordenadores de
Polo

3

1

Fechamento de parceria

5

1

Gestão de coordenadores de
polos

3

Monitoramento Polos

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

3

1

1

1

Suporte transmissão dados

3

1

1

1

Atendimento Heldesk

2

Manutenção redes dados

3

Manutenção equipamentos

3

Rotina de backup

2

Solitação de transporte

3

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Direção de
tecnologia e
Comunicação

Gabinete Direção

Tutoria a distancia

Tutoria
Presencial

Coord. Ensino Médio e
Técnico

Coord. de
Pósgraduação
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Atendimento chamados

3

1

1

Seleção de tutores

3

Lançamento de notas

3

1
1

1
1

1

1

1
1

Atendimento alunos

3

Capacitação de professores

2

1

1

1

Contratação Professor

2

1

1

Acompanhamento elaboração
Livro

2

Acompanhamento aulas

4

Criação de novo curso

4

Monitoramento tutor

2

1

Seleção e treinamento tutores

4

1

Capacitação tutores online

3

Controle de frequencia
pagamento

4

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Orientação de aluno

3

1

1

Postagem de recados

2

1

1

Capacitação professor
orientador

3

Cobrança contrato de parceria

3

Emissão de ordem de serviço

3

Execução concurso de projeto

2

Controle termo parceria

3

1

Gestão de contratos

2

1

Gestão de Planos de trabalho

4

Publicação de edital

4

Produção de aulas

3

Produção de externas

2

1

Desenvolvimento portal

3

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Coordenação Elearning

Estágio e
Formaturas

Coordenação
de curso
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Treinamento estúdio

3

Acompanhamento de curso

4

Início nova etapa curso

1

Estágio Obrigatório

4

Formaturas

3

Prática Profissional

4

Estágio Não Obrigatório

4

Processo alimentação do AVA

5

Produção webaula

4

Produção de e-book

1

Total Setores VS Total atividades

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
6

18

1

21

14

6

10

5

18

9

3

7

2

6

9

5

1

5

10

9

16

4

9

9

9

1

4

2

1

4

3

4

5

13

5

4
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Figura 39 - Processos e atividades versus órgãos executores.

A seguir temos o gráfico originado pelos dados da planilha acima, indicando a relação de SETORES (Processos e/ou
atividades) versus EXECUTORES (órgãos ou processos que recebem as entradas e saídas).

Número de processos
25

20

15

10

5

0

Figura 40. Número de processos e atividades mapeados
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7 ANÁLISE DE RUPTURAS

Como é a gestão é que delineia os diversos processos da escola (Nunes,
2006) não existe uma definição universal para o conceito de gestão, mas é
consenso que a gestão inclua obrigatoriamente um conjunto de tarefas que
procuram garantir a utilização eficaz de todos os recursos disponibilizados pela
organização, a fim de serem atingidos os objetivos pré-determinados. Isso se
manifesta por meio da tomada de decisões que abrange o planejamento, as ações
para execução, o acompanhamento das ações, a avaliação dos processos, as
interferências necessárias, e se diferencia entre as instituições, conforme seu
objetivo, necessidade, pessoas atuantes, e outros diversos outros fatores. Em meio
a

todo

esse

processo

ocorrem

situações

de

conflito,

inadequações

ou

incongruências administrativas ou ainda resultados diversos do que se pretendia ou
esperava. Sem contar com aquele casos em que se percebe que o que é necessário
sequer chegou a ser pensado e produzido ou ainda que o resultado de certo
processo não contribui ou até atrapalha outro processo. Chama-se, para os fins
desta pesquisa de rupturas essas situações, que podem se forma simplista serem
chamadas de problemas de gestão que contribuem para o insucesso – como se
fossem fatores críticos de insucesso dentro das organização ou do processos
(LUCK, 2010). Esse mesmo autor afirma também que:
[...] é pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto,
consistência e coerência à ação educacional, a partir do paradigma, ideário
e estratégias adotadas para tanto (p.17).

Por isso, a ação educacional está diretamente ligada à forma de gestão
adotada para o desenvolvimento da educação. Esse desenvolvimento passa pela
eliminação ou mitigação dessas rupturas. No caso deste trabalho, identificou-se
diversas rupturas que são resultados de pesquisa que podem ajudar o próprio IFPR
a rever-se em planejamento e execução, bem como contribuir para a generalização
possível a demais casos e futuros estudos.
A seguir apresentamos o mapa geral de rupturas e como elas estão
relacionadas, a partir do conjunto de dados da pesquisa e, na sequência, discutemse de forma sistemática apenas as rupturas que estariam ligadas aos processos
mais significativos ou que apontem para os possíveis fatores críticos de sucesso.
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7.1. Mapa Geral de Rupturas

A figura a seguir representa de forma gráfica todas as relações existentes
entre os 10 fatores críticos de sucesso identificados a partir dos processos e
competências analisados durante a pesquisa. Verificam-se de forma semiótica todas
as relações mais importantes e como elas são imbricadas (Figura 41).

110

Figura 41. Mapa geral de Rupturas dos Processos
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Como se podem ver pela imagem representativa e ilustrativa as rupturas
ocorrem às dezenas. Basta escolher um macro processo e verificar como ele é
influenciado e como influencia outros processos.

Por exemplo, o JURIDICO,

representado pela cor verde aponta para dificuldades na contratação de pessoal,
controle de tutores e monitores, normatização e controle e igualmente para início de
aulas sem contrato com parceiros, elaboração de editais e formalização de
contratos. Isto apenas na análise de um macro processa que se liga a outros macro
processos e a micro processos e atividades. Repare-se o caso do PLANEJAMENTO
OPERACIONAL que está ligado a quase todos os demais macros processo e
também a vários micros processos.
Essa teia de relações foi construída a partir dos relatos dos entrevistados e da
observação participante e serviu de base para a identificação número de entradas e
saídas dessas rupturas para que se chegue ao elenco de processos que serão
tratados como fatores críticos de sucesso, nos termos da proposta desta pesquisa.
A seguir faz-se a análise de todos os processos e suas respectivas rupturas,
que levaram a construção de imagem simbólica e ilustrativa.

7.2 Análise quantitativa de frequência e relevância de rupturas

A partir da planilha analisada anteriormente chegou-se ao conjunto de 10
processos/fatores que serão considerados os de maior frequência e relevância.
Optou-se pelo número 10 por atingir em torno de 50% dos processos mapeados (21)
e garantir representatividade e facilitar a utilização de análise percentual de 0 a 100
% para a indicação do grau de relevância.
Explica-se que as entradas e saída são as atividades e processos que
chegam a um processo/setor/atividade a partir de outro e as saídas são aqueles
processo/atividades que este setor demanda para outro.
Importante também destacar que aparece no gráfico e na tabela de análise
comparativa percentual a seguir o item PRODUTO – EDUCAÇÃO. Optou-se por
incluir essa barra como o objetivo finalístico do Campus EAD, ou seja, todos os
processos são baseados nessa perspectiva de produção de cursos e projetos
relacionados a um produto final – EDUCAÇÃO.
Para haver um equilíbrio entre as entradas e saídas, optou-se por somá-las e
a partir desse resultado aplicar-se o percentual, entendo-se que o conjunto de
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entradas e saídas representa um todo daquele processo/setor/competência.
A seguir pode-se ver a planilha de relaciona na coluna da esquerda as Áreas
de Competência – que são os agrupamentos de processos/atividades/competências
que aparecem em todos os demais documentos e ocorrências de pesquisa,
especialmente na planilha do item anterior onde são cruzados processos e
atividades com executores. Na segunda e terceira colunas temos as entradas e
saídas, com 53 ocorrências de cada e na última coluna tem-se a aplicação do
percentual que indica o grau de impacto de cada uma dessas áreas de competência.
Observa-se de pronto que o número de 8 ocorrências de entrada no item
PRODUTO - EDUCAÇÃO da coluna Área de Competência aparece no Mapa de
Rupturas demonstrado no item 7.1. Reparem-se os pontos de entrada pelos
pontilhados coloridos que chegam até esse item. Todos os demais são também
retirados dessa relação (Quadro 5).

Quadro 5. Área de competência, entradas, saídas e Grau de impacto.
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Quadro 5. Área de competência, entradas, saídas e Grau de impacto
Grau de
Área de competência

Entradas

Saídas

impacto

Planejamento operacional

2

13

14%

Recursos humanos

10

7

16%

Jurídico

1

6

7%

Normatização e controle

11

6

16%

Negociação com parceiros

3

5

8%

Sistemas de informações

2

5

7%

Divisão trabalho meio x fim

2

4

6%

Infraestrutura

2

4

6%

Comunicação

10

2

11%

Logística

2

1

3%

Produto - educação

8

0

8%

53

53

106

Total

Os dados revelam um total de 106 entradas e saídas – com o critério de
equilíbrio entre as entradas que necessariamente tem saídas respectivas. A única
exceção se deu no caso da área de competência Produto – Educação que foi criada
artificialmente para identificar os casos em que os processos e atividades apontam
para o resultado finalístico do Campus, portanto, sem uma saída respectiva, mas o
cumprimento do objetivo, como entrada para os fins de registro e análise. Assim,
chegou-se ao resultado de grau de impacto processual que identificou o rol de
Fatores Críticos de Sucesso que ocorrem como se pode ver tanto em processos
instalados, como atividades ou áreas de competência.
Importante destacar que se utilizou na primeira análise a frequência e
relevância para a identificação das atividades, pelos respondentes e a partir disso,
chegou-se a análise das rupturas conforme se demonstra – permitindo a
identificação segura e quantitativamente crível de um rol de Fatores que podem ser
considerados Críticos e de Sucesso.
Os fatores críticos ficaram assim classificados:
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1 lugar- Recursos Humanos – com 16% do total de grau de impacto;

Segundo Pereira (2004) a gestão de recursos humanos é considerada a mais
importante de todas as esferas de gestão, pelo seu impacto, do fator humano, sobre
a organização e todos os demais processos. Nesse aspecto, percebe-se uma
coerência nos resultados com a literatura científica. Peters (2001) concorda com
essa persectiva.
2 lugar – em empate com o primeiro a Normatização e Controle com
16%;

Odilon (2006) em sua obra que identifica Fatores Críticos de Sucesso em
iniciativas de EAD aponta que no Brasil um dos grandes desafios da educação
tecnológica permanece sendo o problema de legislação e parâmetros nacionais.
Temos uma legislação confusa e pouco adaptada a realidade da EAD que descreve
na maioria das vezes a realidade da educação presencial, com inadequações
gritantes (REZEK NETO, 2008).
3 lugar – o Planejamento Operacional com 14% do total de grau de
impacto;

O planejamento operacional pode ser entendido como o conjunto de ações de
planejamento, desde os setores objetivos implantados para isso, bem como as
ações de planejamento estratégico, tão pouco presentes na iniciativa pública e cuja
dificuldade é ratificada por esse resultado tão expressiva, em terceiro lugar.
Segundo Oliveira (2006) a Educação deve desenvolver melhor ações de
planejamento gerencial e não somente planejamento didático ou acadêmico.
Mezzomo (1994) compartilha essa visão ao indicar que grande parte dos problemas
que temos na educação brasileira se deve ao amadorismo gerencial e ausência de
planejamento, o que confirma a importância desse resultado como um Fator Crítico
de Sucesso e/ou Insucesso.

4 lugar os processos de Comunicação com 11%;
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É sensível a qualquer gestor que a comunicação é essencial em processos
gerenciais. Aparecer aqui em 4 lugar aponta para uma realidade preocupante na
educação em EAD, posto que esse tipo de modalidade é baseado em sistemas de
comunicação e se não atuar correta e eficazmente com esse fator, grandes
fracassos e insucessos podem acontecer (GOMES & LOPES, 2012). A comunicação
deve ser um processo sistêmico e um produto num sistema de EAD, pois a base do
processo didático e acadêmico tem a transmissão como fator essencial ( FURLAN &
AMARAL, 1994).

5 lugar a Negociação com Parceiros,

O mundo globalizado exige relações para fora da instituição. No caso do
Campus EAD mais da metade de seus alunos são de fora, ou seja, de instituições
parceiras que utilizam o sistema de EAD do IFPR como um modelo a ser replicado,
quase como uma franquia pública. A Gestão dessas relações é essencial para o
sucesso de um sistema de EAD que amplia suas ações para outros Estados e
órgãos no Brasil e no exterior (COSTA JUNIOR, 2012).

6 e 7 lugares, empatados, o Jurídico e o Sistema de Informações com
7%.

Costa (2007) e Dias e Leite (2007) demonstram as dificuldades que os
aspectos jurídicos geram num sistema de gestão de EAD. São questões as mais
variadas, desde a burocracia de aquisições até a legislação de conformidade com
cotas, necessidades especiais e sistemas de avaliação que devem ser seguidos.
Quanto aos sistemas de informação é inegável sua importância por ser a base de
operação de EAD (DUARTE, 2007).

8 lugar Infraestrutura, com 6% e a Divisão trabalho meio x fim.

Infraestrutura sempre foi um desafio para os órgãos públicos. Notadamente
para as instituições de ensino que tem dificuldade de cumprir suas metas pela
ausência de estrutura. No caso da EAD falta investimento das instituições a partir do
orçamento (LOA) e também falta a chamada institucionalização da EAD, tornando-a
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uma ação sistêmica e integrada às demais ações ( DUARTE, 2007; LOCKWOOD,
R.C.; HADD, 2011).
9 lugar Divisão do Trabalho – Meio x Fim, com o mesmo percentual do
anterior.
Este fator crítico aparece de forma curiosa como uma ação ou processo
amplo de gestão mais do que um processo de produção instalado. Os dados da
pesquisa revelam em diversos momentos a falta de integração entre os setores e
processos e entre estes e a visão ou missão institucional, representadas pelos
documentos como PDI e plano de gestão. As áreas acadêmicas nem sempre se
integram às áreas administrativas para a obtenção de um resultado comum – é
como se fossem coisas independentes, causando prejuízos (ROVAI; DOWNEY,
2009).

10 lugar temos a logística com 3% de grau de impacto, tendo por base o
total de 100% = 106 entradas/saídas quantificadas.

A logística ganha preponderância sobre muitos processos na EAD, diferente
do que ocorre no ensino presencial pelo fato de que os alunos, em geral, não estão
no Campus e as vezes nem nos polos. Alguns sistemas tem alunos apenas
virtualmente se relacionando com professores e gestores. Tudo é necessário ser
enviado, desde livros, por correios, até dados por ambientes virtuais de
aprendizagem, além de encontros presenciais para realização de provas, visita
técnica etc., sem dúvida um fator crítico para sucesso e/ou insucesso (RUMBLE,
2003; SANTOS, 2003).

A seguir a representação em gráfico de barras que demonstra com clareza
essas relações numéricas e percentuais (Figura 42):
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Figura 42. Entradas e saídas de atividades nas áreas de competência
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A Figura 42 acima é construída a partir da quantidade de entradas e saídas
de atividades nas áreas de competência. Entende-se por entradas as rupturas que
advém de outros processos e chegam a um determinando processos e de saídas às
rupturas de relações que saem do processo para outros processos ou atividades.
Por isso alguns termos novos ocorrem e que não serão considerados macro
processos no mapeamento inicial. Assim, foi possível encontrar-se os casos em que
houve maior frequência a partir dos dados coletados nas entrevistas, chegando-se
ao grau de impacto das rupturas e, portanto sua relevância nos processos e
competências.
O próximo passo é analisar as rupturas indicadas pelos respondentes da
pesquisa. O conjunto de rupturas é detalhado a partir dos documentos do
levantamento de dados e são tratados de forma sistemática a seguir:

7.3 Descrição sintética esquemática das rupturas nos processos:

É importante esclarecer que na primeira coluna aparecem as mesmas
competência/processos que ocorrem na planilha e gráficos do item anterior com
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mais três colunas que representam as RUPTURAS e sua natureza processual nas
linhas e na próxima coluna quais os processos/atividades/competências que são
impactados por essa ruptura. Ao final tem-se uma análise rápida com observações
sobre essa ruptura, resgatando o problema descrito pelos entrevistados.
Temos, portanto, de forma sistemática os 10 fatores críticos de sucesso, sua
área de ruptura e impacto, além das observações pertinentes a cada fator crítico.
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Quadro 6. Descrição das rupturas e seus impactos a partir dos FCS selecionados

Competência

Ruptura

Geral

Planejamento
Operacional

Cronogram
a de
Cursos

Orçamento

Impactando

Observação

Contratação de
pessoal

Somente com a sequência de atividades a serem realizadas durante o ano
consegue-se planejar as contratações para um ano

Normatização e
Controle
Divisão de
trabalho áreas
meio Vs Área
fim
Início de aulas
sem contrato
Atraso na
entrega de
materiais

O planejamento operacional é input para a normatização e nele deve haver
metas operacionais a serem verificadas pelo controle
É necessário conhecer a quantidade e a prioridade das ações operacionais
para definir a divisão do trabalho
O cronograma é definido sem a consulta ao andamento das negociações
com parceiros
Não existe um sequenciamento das atividades que leve em conta os
tempos médios

Produto

Indefinições e mudanças no cronograma de cursos afetam diretamente o
desenvolvimento das atividades de ensino

Treinamento

Os treinamentos dos professores deve ser planejado de acordo com o
cronograma de disciplinas

Pagamento de
bolsistas

Problemas na sequencia de atividades e etapas dos cronograma de cursos
podem atrapalhar a organização dos pagamentos de bolsistas

Elaboração de
relatórios

A existência de fontes orçamentárias diversas dificulta a compilação das
mesmas

Contabilidade

Os processos relacionados a elaboração e execução do orçamento
influenciam diretamente os procedimentos contábeis da organização
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Execução
financeira

Fontes orçamentárias podem ser utilizadas para finalidades distintas das
inicialmente previstas

Infraestrutura

Investimentos em infraestrutura devem estar contemplados no orçamento

Impactando

Observação

Competência

Ruptura

Recursos
humanos

Controle de
tutores
e Produto
monitores
Integração de
colaboradore Comunicação
s
Contratação
Produto
de pessoal
Escopo da
coordenação de
cursos
treinamento
Normatização e
controle
Formalização
de contratos

Negociação
com parceiros

Geral

A falta de assiduidade impacta diretamente o volume e a qualidade do
serviço de atendimento aos alunos, comprometendo o processo
educacional
Um bom clima organizacional facilita os fluxos de comunicação
O perfil e a qualificação dos profissionais docentes impacta diretamente na
qualidade da educação ofertada
Os novos coordenadores tem dificuldade em conhecer toda a gama de
atividades, processos necessários para o bom andamento do curso
Um processo formal de treinamento é a melhor maneira de divulgar padrões
e normas organizacionais
Se a negociação é conduzida com ruídos, a formalização pode estar em
desacordo o negociado, especialmente em relação a pagamento e número
de alunos

Cronograma de
cursos

O atraso nas negociações podem gerar atrasos nos cronograma de cursos

Contratação de
pessoal

Algumas contratações de pessoal realizados pelos parceiros não atendem
os critérios do EAD/IFPR
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Negociação

Arrecadação
financeira

Orçamento

As previsões de arrecadação financeira não é incorporada a um orçamento
único

Criação de
polos

Produto

A criação de pólos nem sempre atende os requisitos mínimos e
compromete as atividades de educação

Comunicação

Os sistemas de informação são as principais ferramentas de comunicação
intraorganizacional, estruturando os fluxos, organizando bases de dados

treinamento
Geral
Sistemas de
informação

Normatização e
Controle
Produto

Diversos
sistemas de
controle

Competência

Ruptura

Normatização
e controle

Geral

O treinamento no uso dos sistemas de informação deveria ser uma
prioridade de todos colaboradores
O uso e o desenvolvimento dos sistemas devem ser consoantes com as
políticas de normatização e controle. O sistemas são ferramentas dessas
políticas
Os sistemas de informação são a principal interface entre a instituição e os
alunos

Controle de
Não existe um sistema único de controle de frequência ou formas de
frequência
compilar as informações geradas pelos diversos sistemas
Fragmentação
A existência de vários sistemas não interligados dificulta o acesso à
do acesso à
informações
informação
Impactando
Observação
Divisão
de
trabalho áreas Sem claras políticas normatizando a execução, a divisão de trabalho e,
meio Vs Área consequentemente, o foco nas atividades finalísticas fica prejudicado
fim
Comunicação

Não existe normatização das práticas de comunicação
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Controle de
frequência
Recursos
humanos

A falta de centralização nos processos de normatização e controle é
manifesto especialmente nos processos de controle de frequência
Não existe política de recurso humanos normatizando as ações da área

Execução
financeira

Pagamento de
bolsistas

O pagamento de bolsas segue lógica diferente a de outros procedimentos
de execução financeira, o que dificulta o seu controle

Contabili
dade

Transparência

Sem práticas de contabilidade consolidada, a transparência da gestão fica
prejudicada

Elaboração
de relatórios

Comunicação

Os relatórios são os principais instrumentos de prestação de contas e
divulgação de ações institucionais

Competência

Ruptura

Impactando

Observação

Jurídico

Geral

Normatização e
Controle

Os aspectos jurídicos devem ser sempre considerados no processo de
normatização e de controle, os ultimos alimentando requisitos legais

Normatização
e controle

Comunicação
Elaboração
de editais
Jurídico

Formalização
de contratos

Contratação de
pessoal
Controle de
tutores e
monitores
Início de aulas
sem contrato
Comunicação

Os editais são documentos de ampla visibilidade pública
Editais atualmente não são elaborados levando-se em conta um política de
RH
Os editais estabelecem a relação funcional e podem facilitar ou não o
controle de tutores e monitores
Regras devem ser criadas para vincular os processos
A comunicação formal prescinde documentos formais

123

Geral
Infraestrutura

Servidor
central
Competência

Ruptura

Comunicação

Fragmentaçã
o do acesso
a informação

Divisão de
trabalho áreas
meio e fim

Logística

Geral

Escopo da
coordenação
de curso
Atraso na
entrega
materiais

Criação de
polos

Atividades de apoio e estruturação dos polos, como existência de carros
para visitação, depende de condições de infraestrutura

Planejamento
operacional

A capacidade de infraestrutura deve ser considerada no momento do
planejamento operacional

Produto

As condições gerais de infraestrutura de equipamentos, prédios impactam
diretamente nas atividades de ensino

Sistemas de
informação
Fragmentação
do acesso à
informação

Os sistemas de informações necessitam de infraestrutura de hardware and
software para funcionarem à contento
A inexistência de um servidor central que atenda a todas necessidades do
EAD aumenta o risco de que bancos de dados sejam perdidos ou fique
inacessíveis

Impactando

Observação

Feedback de
dados logística

O processo logístico é gerenciado por diferentes sistemas, o que dificulta o
rastreamento de um ponto de vista geral

Elaboração de
relatórios
Fragmentação
do acesso à
informação
Gestão de
processos

O processo de coleta de informações intraorganizacional fica dificultado
quando as mesmas encontram-se espalhadas de maneira não padronizada
Sem uma divisão clara das atividades, os dados oriundos da execução
dessas atividades também ficam dispersos.
Sem a divisão e estruturação clara das competências de cada setor, a
processualização e organização das atividades fica dificultada

Produto

O bom desempenho da função de coordenador de curso impacta
diretamente sobre o sucesso do curso

Produto

O atraso de livros prejudica as atividades de ensino
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Finalmente pode-se dizer, a partir de Albertin (1999) que considera FCS como
a base para a definição de informações gerenciais que a partir dos trabalhos
pioneiros de Daniel (1961) e dos incrementos promovidos por Rockart (1979) e
Bullen e Rockart (1981), os FCS podem ser considerados sob três aspectos: a) o
desempenho da organização será assegurando à medida que um fator considerado
crítico receba devida atenção e investimento, garantindo-se seu desempenho; b) se
um fator é considerado crítico e recebe atenção e investimento, ele deve ser
acompanhado de informações que permitam seu controle, consequentes ações
corretivas e de melhoria; e, c) uma vez que o fator crítico deve estar intimamente
ligado ao negócio da organização, os próprios executivos responsáveis pelo negócio
devem definir os fatores, suas formas de medição, seu padrão de desempenho e as
informações necessárias.
Como aspecto finalístico pode-se dizer que o estabelecimento de um
resultado, um elenco de fatores, pelo método FCS visa identificar as características,
condições ou variáveis que deverão ser monitoradas e gerenciadas pela
organização para que ela fique bem posicionada em seu ambiente de competição. A
aplicação dos FCS apresenta natureza eclética, variando desde sua utilização como
ferramental de definição das necessidades de informação, como delineador das
características exclusivas da organização, até como auxiliar na definição das
habilidades, tecnologias e conhecimentos essenciais da organização (GOMES e
BRAGA, 2001). Assim, com a indicação de 10 (dez) itens, fatores críticos de sucesso
dentre todos os processos e competências do Campus EAD do IFPR, indica-se o
monitoramento e valorização desses fatores para a garantia da eficiência e eficácia
institucional.
Isso não implica em dizer que os demais fatores devam ser ignorados, mas
que podem ser considerados a partir daqueles considerados mais importantes, ou
chave para a Instituição. Buscando apoio em Gomes e Braga (2001) que sustentam
que o método de FCS é utilizado para avaliar a atratividade da indústria e a força do
negócio, esse elenco funciona como uma matriz que contempla os vários fatores que
afetam o negócio educação do Campus EAD (CRAIG, J.; GRANT, 1999).
Os autores citados acrescenta que o sucesso do método é proporcional à
correta identificação e listagem dos fatores críticos de sucesso e por isso, utilizamos
os critérios de avaliação e sistematização que apontaram para 10 itens
preponderantes.
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Esses fatores, como instrumento de suporte para formulação de estratégias
das organizações, caracterizam-se pela dinamicidade, sendo que os FCS são
sistematicamente hierarquizados. Estas características remetem os FCS à revisão e
avaliação sistemáticas e ao desdobramento em árvore de pertinência, na qual se
reconhece a importância de cada ramificação e a identificação das necessidades de
informação – questões que podem ser desenvolvidas no planejamento estratégico
do IFPR ou em qualquer outra aplicação dessa metodologia (STOLLENWERK,
2001).
Os fatores chaves de sucesso, nesta pesquisa, nominados como fatores
críticos, fornecem a fundação para o desenvolvimento do plano estratégico
(SANTOS, 2003). Esses fatores, que descrevem o que uma organização deve fazer
bem para ter sucesso em uma dada atividade devem ser extraídos do plano
estratégico e utilizados para direcionar a coleta de dados e os esforços de análise
durante a execução com monitoramento constante.
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8 CONCLUSÃO

O presente trabalho limitou-se ao estudo da gestão da EAD numa instituição
pública, com objetivo preliminar de mapeamento de todos os processos de gestão
instalados de fato, em meio a informalidade e não institucionalização do sistema de
EAD no IFPR e, num segundo momento, ao desenvolvimento dos fluxogramas de
processos dos resultados encontrados, bem como a identificação das principais
rupturas dos processos. Finalmente a partir de uma análise de frequência de
atividades e processos, em suas relações de dependência e pela relevância desses
mesmos processos, a partir da análise das rupturas nas entradas e saídas de cada
processo, chegou-se ao elenco de processos que podem ser considerados fatores
críticos de sucesso.
Assim, o primeiro objetivo específico da pesquisa foi alcançado com o
mapeamento de 21 processos instalados no Campus EAD do IFPR. Verificou-se que
ainda muitos desses processos são tidos como informais, sem a devida
institucionalização em organograma ou por deliberação dos órgãos de decisão,
como o Consup. O fato é que os 21 processos encontrados trabalham em diversas
relações diretas de co e interdependência, demonstrando a característica multiprocessual da EAD.
Em seguida obteve-se o elenco de processos por ocorrências de atividades e
relações com os órgãos executores, chamada de relação de Setores/Processos
versus Atividades pelos órgãos executores. O resultado apontou que os processos
apontam para diversos outros setores e até outros órgãos do IFPR, com um elenco
quantitativo que ficou assim: 21 processos apontam para mais de um ou todos os
setores – são aqueles processos ou atividades de natureza sistêmica; A Reitoria e a
Direção Geral de EAD aparecem em segundo lugar com 18 ocorrências, indicando
que essas instâncias, que são demandantes por natureza por questão hierárquica
mantém o controle dos processos. Entretanto, muitos outros processos se reportam
a processos e outros órgãos, demonstrando uma relação de interdependência, como
são os casos da Coordenação de Curso que aparece com 16 ocorrências, sendo a
relação mais direta dos processos, portanto, os gestores diretos mais importantes e
que podem influenciar positiva ou negativamente todas as demandas e atividades.
Aparece de forma interessante a relação com o Externo ao IFPR, com 14
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ocorrências – isso indica que há muitas relações com parceiros, órgãos
governamentais e outras instituições que não foram nominadas nos dados devido a
sua diversidade e não ocorrência parametrizada. Os Professores aparecem com 13
ocorrências de demandas ou produções a partir de processos e atividades – isso
mostra uma relação direta de setores e processos com a entrega de serviços ou
produções para os profissionais que atuam nas ações estratégicas, sejam
professores de sala virtual por satélite ou professores tutores que atendem via
internet. Em seguida aparece o setor/Processo de Gestão de Polos com 10
ocorrências – isso pode ser explicado pela grande quantidade de parceiros que o
IFPR possui. Isto, pois dos 45 mil alunos atuais, mais de 25 mil são alunos de
parceiros (Institutos Federais de outros Estados ou Secretarias de Estado ou de
Municípios). A Direção Administrativa aparece em seguida com 9 ocorrências – o
que demonstra a importância dos processos de gestão administrativa e de
planejamento numa Instituição Pública, por conta da burocracia e regulamentos. A
síntese dessa relação é a importância de quantificar esses processos e/ou setores
para em seguida obter-se a análise das rupturas dos processos e chegar-se a
conclusão de quais são os Fatores Críticos de Sucesso, conforme a proposta
metodológica de identificar 10 fatores que atendam a essa classificação e
importância.
Em seguida partiu-se para a identificação e análise das rupturas com análise
das áreas de competência a partir de entradas e saídas e grau de impacto, conforme
o Quadro 5 e a Figura 42 apresentados. Verificou-se um total de 106 entradas e
saídas – com o critério de equilíbrio entre as entradas que necessariamente tem
saídas respectivas. A única exceção se deu no caso da área de competência
Produto – Educação que foi criada artificialmente para identificar os casos em que os
processos e atividades apontam para o resultado finalístico do Campus, portanto,
sem uma saída respectiva, mas o cumprimento do objetivo, como entrada para os
fins de registro e análise. Assim, chegou-se ao resultado de grau de impacto
processual que identificou o rol de Fatores Críticos de Sucesso que ocorrem como
se pode ver tanto em processos instalados, como atividades ou áreas de
competência.
Os fatores críticos ficaram assim classificados: 1 lugar- Recursos Humanos –
com 16% do total de grau de impacto; 2 lugar – em empate com o primeiro a
Normatização e Controle com 16%; em 3 lugar – o Planejamento Operacional com
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14% do total de grau de impacto; em 4 lugar os processos de Comunicação com
11%; em 5 lugar a Negociação com Parceiros, em 6 e 7 lugares, empatados, o
Jurídico e o Sistema de Informações com 7%, acompanhados do 8 lugar
Infraestrutura, com 6% e a Divisão trabalho meio x fim em 9 lugar com o mesmo
percentual do anterior. Finalmente em 10 lugar temos a logística com 3% de grau de
impacto, tendo por base o total de 100% = 106 entradas/saídas quantificadas.
Ao longo das análises percebeu-se que há muitos desafios na gestão de
EAD, passando pelas inadequações que tem origem em alguns gestores que
conferem à EAD as mesmas necessidades da modalidade de educação presencial
como a carga horária a ser cumprida pelo profissional e a atividade didática do
aluno, ocasionando uma gestão desfocada das reais características e necessidades
de um sistema de EAD. Isso fica claro no IFPR, pois, apesar de ser a maior
instituição de EAD técnica pública do Brasil é uma instituição que já oferta e mantêm
a educação presencial, que tem a preferência em todos os processos de reitoria e a
EAD é vista como novidade, mudança, inovação, ou até mesmo como aumento de
trabalho para as pessoas envolvidas no processo de sua implantação. Assim,
necessita de uma sensibilização para o benefício comum do grupo, causando
desejos e aspirações pelos envolvidos no processo – contribuindo ainda mais para a
informalidade dos processos, que não são aprovados no CONSUP e pouco
investimento de códigos de vagas e distribuição de investimento ou mesmo de
regulamentação específica para o caso da modalidade.
Fica claro também, a partir dos estudos dos processos que além do
envolvimento dos profissionais gestores setoriais da a EAD, a função de gestor exige
ainda a competência de implementar e gerenciar também as tecnologias envolvidas
no processo de ensino-aprendizagem e as relações processuais macro e micro.
Corrêa (2007) diz que: [...] os cursos de EAD convivem com alguns desafios em
relação ao desenvolvimento e à gestão dos sistemas de EAD. Incluem-se aí a
formação e o acompanhamento da tutoria, a definição de estratégias adequadas
para o serviço de apoio, a avaliação da qualidade do ensino, a convivência com
instituições mistas e a escolha pela manutenção de centros locais ou pela
centralização do apoio (p.12).
Percebe-se que é fundamental que os gestores de processos e atividades de
uma instituição educacional que opta pela EAD tenha um perfil que inclua espírito
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inovador e reconheça as diferenças entre a EAD e a educação presencial, se
interesse sobre o panorama descrito pela EAD que gera necessidades de gestão
divergentes da educação presencial, explicitando competências específicas de
gestão do processo de implantação e desenvolvimento do curso de EAD (FOSKETT,
2002).
Existe uma vasta produção sobre os processos, propostas, experiências de
gestão escolar. Dentre elas podem-se destacar os artigos publicados pela Revista
Brasileira de Política e Administração Escolar vinculada à Associação Nacional de
Política e Administração da Educação [ANPAE]. Analisando-se as definições e
conceitos propostos pelos autores, somente no âmbito da educação, percebe-se um
leque bem amplo de significados atribuídos como, por exemplo: gestão
compartilhada, gestão participativa, gestão corresponsável, gestão democrática,
gestão autônoma. Num panorama geral parece que o conceito gestão, do ponto de
vista da teoria, não garante, por si só, a intensidade, multiplicidade e complexidade
que essa prática requer (MALLMANN e CATAPAN, 2005, p. 109).
Fica claro que a prática do envolvimento e conhecimento das pessoas
inclusas no processo de gestão, dentre outros fatores, influenciará positivamente ou
negativamente o processo a ser implantado. No entanto, a proposta desta pesquisa
foi identificar os processos e, por conseguinte as ações, práticas de gestão eficazes
que propiciem o êxito com qualidade dos cursos em EAD apontando para o
desenvolvimento de atividades com eficiência e eficácia, a tomada de decisões com
respeito às ações que se fizerem necessárias a escolha e a verificação da melhor
forma de excetuá-las. Esses gestores precisam desenvolver e atuar com certo
número de competências que são citadas pelos modernos manuais: planejamento,
organização, direção e controle (RUMBLE, 2003, p.15).
Com base em Rumble (2003), pode-se afirmar que o processo de gestão é
um processo que permite conduzir, com apoio do pessoal envolvido, uma atividade
com eficiência e eficácia, sendo a gestão fundamental para o sucesso de
implantação e desenvolvimento das atividades, o gestor é possuidor de diferentes
atribuições com responsabilidade de incentivador e mediador dos processos. Na
EAD é perceptível a necessidade de planejamento e gestão adequada a esta
modalidade.
Segundo CATAPAN, no plano de gestão, ou no modo de organizar o fazer
didático e o processo de aprendizagem, os espaços e os tempos se modificam, se
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ampliam, se reconfiguram em um processo de mediação que não se limita a
atividades pré-determinadas. As situações de aprendizagem se estendem em
materiais diversos e se acentuam cada vez pela convergência das Tecnologias de
Comunicação Digital”. (CATAPAN,

9, p.74).

Os resultados dessa pesquisa demonstram de forma prática que a EAD não
pode ser realizada como uma simples transposição da educação presencial para a
Educação a Distância, seja por meio de um ambiente virtual ou por material
impresso disponibilizado ao aluno. Este tipo de educação exige uma abordagem
adequada e uma postura diferenciada dos profissionais envolvidos, especialmente
na integração e dependência dos processos implantados, diminuindo as rupturas.
Também se deve ressaltar que a metodologia aplicada, de FCS, possibilitou a
identificação de fatores críticos, por meio da aplicação dos princípios e/ou definições
com base em pesquisa teórica, utilizando as diversas fontes de dados disponíveis
que foram complementados com o estudo do caso. Esses dados, após esse tipo de
sistematização, se transformam em informações estratégicas e táticas, para nortear
o projeto e a operacionalização do empreendimento, no caso o Campus de EAD do
IFPR, para o qual este trabalho também será disponibilizado.
Historicamente, o modelo dos FCS foi desenvolvido e inicialmente usado no
meio empresarial. Contudo, nessa dissertação, procurou-se adaptá-lo à área
acadêmica. Portanto, pode-se dizer que a teoria de FCS, com ajustes, também pode
proceder a identificação de elementos indispensáveis à execução de determinado
processo gerencial educacional.
Dessa forma, a partir da utilização dos FCS, para uma gestão eficaz é
necessário:
- determinar os principais objetivos dos cursos em EAD oferecidos pela
instituição e dos processos para a sua construção e execução; - identificar, para
cada um dos objetivos e/ou processos organizacionais de gestão, os FCS; especificar as informações necessárias para satisfazer os FCS; - especificar os
indicadores para avaliar os FCS, como por exemplo, a análise de frequência e
relevância de processos e atividades e/ou rupturas; e, - especificar os indicadores
para avaliar o cumprimento dos objetivos.
Os resultados dessa pesquisa também apontam para o fato de que os fatores
críticos de sucesso, quando aplicados no processo de gestão de instituições de
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ensino, podem garantir o fluxo de informação, nos níveis estratégico, administrativo
e pedagógico, para subsidiar o processo decisório. Este conjunto de elementos
integrados permite identificar as principais áreas nas quais as instituições de ensino
devem concentrar seus esforços e, assim, focar o planejamento estratégico de modo
a elevar suas ações para torná-las competitivas frente às oportunidades e ameaças.
Para que isso ocorra também é importante vencer um dos grandes problemas da
esfera pública – a burocracia e as limitações legais e procedimentais. É preciso
desenvolver uma visão de gestão profissional e empreendedora no setor público.

Limitações do estudo

Este estudo esteve limitado somente à análise da realidade de gestão do
Campus de EAD do IFPR quanto ao mapeamento dos macro processos de gestão,
identificação das rupturas desse processos em suas relações com outros processos
ou atividades e à análise da realidade e descrição do funcionamento processual, por
meio de fluxogramas, com o objetivo de identificar quais os processos podiam ser
tidos como fatores críticos de sucesso a partir da frequência de suas relações e a
relevância de suas rupturas.
Não foi aprofundado no estudo a importância individual de cada Fator Crítico
de Sucesso considerado plausível, nem uma análise profunda e detalhada de cada
macro processo ou processo interno ou ainda atividades. Este não era o objetivo e
nem havia tempo para tal. Apenas foi feita a identificação destes fatores e serão
sugeridos estudos para futuras análises;
Os dados obtidos por meio dos questionários não garantem que possam
refletir a realidade em perspectivas teóricas, podendo haver até mesmo
inadequações teóricas, contudo, a fidelidade aos resultados demonstra o contexto
de atuação da gestão de processos no Campus - esta a característica do estudo de
caso, que revela a riqueza desse tipo de estudo para a instituição que é observada.
Também há a possibilidade dos respondentes aumentarem propositalmente os
escores, de forma a não transmitir uma avaliação ruim de si próprios, ou não indicar
totalmente o conjunto de atividades, elegendo o que pra si pode ser o mais próprio
ou ainda demonstrando sua própria visão de EAD ou de gestão de EAD que não
necessariamente é a melhor. Leva-se em conta que esta pesquisa não tinha o
objetivo de avaliar o respondente, portanto, não se atingiu esse aspecto que
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demandaria uma análise especializada de cada processo, também algo inviável para
o fôlego desse trabalho.

Sugestões para estudos futuros

A pesquisa sobre Fatores Críticos de Sucesso em EAD não acaba neste
trabalho pois limitou-se a identificação de fatores a partir de processos implantados
no Campus de EAD do IFPR – um estudo de caso, portanto. Outros aspectos
originados a partir desta pesquisa também podem ser investigados mais
profundamente, conforme as sugestões a seguir para futuros estudos que podem
complementar e aprofundar essa temática:

-

Em função de ter sido feito mapeamento de processos de gestão de um Campus
que tem características inovadores em vários aspectos de gestão no setor público,
abre-se um caminho de pesquisa de réplica e comparação com outros objetos,
permitindo estudos de casos de outras instituições análogas e que permita;

-

Um outro estudo bastante interessante pode ser a comparação do sistema de EAD
público do IFPR com sistemas privados, na mesma linha de discussão proposta;

-

É possível trabalhar a relação de atividades e processos com vistas à eficácia
didática e pedagógica a partir dos processo de gestão, numa perspectiva
quantitativa;

-

Pode ser realizado um estudo que aprofunde a questão da competências para
indicar o rol de competências a partir dos macro processos de Fatores Críticos de
Sucesso;

-

Além das ações acima indica-se um trabalho de sequência, em nível de doutorado,
que trabalhe a perspectiva de redesenho de processos para a construção de uma
proposta inovadora de compilação de sistema de gestão a partir das falhas e
rupturas identificadas com análise ampliada da literatura.
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APÊNDICE 1

Pesquisa de Mestrado em Administração – UNIR
TEMA:
Gestão de Educação a Distância: Fatores Críticos de Sucesso no Campus de
EAD do IFPR

Formulário Coleta de Dados e Mapeamento de Processos

Data: xx/xx/13
Equipe: André Vicente, Daiany Mormino e Fabíola Sékula, Célio Tibes
Entrevistados: Thiago Florencio
Assunto tratado (setor pesquisado/Processo): Coordenação Administrativa

Explicar o objetivo desta entrevista ao entrevistado: Estamos levantando os
processos da forma como ocorrem atualmente, acreditamos que em três entrevistas
com sua área teremos elaborado um fluxograma para cada um dos processos de
que sua área participa. Após realizarmos este levantamento em todas ou na maioria
das áreas apresentaremos à Direção uma visão geral dos processos e o resultado
desse levantamento servirá como base de dados para uma pesquisa de Mestrado
em Administração da UNIR, do mestrando Célio Alves Tibes Júnior.

Roteiro de perguntas:

1- Qual a equipe de trabalho encontrada e suas responsabilidades no
setor/processo:
1. Thiago Florêncio - Coordenador de Compras
2. Luciane Bredow – assistente administrativo financeiro
3. Pamela Frias de Paula – assistente administrativo financeiro
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4. Bárbara Rodrigues de Araújo – assistente administrativo financeiro
5. Fernanda Johnson – secretária, mas está atuando como assistente
6. Karina ou Carina – está de licença maternidade – assistente administrativo financeiro
2-Qual a posição no organograma do EAD (para qual coordenação e diretoria
responde):
Subordinado à Diretoria de Planejamento e Administração

3- Função principal da área é:




Licitações
Compras diretas: inexigibilidade e dispensa
Adesão à ata de registro de preços (Carona)
4- Esta área segue alguma IIP (Instrução Interna de Procedimento)?:

5- Descreva as atividades mais importantes do setor e eventuais rupturas
(incongruências ou problemas de gestão internos ou de relação de
dependência com outros setores e processos):
Todas as compras iniciam da mesma forma, necessidade (não tem padrão
definido).
O IFPR estabelece um calendário de compras, quais licitações desejam
realizar ao longo do ano, o EAD também contribui na montagem deste calendário, e
precisa se adequar a ele.
Após receber a necessidade, estudam como atender esta necessidade.
Fazem um registro de preços. Ex: material de expediente, canetas. Estima a
quantidade, faz média de preços (3 cotações), AF (Autorização de Fornecimento).
Thiago e Luana são pregoeiros, mas precisam solicitar para o IFPR que
sejam pregoeiros dos processos do EAD.
Explicou quando ocorre tomada de preço e concorrência pública.
Não pode haver (8.666) registros duplicados, ex: diversos registros de preço de
caneta bic.
A central de compras puxa pra eles os materiais que todos necessitam: material de
limpeza, água, expediente. Eles realizam.
O EAD fará as licitações dos itens que são particulares, como banda satelital,
jardinagem, manutenção da rede elétrica.
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Levantamento de Necessidades para o calendário de compras.

Processo de Licitação
Necessidade (precisa ser bem explicada), verificar se tem estoque, pesquisou
como atender (método de compra), pesquisa compras anteriores (já tem o item
registrado no IFPR). Consegue atender (Verifica se está no orçamento, real
necessidade daquela compra, empenhado)? Fazer cotações (definir quem deve
fazer cada tipo de cotação).
Todo o edital contém um Termo de Referência, deve ser escrito pelo
solicitante, é como a especificação daquele tipo de compra, como prazo de entrega,
prazo de pagamento, descritivo completo, se precisa instalação, garantia.
A Central de compras determina quem fará o processo. Conforme previsto na
agenda, aqui estão os Termos de Referência da Compra.
Se o EaD é o que mais necessita deste material, então o EaD é que fará a
licitação.
A central de compras (CECOM) controla o processo, EaD solicita comprar o
que foi solicitado. Monta o processo adm. Envia pra PROAD, faz o empenho. Efetua
compra (envia empenho e AF). Fazem recebimento dos bens, encaminha para os
solicitantes. Pagamento.
Coordenação de Compras envia o pedido (AF) para o licitante.
A CECOM controla todas as licitações de registro de preço.
Licitação tradicional precisa já ter o dinheiro total antes de lançar o edital.
Licitação por registro de preço, pregão não necessita ter o dinheiro antes de
lançar o edital.
Célia acompanha o controle dos contratos de serviços. Existe a função Fiscal
de Contrato.
O que determina o controle, o tipo do material ou serviço?
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Continuação da entrevista
Data: xx/xx/13
Equipe: André Vicente e Fabíola Sékula
Entrevistados: Thiago Florencio
Assunto tratado (setor pesquisado): Coordenação Administrativa

Processo Inexigibilidade
Muito utilizado para curso e palestra.
Ex.: Cada livro necessita de um código ISBN, que necessita ser comprado.
Passo 2 verifica se tem disponível. Compras monta o processo: Quando
encaminham já envia:

Especificações, tipo um Termo de Referência

Carta de exclusividade

Justificativas para demonstrar a notoriedade.

Valores, proposta de preço (solicitante pede). Quem realizará a
cotação? Compras ou Solicitante? Geralmente o solicitante deve obter o orçamento,
pois se trata de um item de compra muito exclusivo.
Precisa disto antes de consultar o calendário, pois senão compras não
consegue nem encontrar no calendário.
Mesmo não tendo de consultar ata, tem que verificar o calendário de compras
para ver se o item está previsto ou não, se não estiver previsto devem comunicar a
PROAD desta necessidade (digitalizam o processo e encaminham por email), eles
dão ok ou indicam o que falta e então enviam o físico, PROAD recebe e dá um
parecer (memorando), então entregam para a procuradoria que dá um parecer
(como uma análise jurídica), volta pra PROAD, volta pra Compras.
Se o parecer é um comentário e solicitação de anexo quando ele retornar
retorna e Compras faze as correções. Apenas se o processo for muito mal montado
ele será negado.
Quando o processo voltar anexar documentos financeiros (disponibilidade
orçamentária e solicitação de registro de empenho), envia PROAD.
Quando a compra for um bem permanente, um patrimônio, ele necessita
passar pela
PROAD devolve o processo com a Nota de empenho assinada. Por vezes o
serviço é realizado antes disto.
Contatar o fornecedor e enviar a NE- Nota de empenho (o ideal é emitir a AF).
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APÊNDICE 2

QUESTIONÁRIO – 02 - PESQUISA – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO – UNIR – MESTRANDO CÉLIO ALVES TIBES
JÚNIOR
Aponte de acordo com as colunas e linhas da tabela a seguir a IMPORTÂNCIA DO PROCESSO, utilizando a gradação de 1 a 4, bem como a
INTERDEPENDÊNCIA desse processo com outros processos, também utilizando o critério de 1 a 4. Em seguida aponte a RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE na
sua opinião de gestor, bem como a COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE, com o mesmo parâmetro de 1 a 4. Lembramos que 1 = pouco; 2= razoável; 3=
importante; 4= muito importante. As tabelas já contém a Área de Atuação do Campus, a classificação do Macro Processo e a classificação BPM, bem como
as atividades mapeadas durante as entrevistas. O TOTAL DA ATIVIDADE SERÁ A MÉDIA DOS QUATRO APONTAMENTOS.

146

Questionário
02
N° PROCESSO

003
003
003

N° ATIVIDADE

ÁREA

1

Gestão de Polos

2
3

Gestão de Polos
Gestão de Polos

003

4

Gestão de Polos

003

5

Gestão de Polos

003
003
003

6
7
8

Gestão de Polos
Gestão de Polos
Gestão de Polos

003

9

Gestão de Polos

004

1

Gestão de Polos

004
004
004

2
3
4

Gestão de Polos
Gestão de Polos
Gestão de Polos

004

5

Gestão de Polos

004

6

Gestão de Polos

004
004
004
004

7
8
9
10

Gestão de Polos
Gestão de Polos
Gestão de Polos
Gestão de Polos

PROCESSO
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Gestão de Coordenadores de Polos EaD IFPR
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD
Capacitação de Coord. de Polos IFPR EaD

CLASSIFICAÇÃO BPM
PROCESSO DE GERENCIAMENTO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO

IMPORTANCIA INTERDEPE
DO PROCESSO NDÊNCIA
3
3
3

2
2
2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

2

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3

4

PROCESSO DE GERENCIAMENTO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO

3
3

4
4

ATIVIDADE
Assinar Convênio de Parceira
Cadastrar Coord. de Polos
Polos no Estado do Paraná ?
Necessário Capacitação do Coord. de Polo
Externo ?
Capacitar Coord. de Polos Externo
Selecionar/ Elaborar Lista de Coordenadores
de Polos IFPR EaD PR
Aplicar Treinamento Coord de Polos IFPR EaD
PR
Auxiliar na Divulgação dos Cursos nos Polos EaD
IFPR PR
Monitorar/Vistoriar os Polos EaD IFPR PR
Planejar Eventos de Capacitação para
Coordenadores de Polos
Disponibilizar agenda de Eventos/Premissas
dos Eventos
Consultar Calendário de
Capacitação/Orçamento com Direção Geral
Emitir Parecer sobre solicitações de
Capacitações
Orçamento Aprovado ?
Proceder Planejamento/Contratações dos
Eventos
Informar Gestão de Polos readequação da
Agenda de Eventos
Readequar Agenda de Eventos
Receber/Alinhar Informações para o Evento
Realizar Evento

RELEVANCIA DA COMPLEXIDADE TOTAL DA
ATIVIDADE
DA ATIVIDADE ATIVIDADE
1

4

2,5

4

2

2,75

1

1

1,75

2

4

2,75

4

3

3

1

2

2

1

1

1,75

1

4

2,5

1

2

2

4

3

3,5

1

2

2,5

2

4

3,25

4

2

3,25

1

2

2,5

1

1

2,25

1

4

3

1

3

2,75

4

2

3,25

1

1

2,25

147

APÊNDICE 3
Figura 5. Fluxograma de Contratação de Pessoa Física, via OSCIP
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APÊNDICE 4
Figura 6. Processo de gestão da informação e respostas GI
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APÊNDICE 5
Figura 7. Processo de compras
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APÊNDICE 6
Figura 8. Processo de Licitação feito pelo EAD
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APÊNDICE 7
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APENDICE 8
Figura 9. Macro processos Secretaria Acadêmica e-Tec
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APÊNDICE 9
Figura 11. Processo de Contratação de Servidor Docente
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APÊNDICE 10
Figura 12. Processo Pagamento de Bolsas FNDE
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APÊNDICE 12
Figura 14. Processo de Alteração Orçamentária referente ao LOA
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APÊNDICE 13
Figura 15. Processos de Repasse para OSCIPS
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APÊNDICE 14
Figura 17. Processo interno Logística Reversa
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APÊNDICE 15
Figura 18. Processos Logística – Livros
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APÊNDICE 16
Figura 20. Aprovação de Novo Curso de Extensão
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APÊNDICE 17
Figura 21. Microprocesso Produção de Conteúdo – Livros
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APÊNDICE 18
Figura 23. Gestão de Coordenação de Polos
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APÊNDICE 19
Figura 24. Contrato de fechamento de parceria
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APÊNDICE 20
Figura 25. Atendimento de chamados Help Desk
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APÊNDICE 21
Figura 26. Solicitação de Transporte de Materiais e Equipamentos
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APÊNDICE 22
Figura 27. Atendimento aos alunos de Pós Graduação
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APÊNDICE 23
Figura 28. Criação de novo curso técnico
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APÊNDICE 24
Figura 29. Acompanhamento de Processo Pedagógico – Aulas

168

APÊNDICE 25
Figura 30. Macro Processo Gestão de Tutoria Presencial

Macro Processo Gestão de Tutoria Presencial

Criação de Curso

Criação de Polo

Início

Relação de Polos
e Cursos

Seleção de Tutores
e Monitores
Presenciais

Necessário
Edital ?

Abrir Processo de
Seleção/
Entrevista por
Telefone

Não

Sim

Bolsa do FNDE?

S

Elaborar Edital
Bolsa FNDE

N

Elaborar Edital
Bolsa IFPR

Cadastrar Tutor
no sistema de
bolsas FNDE
(Setor de Bolsas)

Solicitar
recebimento
Tutor Presencial
para recebimento
de bolsa IFPR

Cadastro e Capacitação
Tutor Presencial no AVA

Acompanhamento
das Atividades de
Tutoria Presencial

Ofertar Curso de
Formação Tutor
Presencial 120h
(semestralmente
Fim
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APÊNDICE 26
Figura 32. Emissão de ordem de serviço – termo de parceria.
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APÊNDICE 27
Figura 33. Processo de produção de aulas para o satélite

