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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste mundo de mudanças rápidas, profundas e constantes, tem-se apresentado 

a ocorrência de um número cada vez maior de transformações significativas nas 

organizações que buscam prosperar. A expansão acelerada do conhecimento humano, 

a pressão revolucionária das novas tecnologias e o alto nível de rivalidade impostos pela 

competição globalizada tem provocado uma reformulação rápida e contínua no ambiente 

competitivo, tanto nos mercados maduros dos países desenvolvidos, quanto nos 

emergentes como o Brasil. 

 

 Desta maneira, as empresas são desafiadas a enfrentar uma concorrência cada 

vez mais acirrada e atender clientes com níveis de exigência crescentes. O sucesso das 

organizações depende de soluções inovadoras para algumas questões vitais, como 

qualidade dos produtos e serviços, agilidade e flexibilidade no atendimento aos clientes 

e público atendido. 

 

 Neste contexto, a qualidade total, com seus inúmeros conceitos e ferramentas, 

tem auxiliado as empresas a melhorar seus produtos e resultados, conquistados por 

meio da análise e melhoria de processos.   

 

 Ao longo dos anos, com a evolução das teorias administrativas, a busca pela 

excelência na qualidade dos processos passou a ser de grande importância. Este tema é 

de muita relevância não só para o estudo acadêmico como também para a sociedade 

que busca por serviços de melhor qualidade, eficiência e agilidade. 

 

 Devido a esta importância, é cada vez maior o número de empresas públicas e 

privadas que estão utilizando o Programa de Qualidade Total, com a finalidade de 

alcançar uma maior satisfação dos seus clientes através da excelência dos seus 

produtos ou serviços. No setor privado, as organizações utilizam-se das várias 

metodologias e conceitos dos programas de qualidade, sem que, no entanto, afastem-se 

do modelo original. Basicamente, seguem os conceitos difundidos pelos principais 



ideólogos: Deming, Juran, Ishikawa e Feigenbaum, os quais simplificam o fenômeno 

estudado, distanciando-o de uma visão mais crítica das relações existentes no trabalho, 

como uma das finalidades de evitar questionamentos para se ter conceitos comuns e 

verdades absolutas. 

 

 No setor público, porém, a dificuldade de implantação de um programa de 

qualidade é resultado de vários fatores, tais como a descontinuidade administrativa, a 

visão de curto prazo, a fragilidade das instituições, a visão centrada na organização e a 

dificuldade de compreensão do valor efetivamente gerado pela organização. Mesmo 

assim, vários são os motivos que levam a adotar um programa de qualidade. Com o  

advento da globalização, aliado à acentuada evolução tecnológica, à flexibilização das 

barreiras comerciais e à mudança no comportamento humano, surge novo cenário 

mundial, onde se observa a melhoria e uma maior exigência de produtos e serviços. De 

qualidade. 

 

 Em maio 2004, a Conab - Companhia Nacional de Abastecimento iniciou o 

programa de “Revitalização da Conab”. Através dele foram definidas a sua missão e o 

planejamento estratégico da organização. Para o projeto de Implantação Sistemática de 

Planejamento estratégico foi adotada a metodologia do BSC – Balanced Scorecard.  

Desde então, pouco foi feito no sentido de dar prosseguimento à implementação do 

programa, e os processos da Conab continuaram a ser feitos da mesma maneira, sem a 

utilização de ferramentas de qualidade dos processos.  

 

 

 

2 DEFINIÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

 

 A preocupação com o abastecimento alimentar no Brasil agregam questões 

voltadas para a produção , armazenagem e escoamento, bem como regulação, garantia 

de abastecimento e garantia de renda ao produtor. Estas questões levaram a criação da 

Conab – Companhia Nacional de Abstecimento, empresa pública federal vinculada ao 



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, iniciou suas atividades em 

janeiro de 1991. 

 

 A esfera de atuação da Conab envolve o campo e a cidade. Ela inicia suas 

atividades antes mesmo da safra agrícola, realizando, sistematicamente, levantamentos 

para prever as safras, acompanhar o comportamento da produção, dos preços e da 

situação das estradas envolvidas no escoamento da produção, disponibilizando 

informações para orientar as diretrizes governamentais e para o agronegócio em geral.  

 

 A Conab é responsável pela execução de grande parte da política agrícola e 

desenvolve esse trabalho por meio de instrumentos básicos como a Política de Garantia 

de Preços Mínimos (PGPM), Prêmio de Escoamento de Produtos (PEP), Contrato de 

Opção, Vendas em Balcão, programa destinado a pequenos criadores e agroindústrias 

de pequeno porte. 

 

 Também é responsável por incentivar a modernização do setor de armazenagem, 

disponibilizando uma rede de unidades armazenadoras estratégicamente distribuídas 

pelo país, transferindo conhecimento e apoiando a formação de especialistas através do  

Centro de Treinamento em Armazenagem – Centreinar.   

 

 Na área Social, a Conab atua em parceria com o programa Fome Zero, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), sendo responsável 

pela operacionalização do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, que tem como 

objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e 

promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. 

 

 A Administração Pública brasileira vem desenvolvendo ações com o propósito de 

transformação dos seus processos burocráticos, tornando-se mais preocupada com o 

cidadão, por meio da introdução de metodologias de modernização da gestão pública. 

Dessa forma, à Qualidade foi reservada a função de principal instrumento para a 



mudança da cultura burocrática para uma cultura gerencial orientada para resultados e 

focada no cidadão. Neste contexto, a Qualidade surge como instrumento de 

modernização da Administração Pública brasileira, constituindo o estabelecimento de um 

sistema eficaz de liderança que garanta a coesão e uniformidade às atividades da 

organização, a definição clara dos clientes, quer seja de todos os usuários do serviço, e 

dos resultados por eles esperados; o gerenciamento de informações por meio da 

geração de indicadores de desempenho; as ações de planejamento e acompanhamento 

das ações, o envolvimento, estímulo e desenvolvimento dos servidores, dentro do 

compromisso de satisfazer o usuário do serviço público.  

 

 Neste cenário, cabe o questionamento: quais foram os resultados obtidos até o 

momento com o Planejamento Estratégico da Conab, especialmente em relação a 

participação dos funcionários na busca pela qualidade dos serviços oferecidos 

pela organização?  

 

 Este trabalho busca fazer uma análise da implementação e implicações de um 

programa de qualidade nos processos da CONAB. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, propõe-se analisar o Plano de Planejamento Estratégico 

implantado na Conab, a partir das teorias da administração, dos processos que 

envolvem a gestão de pessoas e as abordagens teóricas sobre a qualidade e sua 

implantação na esfera dos serviços públicos, aprimoramento dos processos da Conab e, 

conseqüentemente dos serviços oferecidos pela organização. 

  

Como objetivos específicos podem ser destacados:  

 

 Descrever os resultados do plano de planejamento estratégico na CONAB, 

obtendo a situação atual; 



 Identificar, junto aos gestores e servidores, as mudanças, se houve,  

resultantes do Planejamento Estratégico da Conab  e implantação do BSC, na 

qualidade do trabalho dos servidores; 

 A partir desta análise e da identificação pontos críticos deste processo, propor 

diretrizes gerais de melhoria para o Planejamento Estratégico; 

 Avaliar a necessidade de implementar uma Unidade de Gestão para o 

Balanced Scorecard. 

 

Esta última questão que, inevitavelmente, será encontrada pelas organizações 

que irão implantar o Balanced Scorecard ou estão em processo de implantação, diz 

respeito a como estruturar as equipes internas que darão suporte à execução e gestão 

da estratégia. Um conjunto significativo de atividades novas surge a partir dessa adoção, 

tais como preparação e divulgação de relatórios para as RAEs – Reuniões de Análise 

Estratégica, preparação das reuniões, alinhamento e preparação da comunicação da 

Estratégia, comunicação constante das decisões tomadas nas reuniões, etc. Enfim, 

repousa sobre esta equipe de suporte, grandes responsabilidades e desafios, haja vista 

a natureza dessas atividades, quase todas novas.  

 

Na implantação do BSC na Conab, as discussões ficaram em torno de questões 

como: se haveria necessidade de formalização deste grupo, se deveria ser criada uma 

área formal dentro da estrutura da empresa, com pessoas dedicadas em tempo integral, 

ou se a constituição de um grupo de pessoas com dedicação parcial seria suficiente. A 

organização optou por adotar esta última opção. Mas qual seria a opção mais adequada, 

quais são os benefícios e problemas de cada uma das alternativas, são perguntas ainda 

a serem respondidas, dignas, portanto, de uma investigação mais profunda. 

 A metodologia a ser aplicada, conforme detalhado nos próximos capítulos, será a 

realização de um estudo de caso. Trata-se de uma pesquisa diagnóstico e, 

indiretamente, de proposição de melhorias, através de pesquisas qualitativas e 

quantitativas. 

 



4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo apresenta a estrutura do quadro teórico onde a pesquisa 

estará inserida. Inicialmente será feita a análise da evolução do movimento pela 

qualidade nos países onde este movimento se originou: Estados Unidos e Japão.  

Depois será feita análise do movimento pela qualidade no Brasil e, mais especificamente 

nas empresas públicas. Posteriormente, serão analisados os conceitos de gestão da 

qualidade, e, melhoria contínua e as ferramentas mais utilizadas na gestão da qualidade.  

 

4.1 A REFORMA DO ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

Os anos 80 foram marcados pela crise de um Estado que cresceu 

demasiadamente e foi capturado por interesses particulares, ao mesmo tempo em que 

perdia autonomia relativa em face do processo de globalização da economia mundial. Já 

os anos 90 foram os anos da reforma do estado e, particularmente, da reforma da 

administração pública (BRESSER, 1996). A questão da reconstrução do Estado e da 

reforma de seu serviço civil tornou- se central, na medida em que ficou claro que a 

proposta neoconservadora ou neoliberal de atribuir ao mercado toda a coordenação da 

economia e reduzir o Estado ao mínimo não era realista, não correspondendo nem aos 

anseios da sociedade nem às necessidades das economias nacionais. 

 

A reforma do Estado surge como um novo marco na administração pública 

brasileira, substituindo a abordagem “burocrática” em uso, por uma nova abordagem 

“gerencial”. Conforme (BRESSER, 1996): 

 

“A abordagem gerencial, também conhecida como “nova 

administração pública”, parte do reconhecimento de que os 

Estados democráticos contemporâneos não são simples 

instrumentos para garantir a propriedade e os contratos, mas 



formulam e implementam políticas públicas estratégicas para 

suas respectivas sociedades tanto na área social, quanto na 

científica e tecnológica. E para isso é necessário que o 

Estado utilize práticas gerenciais modernas, sem perder de 

vista a sua função eminentemente pública.” 

 

 Tal abordagem não significa simplesmente adotar modelos idealizados do mundo 

empresarial, e sim reconhecer que as novas funções do Estado, em um mundo 

globalizado, exigem novas competências, novas estratégias administrativas e novas 

funções. 

  Para ser capaz de atender efetivamente às demandas crescentes da sociedade é 

necessário que o Estado se reorganize, adotando critérios de gestão capazes de reduzir 

custos, buscando maior articulação com a sociedade, definindo prioridades 

democraticamente e cobrando resultados. 

 

 Bresser afirma que o verdadeiro processo de redefinição do Estado envolve toda 

uma mudança de mentalidade, algo que é muito mais profundo do que se imagina, pois 

implica necessariamente na alteração de práticas que estão enraizadas em nossa 

sociedade. 

 

 Segundo Bresser, a administração pública gerencial pode ser definida através de 

algumas características básicas: 

  

 Ela é orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados;  

 Pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de 

grau limitado de confiança; 

 Como estratégia, apresenta a descentralização e o incentivo à criatividade 

e à inovação; 

 Utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores 

públicos; 



 

Diferente da administração pública burocrática, que atenta para os processos, 

sem considerar a alta ineficiência envolvida, a administração pública gerencial orienta-se 

para os resultados. Desta maneira, as diretrizes desta reforma foram lastreadas no 

conjunto de princípios que apresenta foco nos resultados, indicadores de desempenho, 

parcerias, trabalho em rede, gestão do conhecimento, autonomia e responsabilização, 

transparência, controle social e avaliação. 

 

Para Bresser, a administração gerencial; a descentralização; a delegação de 

autoridade e de responsabilidade ao gestor público; o rígido controle para o 

desempenho, aferido mediante indicadores acordados e definidos por contrato, são 

modos muito mais eficientes de gerir o Estado. 

 

Neste contexto, o Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Pública surgiu estrategicamente enquanto principal instrumento de aplicação do Plano 

Diretor da Reforma do Estado no Brasil. A proposta deste Plano era a de introduzir no 

setor público novos valores e comportamentos recomendados pela Administração 

Pública Gerencial. Além disso, pretendia-se, através do programa, viabilizar a revisão 

dos processos internos da Administração Pública para melhorar sua eficiência e eficácia. 

Considera- se que a Qualidade Total no Serviço Público é parte integrante do conjunto 

de inovações gerenciais propostas pelo Novo Gerencialismo. 

 

 Tratando-se de órgãos e empresas da administração governamental, o 

benefício final consiste na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Pode-se afirmar, 

seguindo as vias desse pensamento, que a qualidade da gestão implica na qualidade de 

vida de uma sociedade. 

 

 

  

4.2 APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

  



Na organização que aprende, a estratégia de desenvolvimento dos recursos 

humanos, é elemento central na gestão estratégica (Starkey, 1997). 

 

 O gerente ou administrador altamente bem sucedido de hoje não se distingue 

tanto por qualquer conjunto particular de conhecimentos ou habilidades, mas pela 

capacidade de se adaptar e fazer frente às exigências dinâmicas de seu trabalho e 

carreira profissional, enfim, pela capacidade de aprender. O mesmo se aplica as 

organizações de sucesso. A manutenção do sucesso num mundo em constante 

mudança exige a capacidade de explorar novas oportunidades e de aprender com 

sucessos e fracassos passados (KOLB in Starkey, 1997). 

 

 Para Kolb, um dos modelos de como as pessoas aprendem é o chamado  modelo 

de aprendizagem vivencial.  Para este modelo, os aprendizes necessitam de quatro tipos 

diferentes de habilidades: experiência concreta (EC); observação reflexiva (OR); 

conceituação abstrata (CA) e experimentação ativa. Ou seja, precisam ser capazes de 

se envolver completa, aberta e imparcialmente em novas experiências, refletir sobre 

essas experiências e observá-las a partir de diversas perspectivas, criar conceitos que 

integrem suas observações em teorias sólidas em termos de lógica, e usar essas teorias 

para tomar decisões e resolver problemas. 

 

Cada pessoa desenvolve um estilo pessoal de aprendizagem, como resultado do 

equipamento genético e da experiência de vida de cada um, e das exigências do 

ambiente em que vive. A maioria das pessoas desenvolvem estilos de aprendizagem 

que priorizam determinadas habilidades, em detrimento de outras.  

 

Para Kolb, à semelhança das pessoas, as organizações aprendem e 

desenvolvem diferentes estilos de aprendizagem. Isso se dá através de suas interações 

com o meio ambiente e através de suas escolhas de como se relacionar com ele. Um 

modelo eficiente de aprendizagem deve levar em conta essas diferenças. 

 



De que forma o conhecimento do modelo de aprendizagem vivencial e do estilo 

pessoal de aprendizagem pode ajudar a melhorar a aprendizagem individual e 

organizacional? 

 

Primeiramente, a aprendizagem deveria ser um objetivo explícito, perseguido de 

forma tão consciente e deliberada quanto o lucro ou a produtividade. Gerentes e 

organizações deveriam alocar tempo especificamente para aprender de suas 

experiências. Por ocasião da realização de reuniões ou da tomada de decisões 

importantes, deveria se alocar tempo para rever e aprender a partir desses eventos. 

 

Em segundo lugar, o processo de aprendizagem é de uma tal natureza que 

perspectivas opostas, ação e reflexão, envolvimento concreto e distanciamento analítico, 

são essenciais para o aprendizado ideal. Quando uma perspectiva acaba por dominar as 

outras, a eficácia da aprendizagem fica prejudicada no longo prazo. 

 

“O cenário atual de crescente competitividade entre empresas, entre nações tem 

provocado a necessidade de rever paradigmas de gestão e formas de inserção neste 

ambiente turbulento e mutável (FLEURY, 1995)”. 

 

 Para Freury, uma idéia que surge com um número cada vez maior de defensores 

é a de que o conceito de inovação tem que estar profundamente ligado ao conceito de 

aprendizagem. 

 

 Segundo Fleury, a aprendizagem é um processo de mudança, resultante de 

prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança 

perceptível de comportamento. 

 

 Para Fleury, os principais modelos de aprendizagem se sustentam em duas 

vertentes teóricas: 

 



 - modelo behaviorista: que possui foco principal no comportamento, pois este é 

observável e mensurável. Partindo do princípio de que a análise do comportamento 

implica o estudo das relações entre eventos estimuladores, respostas, conseqüências, 

planejar o processo de aprendizagem implica definir todo o processo, em termos 

passíveis de observação, mensuração e réplica científica. 

 

  - modelo cognitivo: pretende ser um modelo mais abrangente do que o 

behaviorista, explicando melhor fenômenos mais complexos, como a aprendizagem de 

conceitos e solução de problemas. Procura utilizar dados objetivos, comportamentais e 

dados subjetivos. Leva em consideração as crenças e percepções dos indivíduos que 

influenciam seu processo de apreensão da realidade. 

 

 O modelo cognitivo trabalha com representações e com processamento de 

informações pelo indivíduo. 

 

 Para Fleury, os processos de aprendizagem em uma organização não só envolve 

a elaboração de novos mapas cognitivos, que possibilitem compreender melhor o que 

está ocorrendo em seu ambiente interno e externo, como também a definição de novos 

comportamentos, que comprovam a efetividade do aprendizado. 

 

  As definições mais comuns de uma organização que aprende enfatizam sua 

capacidade de adaptação às taxas aceleradas de mudanças, que ocorrem atualmente 

no mundo. Entretanto, conforme Senge, adaptabilidade crescente constitui apenas o 

primeiro passo no processo de aprendizagem. O processo de aprender também é 

criativo e produtivo. 

 

 Para Senge, as organizações devem desenvolver cinco disciplinas fundamentais 

para este processo de inovação e aprendizagem: 

 



 Domínio pessoal: através do autoconhecimento, as pessoas aprendem a 

clarificar e aprofundar seus próprios objetivos, a concentrar esforços e a ver a realidade 

de forma objetiva; 

 

 Modelos mentais: são idéias profundamente enraizadas, generalizações e 

mesmo imagens que influenciam o modo como as pessoas vêem o mundo e suas 

atitudes; 

 

  Visões partilhadas: quando um objetivo é percebido como concreto e legítimo, 

as pessoas dedicam-se e aprendem não como uma obrigação, mas por vontade própria, 

construindo visões partilhadas. Muitos líderes têm objetivos pessoais, que nunca 

chegam a ser partilhados pela organização como um todo. A organização funciona muito 

mais devido ao carisma do líder ou às crises que unem a todos temporariamente; 

 

  Aprendizagem em grupo: em grupos em que as habilidades coletivas são 

maiores que as habilidades individuais, desenvolve-se a capacidade para ação 

coordenada. A aprendizagem em grupo começa com o diálogo; 

 

 Pensamento sistêmico: constitui um modelo conceitual, composto de 

conhecimento e instrumentos, desenvolvidos ao longo dos últimos 50 anos, que visam 

melhorar o processo de aprendizagem como um todo, e apontar futuras direções para o 

aperfeiçoamento. 

 

 

 

4.3 QUALIDADE TOTAL 

 

 Ao longo dos anos, com a evolução das teorias administrativas, a busca pela 

excelência na qualidade dos processos passou a ser de grande importância. Este tema é 

de muita relevância não só para o estudo acadêmico como também para a sociedade 

que busca por serviços de melhor qualidade, eficiência e agilidade. 



 

 Devido a esta importância, é cada vez maior o número de empresas públicas e 

privadas que estão utilizando o Programa de Qualidade Total, com a finalidade de 

buscar uma maior satisfação dos seus clientes através da excelência dos seus produtos 

ou serviços. No setor privado, as organizações utilizam-se das várias metodologias e 

conceitos dos programas de qualidade, sem que, no entanto, afastem-se do modelo 

original. Basicamente, seguem os conceitos difundidos pelos principais ideólogos: 

Deming, Juran, Ishikawa e Feigenbaum. Os princípios da Qualidade Total estão 

fundamentados na Administração Científica de Frederick Taylor, no Controle Estatístico 

de Processos de Walter A. Shewhart e na Administração por Objetivos de Peter Drucker. 

 

 Qualidade Total é uma técnica de administração multidisciplinar formada por um 

conjunto de programas, ferramentas e métodos, com o objetivo de obter bens e serviços 

pelo menor custo e melhor qualidade, objetivando atender as exigências e a satisfação 

dos clientes. O total indica que toda a organização e todas as suas funções estão 

incluídas, qualidade indica que a oferta de produto ou serviço atende ou supera as 

exigências do cliente e a administração indica que os processos de trabalho 

fundamentais estão no controle e são capazes, e a qualidade está totalmente integrada 

no processo de administração. 

 

 

4.3.1 Conceito 

 

 Qualidade é um valor conhecido por todos, que está presente no vocabulário 

comum da vida organizacional, profissional e pessoal. No entanto, a qualidade é definida 

de forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade, pois a percepção 

dos indivíduos em relação aos mesmos produtos e serviços pode ser diferente, em 

função de suas necessidades, experiências e expectativas. Diversas definições de 

qualidade têm sido criadas e empregadas pelas organizações, estudiosos e 

consumidores em geral. 

 



 Para a definição de qualidade, Garvin (1992), identifica cinco abordagens 

distintas:  

 Qualidade transcendente: onde a qualidade é sinônimo de excelência inata, 

ou seja, que se aprende a reconhecer pela experiência ; 

 Qualidade baseada no produto: onde a qualidade é uma variável precisa e 

mensurável; 

 Qualidade baseada no usuário: parte da premissa de que a qualidade está 

diante dos olhos de quem observa; 

 Qualidade baseada na produção: conformidade com as especificações; 

 Qualidade baseada no valor: onde um produto ou serviço de qualidade é 

aquele que oferece um desempenho ou conformidade a um preço ou custo 

aceitável, ou seja, a excelência que se pode adquirir. 

  

 No entanto, os conceitos mais utilizados nas organizações são aqueles cuja 

abordagem está mais voltada às necessidades do consumidor e aos processos de 

produção. 

 

 Para Deming (1990), a qualidade é definida conforme as exigências e as 

necessidades do consumidor e, como elas estão em permanente mudança, as 

especificações de qualidade devem ser revisadas e alteradas constantemente. 

Entretanto, Deming considera que não basta apenas cumprir as especificações. É 

necessário utilizar os instrumentos de controle estatístico de qualidade, ao invés da mera 

inspeção de produtos, uma vez que este procedimento não melhora, nem garante a 

qualidade e, até aceita certo número de defeitos. 

 

 Para Juran (1992), a qualidade apresenta vários significados, sendo dois mais 

críticos: o desempenho do produto e ausência de deficiências. 

 

 O desempenho do produto é resultado das suas próprias características, levando 

os clientes a adquiri-los para satisfazer suas necessidades. Quando ao desempenho, a 

qualidade se refere a algumas características, como, por exemplo, rapidez de 



atendimento aos pedidos dos clientes, eficácia nas campanhas publicitárias, consumo de 

energia de determinado produto. São características importantes para o desempenho e 

satisfação com o produto. 

 

 As deficiências de um produto, por outro lado, criam insatisfação, resultando em  

reclamações dos clientes. Existem vários exemplos de reclamações dos clientes, como 

fatura incorreta, demora na entrega do produto ou serviço, produtos que não atendem o 

que foi prometido, entre muitos outros. 

 

 Na opinião de Juran (1992), a satisfação com o produto e a insatisfação com o 

produto não são opostos. A satisfação é o motivo pelo qual os clientes adquirem o 

produto. A insatisfação é o motivo das reclamações. È possível que um produto não 

tenha deficiências e, mesmo assim, não consiga boas vendas, porque algum produto 

concorrente tem um desempenho melhor.   

 

 Juran (1992) define a qualidade como sendo a adequação ao uso, já que existem 

vários usos e usuários para um determinado produto ou serviço, e o termo cliente inclui 

todos aqueles que são afetados por nossos produtos e processos. A qualidade deve ser 

avaliada pelo cliente, e o objetivo da qualidade deve ser a satisfação do cliente. 

 

 Assim, Juran (1992) reconhece que o realmente interessa, quando se fala em 

qualidade, é o cliente. Deming (1990) também associa a qualidade ao cliente quando 

afirma que qualidade quer dizer fabricação econômica de produtos que atendam às 

necessidades do mercado. Deming afirma que o que define a qualidade é a demanda de 

mercado. 

 

 Para Feigenbaum (1983), a “qualidade é definida como uma determinação do 

cliente, não uma especificação da engenharia, não uma determinação do marketing ou 

da administração geral. Está baseada na experiência atual do consumidor com o produto 

ou serviço, avaliados por meio das suas necessidades e sempre representando um alvo 

em movimento no mercado competitivo.” 



 

 Segundo Crosby (1992), a qualidade significa conformidade com determinadas 

especificações, que variam conforme a empresa e de acordo com as necessidades dos 

seus clientes. Mais uma vez, a definição de qualidade está voltada totalmente para o 

cliente, enfatizando que a qualidade é tangível, gerenciável e pode ser medida. O 

objetivo é ter nenhum defeito, produzir bem e encorajar as pessoas envolvidas no 

processo, a melhorar continuamente. 

 

 Neste estudo, a abordagem da qualidade estará vinculada a satisfação das 

necessidades dos clientes e a melhoria dos processos.  

 

 

4.3.2 A Gestão da Qualidade Total 

 

 A Gestão da Qualidade Total é uma opção para a reorientação gerencial das 

organizações. Tem como pontos básicos: foco no cliente; trabalho em equipe 

permeando toda a organização; decisões baseadas em fatos e dados; e a busca 

constante da solução de problemas e da diminuição de erros. 

 

 A Gestão da Qualidade Total valoriza o ser humano no âmbito das organizações, 

reconhecendo sua capacidade de resolver problemas no local e no momento em que 

ocorrem, e busca permanentemente a perfeição. Precisa ser entendida como uma nova 

maneira de pensar, antes de agir e produzir. Implica uma mudança de postura gerencial 

e uma forma moderna de entender o sucesso de uma organização. É uma nova filosofia 

gerencial que exige mudanças de atitudes e de comportamento. Essas mudanças visam 

ao comprometimento com o desempenho, à procura do auto-controle e ao 

aprimoramento dos processos. Implica também uma mudança da cultura da 

organização. As relações internas tornam-se mais participativas, a estrutura mais 

descentralizada, e muda o sistema de controle. 

 



 Sistemas de controle são necessários em qualquer organização, porém, se forem 

burocráticos ou tradicionais, as pessoas reagem com pouca participação, pouca 

criatividade e pouca responsabilidade. 

 

 O auto-controle, que significa que a responsabilidade pela qualidade final dos 

serviços e produtos é a conseqüência do esforço conjugado de todas as áreas da 

empresa, onde todos precisam saber, a todo momento, o que fazer e como fazer, com 

informações objetivas e imediatas sobre o seu desempenho, permite que as pessoas 

respondam com participação, criatividade e responsabilidade. 

 

 Como se trata de uma mudança profunda, a implantação desse modelo enfrenta 

várias barreiras, pois mexe com o status quo, com o imobilismo, com o conformismo e 

com os privilégios. Portanto, deve-se ver a Gestão da Qualidade não como mais um 

programa de modernização. Trata-se de uma nova maneira de ver as relações entre as 

pessoas, na qual o benefício comum é superior ao de uma das partes. 

  

 A Gestão da Qualidade Total ocorre em um ambiente participativo. A 

descentralização da autoridade, as decisões tomadas o mais próximo possível da ação, 

a participação na fixação das metas e objetivos do trabalho normal e as metas e 

objetivos de melhoria da produtividade são considerações essenciais. O clima de maior 

abertura e criatividade leva a maior produtividade. A procura constante de inovações, o 

questionamento sobre a forma costumeira de agir e o estímulo à criatividade criam um 

ambiente propício à busca de soluções novas e mais eficientes. 

 

 

 

4.3.3 A Evolução da Qualidade no Brasil 

 

 No Brasil, os primeiros passos dados em direção à qualidade, ocorreram entre 

1971 e 1972, através do chamado movimento dos Círculos de Controle da Qualidade – 



CCQ, implementados primeiramente, no Brasil, pelas empresas Volkswagem do Brasil e  

Johnson & Johnson.  

 

 No início dos anos 80, o Brasil passou por uma série de modificações, conceitos 

como participação, círculo de controle de qualidade (CCQ), automação, kanban, just in 

time, entre outros, foram introduzidos na organização do trabalho das fábricas. O CCQ 

consiste na formação de um grupo de empregados voluntários, pertencentes à mesma 

área de trabalho, que se reúnem periodicamente para identificar e estudar temas e 

problemas relacionados com suas atividades. As conclusões de seus estudos são 

encaminhadas ao seu gerente imediato, sob a forma de sugestões a serem implantadas, 

e, por vezes, o CCQ poderá até conduzir diretamente a implantação da sugestão 

formulada ou mesmo acompanhá-la e orientá-la, caso seja realizada por terceiros. 

 

 Apesar disso, inicialmente a utilização dos círculos de qualidade acabou gerando 

muita polênica sobre o assunto. Alguns associavam com participação, trabalho em 

grupos, criticando o taylorismo, enquanto que outros relacionavam com intensificação do 

trabalho, exploração do potencial cognitivo do trabalhador e um aprofundamento dos 

padrões tayloristas. 

 

 A questão da qualidade tornou-se forte e presente em organizações brasileiras, 

após o início da década de 90. No passado, porém, acostumadas a uma condição de 

mercado protegido, que imperou no Brasil durante muitos anos, as empresas se 

descuidaram quanto a qualidade, principalmente porque, como este requisito não era 

cobrado, não era considerado motivo de preocupação dos seus dirigentes.  

 

  O advento da globalização, aliado à acentuada evolução tecnológica, à 

flexibilização das barreiras comerciais e à mudança no comportamento humano, faz 

surgir novo cenário mundial, onde se observa a abertura dos mercados, ou seja, um 

número maior de empresas disputando espaço e clientes. 

 



 Esse processo atinge novo estágio, mais abrangente, veloz e complexo. Nessa 

fase atual, a globalização tem o mundo inteiro como cenário e é decorrente, 

simultaneamente, da aceleração da integração espacial do mundo e da livre circulação 

de capitais financeiros, dos investimentos, das mercadorias e serviços e das tecnologias. 

Com isso, as empresas, visando sobreviver e crescer em ambiente de acirrada 

competição, buscam, de todas as formas, melhorar os seus resultados, aumentando sua 

produtividade e reduzindo seus custos. 

 

 Nesse contexto, a qualidade tem surgido como uma ferramenta capaz de preparar 

a empresa para concorrer no mercado global, sedimentar sua imagem no mercado, dar 

maior confiabilidade aos produtos e serviços por ela ofertados, aumentar a satisfação do 

cliente e, conseqüentemente, gerar maiores ganhos. 

 

 Com o crescimento do número de empresas que adotavam a filosofia dos CCQ e 

implantavam os grupos, surgiu a necessidade de troca de experiências e intercâmbio de 

informações. Essa necessidade é, então, suprida com a criação de associações 

estaduais e regionais de CCQ, entidades sem fins lucrativos, cuja finalidade era 

congregar todas as empresas e pessoas simpatizantes e praticantes do movimento, no 

sentido de fortalecê-lo, difundi-lo, acompanhá-lo, registrar suas experiências e fazer dele 

um instrumento auxiliar das organizações e do governo, na melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços, bem como o aumento da qualidade de forma geral. 

 

 Assim, foi criada a União Brasileira de Círculos de Controle de Qualidade – 

UBCCQ, com sede em São Paulo, com o intuito de coordenar, em âmbito nacional, os 

diversos esforços em busca da qualidade. 

 

 Foi seguindo essa tendência e considerando a necessidade, cada vez maior, de 

aumentar o padrão de qualidade dos produtos brasileiros e minimizar os custos, que o 

Governo lançou, em 1990, o Programa Brasileiro da Qualidade e da Produtividade – 

PBQP. 

 



 No primeiro momento, é com as empresas privadas que o governo trabalha e com 

quase todas as maiores empresas brasileiras. Noventa por cento dos industriais 

brasileiros sentaram-se nos comitês do PBQP. Várias indústrias já faziam Qualidade 

Total, notadamente na área da construção. 

 

 O governo criou, então, o Programa Nacional da Qualidade e o Prêmio Nacional 

da Qualidade, que, em 1991/92, foi ganho pela IBM. Em 1992, começou também o 

Programa de Qualidade nas empresas governamentais, iniciado na Petrobrás, Telebrás 

e na Empresa Brasileira de Qualidade Nuclear. 

 

 Também em 1992, iniciou-se o Programa da Qualidade nos serviços públicos, e o 

Governo o expande para os Ministérios. Entre outros, os Ministérios da Educação e da 

Saúde, iniciaram seus trabalhos com o Programa da Qualidade Total. Entretanto, apesar 

de todo esse esforço, o desempenho da empresa brasileira está abaixo do padrão 

mundial, resultando em prejuízo e baixa competitividade. 

 

 Como despertou mais tarde para a qualidade, a saída do Brasil é acelerar esse 

processo, a fim de encurtar a distância dos países de economia avançada, que já 

percorreram longo caminho nesse campo. Essa defasagem ocorre nos vários setores 

(indústria, comércio, serviços), mas é na área industrial que fica mais fácil demonstrá-lo. 

Os números são impressionantes, quando se compara o desempenho da indústria 

brasileira com a média da indústria dos Estados Unidos, da Europa e do Japão em 

termos de qualidade e produtividade. Segundo fontes do INMETRO, a indústria brasileira 

investe em treinamento menos de 1% das horas trabalhadas durante o ano, por 

empregado. Na indústria japonesa os empregados passam, em média, 10% do tempo de 

trabalho em treinamento, enquanto é de 6% a média nos outros países. 

 

 No Brasil, o índice de rejeição de peças defeituosas na fabricação fica entre 23 mil 

e 28 mil peças em cada milhão produzidas. A média dos Estados Unidos e da Europa 

não passa de 200, e a do Japão é de apenas 10 peças rejeitadas por milhão. Durante a 

garantia do produto, os gastos que a indústria brasileira tem com assistência técnica 



representam 2,7% do valor bruto das vendas, enquanto a média dos Estados Unidos e 

da Europa fica em torno de 0,15%, e a indústria japonesa gasta menos de 0,05% do 

valor bruto das vendas. 

 

 No Brasil, apenas 0,1% dos operários das fábricas apresenta sugestões de 

melhoria aos produtos e processos organizacionais. A média dos Estados Unidos e da 

Europa é de 60%, e na indústria japonesa 95% dos operários contribuem com 

sugestões. Entre a chegada dos pedidos à fábrica e a efetiva entrega dos produtos, a 

indústria brasileira gasta, em média, 35 dias. A média dos Estados Unidos e da Europa é 

de apenas três dias. No Japão, apenas dois dias são gastos entre o pedido e a entrega 

do produto 

. 

 A qualidade é resultado de um trabalho competente e participativo, que requer um 

processo de transformação, envolvendo aspectos técnicos, mas principalmente 

humanos e comportamentais, ou seja, além do conhecimento de novas técnicas, é 

preciso reconhecer a necessidade de mudar e se conscientizar de que isso levará a 

resultados melhores. É preciso partir para a mudança de atitudes até que elas se 

constituam em comportamento individual e evoluam para um comportamento positivo de 

todo o grupo. 

 

 A qualidade passa a assumir papel crucial na vida das organizações e se tornou 

uma variável estratégica muito importante na luta pela conquista do mercado e na 

fixação de uma imagem positiva na comunidade. 

 

 

 

4.3.4 O Planejamento da Qualidade 

 

 Planejamento pode ser definido como a atividade de estabelecer metas e os 

meios necessários para o atingimento dessas metas. Partindo desta definição, pode-se 

concluir que o planejamento da qualidade é a atividade de estabelecer as metas de 



qualidade e desenvolver os produtos e processos necessários à realização dessas 

metas. 

 

 O planejamento da qualidade serve tanto para os produtos e serviços externos, 

quanto para melhorar os produtos e processos internos. 

 Uma das metodologias mais utilizadas para o planejamento da gestão da 

qualidade é o BSC – Balanced Scorecard. 

 

 

4.4 O BSC COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 BSC – Balanced Scorecard é uma sigla que, traduzida, significa Indicadores 

Balanceados de Desempenho. 

 

 A metodologia do BSC sugere a criação de indicadores de desempenho e a 

construção de um painel de controle para que os dados sejam constantemente 

avaliados, tendo-se um controle ao mesmo tempo amplo, objetivo e balanceado. Esta 

sistemática contribui para uma análise periódica das metas propostas e ainda sugere 

que a medição avalie se as metas propostas estão dentro da realidade organizacional ou 

se devem ser revistas; se os indicadores escolhidos estão realmente sendo úteis ou se 

devem ser modificados. 

 

 O BSC traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de 

medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão 

estratégica. Isso permite que as organizações acompanhem o desenvolvimento 

financeiro ao mesmo tempo em que monitoram outros indicadores que serão 

fundamentais para alcançar os objetivos da organização. De acordo com Kaplan e 

Norton (1997): “O BSC leva o conjunto de objetivos das unidades de negócios além das 

medidas financeiras sumarizadas. Os executivos podem agora avaliar até que ponto 

suas unidades de negócios geram valor para os clientes atuais e futuros, e como devem 



aperfeiçoar as capacidades internas e os investimentos necessários em pessoal, 

sistemas e procedimentos visando a melhorar o desempenho futuro”. 

 

 Ativos intangíveis como valor da marca, valor da carteira de clientes, o nível de 

satisfação dos clientes ou o valor do nível técnico e gerencial de seus funcionários são, 

atualmente, indicadores extremamente preciosos na avaliação de uma organização que 

o modelo contábil tradicional não considera. “A filosofia do BSC é de colocar a estratégia 

e a missão no centro do sistema de gestão, ao invés do controle. Ao estabelecer metas 

e objetivos, a alta administração deixa a cargo dos níveis operacionais a tarefa de definir 

os caminhos para alcançá-las” (Campos, 1998).  

 

 O BSC é representado por quatro diferentes perspectivas que representam as 

principais variáveis que, em equilíbrio, asseguram a base para um sistema de medição e 

gestão estratégica. A inter-relação entre as perspectivas é determinada com base em 

relações de causa e efeito. Segundo Kaplan e Norton (1997), a ênfase na construção de 

relações de causa e efeito no BSC gera um raciocínio sistêmico e dinâmico, permitindo 

que os diversos processos da organização entendam como as peças se encaixam, como 

o seu papel influencia o papel de outras pessoas, além de facilitar a definição dos 

vetores de desempenho e as iniciativas correlatas que não apenas medem a mudança, 

como também a alimentam. Isso permite a análise constante da dinâmica do negócio, de 

forma a aumentar a capacidade da organização de aprender, de trabalhar em processos 

que efetivamente agregam valor estratégico. As quatro perspectivas estão 

representadas no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quadro 1: Perspectivas do Balanced Scorecard. Fonte: Kaplan e Norton (1997). 
 
 

Perspectiva financeira: Kaplan e Norton (1997) consideram que os objetivos e 

medidas financeiras devem desempenhar um duplo papel, definir o desempenho 

financeiro esperado da estratégia e servir de meta principal para os objetivos e medidas 

de todas as demais perspectivas do BSC. 

 

Perspectiva dos clientes: Na perspectiva de clientes, o BSC permite que os 

executivos identifiquem o segmento de clientes e mercados nos quais desejam competir. 

Esses segmentos representam as fontes que irão produzir o componente de receita dos 

objetos financeiros da organização. Campos (1998) enfatiza que a perspectiva dos 

clientes possibilita não só alinhar as medidas de avaliação da satisfação, fidelidade, 

retenção, captação e rentabilidade para os mercados e clientes alvo, como também 

permite identificar e medir as principais tendências e indicadores do mercado que 

possibilitarão à organização desenvolver soluções de valor para os seus clientes. 

 

Financeiro:  
Para ter sucesso financeiramente, 

como devemos aparecer para os nossos 
investidores? 

 

Aprendizado e 

crescimento:  
Para alcançar nossa visão, 

como sustentar a habilidade de  
mudar e progredir? 

 

Cliente:  
Para alcançar nossa visão, 

como devemos ser vistos 
pelos clientes ? 

 

Processos internos 

do negócio:  
Para satisfazer os clientes, 

em quais processos devemos 

nos sobressair? 

Visão 

 e  

Estratégia 



Perspectiva dos processos internos da organização: Tradicionalmente, a 

identificação dos processos e seus indicadores para o gerenciamento de processos é 

realizada com base em alguns critérios definidos pela alta direção. Normalmente são 

escolhidos processos que apresentam deficiências em algumas medidas financeiras ou 

de qualidade, produção, ciclo e produtividade, sem que haja a preocupação com a sua 

contribuição para a implementação da estratégia da empresa.  

 
Perspectiva de aprendizado e crescimento: Kaplan e Norton (1997) afirmam que a 

quarta e última perspectiva BSC desenvolve objetivos e medidas para orientar o 

aprendizado e o crescimento organizacional. Os objetivos estabelecidos nas 

perspectivas financeiras do cliente e dos processos internos revelam onde a organização 

deve se destacar para obter um desempenho excepcional. As perspectivas de 

aprendizado e crescimento oferecem a infra-estrutura que possibilita a consecução de 

objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas. Note-se que a adoção desta 

perspectiva vem de encontro às modernas versões dos critérios do PNQ - Prêmio 

Nacional da Qualidade, que a adotam em todos os seus itens de enfoque e aplicação. 

 

 O BSC, portanto, a partir de uma visão integrada e balanceada da empresa, 

permite descrever a estratégia de forma clara através dos objetivos estratégicos das 

quatro perspectivas, sendo todos eles relacionados entre si através de uma relação de 

causa e efeito. Além disso, o BSC promove o alinhamento dos objetivos estratégicos 

com indicadores de desempenho, metas e planos de ação. Desta maneira é possível 

gerenciar a estratégia de forma integrada e garantir que os esforços da organização 

estejam direcionados para a estratégia.  

  

 Para que seja uma ferramenta eficaz e eficiente de medição e melhoria, é 

recomendável que o BSC seja inserido como um processo do sistema de gestão da 

qualidade indutor da melhoria contínua, implicando, portanto, a utilização do ciclo PDCA, 

também conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming. De acordo com Mello et 

al (2002): “Dentro do contexto de um sistema de gestão da qualidade, o PDCA é um 

ciclo dinâmico que pode ser desdobrado dentro de cada processo da organização e para 

o sistema de processos em sua totalidade. Ele está intimamente associado com 



planejamento, implementação, controle e melhoria contínua dos processos de realização 

do produto e do sistema de gestão da qualidade. A manutenção e a melhoria contínua 

da capacidade do processo podem ser atingidas pela aplicação do conceito do ciclo 

PDCA em todos os níveis da organização. Isso se aplica tanto para os processos 

estratégicos de alto nível, como para o planejamento e a análise crítica do sistema de 

gestão da qualidade, quanto para as simples atividades operacionais executadas como 

parte dos processos de realização do produto.”  

 

 Os passos do ciclo PDCA são os seguintes: 

 

     Plan (planejamento): estabelecer missão, visão, objetivos (metas), procedimentos 

e processos (metodologias) necessários para o atingimentos dos resultados. 

 

     Do (execução): realizar, executar as atividades. 

 

     Check (verificação): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar 

processos e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações e 

estado desejado, consolidando as informações, eventualmente confeccionando 

relatórios. 

 

     Act (ação): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, 

eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação, de forma a melhorar a 

qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. 

 

 A obtenção da credibilidade da alta direção é vital para o sucesso do projeto. 

Kaplan e Norton (1997) deixam claro a importância disso ao afirmarem: “O Scorecard 

deve representar o pensamento e as energias da equipe executiva da unidade de 

negócios. A menos que essa equipe esteja totalmente engajada no processo, é 

improvável um resultado bem sucedido. Sem o apoio dos altos executivos, o projeto do 

Scorecard não deve ser iniciado.” 

 



 Em um processo de BSC deve ser elaborado um Mapa Estratégico, que descreva 

de forma clara a estratégia através de objetivos vinculados entre si e distribuídos nas 

quatro dimensões. Cada objetivo terá de 1 a 2 indicadores associados, com metas e 

planos de ação a ele vinculados. 

 

 

4.5 FERRAMENTAS PARA CONTROLE DA QUALIDADE 

 

 KAORU YSHIKAWA, em 1968, objetivando facilitar o estudo dos profissionais da 

qualidade, organizou um conjunto de ferramentas, de natureza gráfica e estatística, 

denominando-as "Sete Ferramentas do Controle da Qualidade". Nos últimos anos, a elas 

foram incorporadas outras, já amplamente utilizadas nas mais diversas áreas do 

conhecimento, e que se mostraram eficientes quando aplicadas as questões 

relacionadas a qualidade.  

 

 O desenvolvimento da qualidade dos produtos e serviços tem se mostrado, na 

atualidade, como fundamental para que as empresas assumam vantagens competitivas 

no mercado. Cada vez mais, a preferência dos clientes se voltará para produtos cujas 

empresas optaram por adequar-se aos novos paradigmas de administração dos seus 

negócios. Deste novo modelo pode-se destacar aspectos como: 

 

 Foco no atendimento às necessidades dos cliente, 

 Foco nos processos, 

 Abordagem sistêmica, 

 Trabalho em equipe, 

 Monitoramento constante do desempenho dos processo. 

 

 As ferramentas para o aprimoramento da qualidade, como meio de facilitar o 

trabalho daqueles que são responsáveis pela condução de um processo de 

planejamento ou análise e solução de problemas, tem os seguintes objetivos: 

 



 Facilitar a visualização e entendimento dos problemas; 

 Sintetizar o conhecimento e as conclusões; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Permitir o conhecimento do Processo; 

 Fornecer elementos para o monitoramento dos processos. 

 

 Munidos com este conjunto de técnicas, os profissionais da qualidade têm durante 

muitos anos, enfrentado diversos desafios. Devido a sua aplicabilidade, não podem ser 

consideras propriedade exclusiva de especialistas. Sua aplicação tem se mostrado 

importante para os mais diversos níveis profissionais. 

 

 Considera-se, fundamental, que o profissional da qualidade tenha o domínio 

sobre as aplicações destas ferramentas, dentre as quais podemos citar: 

 

 Fluxograma - representação gráfica destinada ao registro das diversas etapas 

que constituem um determinado processo, facilitando sua visualização e análise. 

 

 Brainstorming - destina-se a geração de idéias/sugestões criativas que rompam 

os limites/paradigmas dos membros da equipe e permita avanços significativos na busca 

de soluções.  

 

 Diagrama de Causa-Efeito – estrutura gráfica que permite a organização dos 

dados, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema. 

 

 Coleta de Dados - conjunto de técnicas que, com o emprego de uma "folha de 

verificação" apropriada, permite a obtenção dos dados necessários a um tratamento 

estatístico específico. 

 

 Gráficos - são destinados à síntese e apresentação dos dados, permitindo que 

sejam mais facilmente interpretados. 

 



 Análise de Pareto - fazendo uso do Princípio de Pareto, permite a visualização 

dos diversos elementos de um problema e o estabelecimento de prioridades, por 

exemplo, quanto a escolha daquele que deverá, primeiramente, ser solucionado. 

 

 Histograma - gráfico de colunas representativo da forma como se distribui um 

conjunto de dados numéricos. 

 

 Diagrama de Dispersão - diagrama que permite a identificação do grau de 

relacionamento entre duas variáveis consideradas numa análise. 

 

 Box Plot - gráfico que permite, com poucos dados, realizar comparações, bem 

como, o acompanhamento do desenvolvimento de um processo ao longo do tempo. 

 

 Gráfico de Controle - gráfico de linha que representa o desenvolvimento de um 

processo ao longo do tempo, associado a limites de controles estabelecidos a partir de 

dados obtidos do processo em estudo 

 

 

5 QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

 As organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos são parte da sociedade. 

Elas não existem por conta própria, mas para cumprir uma finalidade social específica e 

satisfazer uma necessidade exclusiva da sociedade, da comunidade ou do indivíduo.  

 

 Para Deming (1990) afirma que uma doença comum que aflige a administração e 

a administração pública em todo mundo é a impressão de que todos os problemas são 

diferentes. Com certeza são diferentes, mas os princípios que ajudarão a melhorar a 

qualidade do produto e dos serviços são, por natureza, universais.  

 

 Segundo Monteiro (2006), ao longo da última década, o processo de Reforma do 

Estado e as mudanças dos organismos públicos se aprofundaram e ganharam 



notoriedade. Vários governos se empenharam para tentar focar as atividades de governo  

no atendimento ao cidadão, tornando a máquina estatal mais leve e produtiva. As 

diretrizes desta reforma foram lastreadas no conjunto de princípios da chamada 

Administração Pública Gerencial, que apresenta foco nos resultados, indicadores de 

desempenho, parcerias, trabalho em rede, gestão do conhecimento, autonomia e 

responsabilização, transparência, controle social e avaliação.  

 

 Com isso, tem se procurado mudar a qualidade gerencial das instituições 

públicas, pesquisando e implementando novos modelos de gestão que possibilitem a 

execução destas tarefas, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida do 

cidadão.  

 

 A globalização empurrou o Estado na direção da redefinição de suas funções, 

antes fundamentadas na proteção e no fomento de suas economias e na garantia da 

universalidade dos serviços.  

 

 Spink apud Monteiro (2006) cita o Relatório das Nações Unidas de sua 

conferência em Brighton, em 1971, “na tentativa da definição de Reforma Administrativa 

do Estado, como sendo o esforço que tem como alvo a indução das mudanças 

fundamentais nos sistemas de administração pública, através de reformas de todos os 

sistemas ou, pelo menos, de medidas que visem à melhoria de um ou mais elementos-

chave, como estruturas administrativas, pessoal e processos. Neste particular, estas são 

consideradas essenciais para a criação de capacidade administrativa necessária ao 

desenvolvimento econômico, alem da execução das funções governamentais 

essenciais.” 

  

 A definição de Reforma Gerencial se encerra em sete características da nova 

gestão pública: administração profissional, indicadores de desempenho explícitos, maior 

ênfase no controle de resultados, divisão das organizações públicas em unidades 

menores, maior competição entre unidades, ênfase no uso de práticas de gestão 

originadas no setor privado, e ênfase em maior disciplina e parcimônia no uso de 



recursos. A reforma do Estado pela via da Reforma Gerencial da Administração Pública 

é uma resposta ao processo de globalização em curso, com premente ameaça à 

autonomia dos Estados na formulação e implementação de políticas públicas, e à 

chamada crise do Estado com início nos anos 1970, e consolidação a partir dos anos 80 

(MONTEIRO, 2006). 

 

 Com a crise dos anos 1980, a taxa de crescimento dos países centrais foram 

reduzidas drasticamente, ocasionando a estagnação, por quinze anos, da renda por 

habitante nos países em desenvolvimento. Este fato decorre da crise do Estado, uma 

crise fiscal, do modo de intervenção econômica e social e uma crise na forma 

burocrática de administrar o Estado.  

 

 O Decreto-Lei nº 200, do final dos anos 1960, visou conferir maior flexibilidade à 

Administração Pública, principalmente por meio da criação de autarquias, fundações e 

empresas públicas, resultando, em parte, em grande desenvolvimento econômico até o 

final dos anos 1970. Este é considerado o primeiro esforço na direção de uma reforma 

administrativa no País. 

 

 Monteiro 2006 afirma que “Timidamente, a reforma começa nos anos 1980, em 

meio a uma crise econômica com seu auge no início dos anos 1990. Problemas como o 

ajuste fiscal, as privatizações e a abertura comercial foram atacados de frente. Já a 

reforma administrativa  só começou efetivamente em 1995 com uma proposta de 

reformulação gerencial do Governo, a qual apontava para a direção da modernização do 

serviço público, da busca da eficiência e profissionalização, da consolidação do ajuste 

fiscal e do melhor atendimento da necessidade dos cidadãos”. 

 

 Neste contexto, o Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Pública surgiu estrategicamente enquanto principal instrumento de aplicação do Plano 

Diretor da Reforma do Estado no Brasil. A proposta deste Plano era a de introduzir no 

setor público novos valores e comportamentos recomendados pela Administração 

Pública Gerencial. Além disso, pretendia-se, através do programa, viabilizar a revisão 



dos processos internos da Administração Pública para melhorar sua eficiência e eficácia. 

Considera- se neste trabalho que a Qualidade Total no Serviço Público é parte 

integrante do conjunto de inovações gerenciais propostas pelo Novo Gerencialismo 

(MONTEIRO, 2006). 

 

 Tratando-se de órgãos e empresas da administração governamental, o benefício 

final consiste na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Pode-se afirmar, seguindo 

as vias desse pensamento, que a qualidade da gestão implica na qualidade de vida de 

uma sociedade. 

 

 

 

6 O PROJETO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CONAB 

 

 O Planejamento Estratégico integra um dos quatro Projetos do Programa de 

Revitalização da Conab, que foi denominado de “Sistema de Avaliação Permanente do 

Desempenho da Conab” que tem como objetivo atualizar as definições básicas 

relacionadas com a sua missão, visão de futuro, objetivos e projetos estratégicos, definir 

metas e indicadores de avaliação, sistematicamente amparados por um fluxo de 

informações ágeis e de alta qualidade, permitindo à administração da Companhia uma 

gestão focada no cumprimento de seus objetivos estratégicos e em resultados. 

 

 A decisão de implementação de um sistema de avaliação permanente do 

desempenho da Companhia, foi precedida de um diagnóstico organizacional realizado 

pela HOJE/EMP Consulting, de março a maio de 2003, que entre outras 

recomendações, sugeriu a adoção dessa sistemática, por meio de painel de controle. A 

partir desta orientação, a Conab buscou as alternativas existentes no mercado, realizou 

pesquisas e visitas técnicas a empresas que procediam avaliação constante dos 

resultados institucionais. Com base nestas informações, optou pela metodologia 

baseada no instrumental do BSC - Balanced Scorecard. Elaborou, ainda, com a 

colaboração da Professora Maria de Fátima Pires da Silva da Universidade de Campinas 



– Unicamp, um projeto piloto na Superintendência de Armazenamento, para a validação 

da escolha do novo modelo de gestão que seria implantado na Conab. 

 

 Para atender às necessidades do projeto de implantação de sistema de avaliação 

permanente do desempenho da Companhia Nacional de Abastecimento, foi necessária a 

contratação de consultoria especializada no modelo de gestão do Balanced Scorecard 

(BSC). 

 

 A empresa licitante vencedora foi a Symnetics Consultoria Empresarial Ltda, cujo 

contrato de prestação de serviço nº 04/47-900 foi assinado com o PNUD em 06/04/2004 

tem como beneficiária a Companhia Nacional de Abastecimento. 

 

 O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em 5 etapas: 

 

 1ª Etapa: Planejamento e Alinhamento Conceitual: Planejamento do Projeto, 

Mobilização da Liderança, Capacitação da Equipes na Construção do BSC; 

 

 2ª Etapa: Alinhamento Estratégico da Liderança: Alinhamento da Missão e Visão 

da Conab e Determinação dos Direcionadores Estratégicos da Empresa; 

 

 3ª Etapa: Tradução da Estratégia: Construir o BSC Corporativo da Conab, 

composto por Mapa Estratégico, Indicadores, Metas e Iniciativas; 

 

 4ª Etapa: Comunicação da Estratégia: Elaboração de um Plano de Comunicação 

da Estratégia considerando os diversos públicos, mensagens e veículos; 

 

 5ª Etapa: Treinamento e Planejamento do Desdobramento: Capacitação da 

equipe de desenvolvimento no desdobramento do BSC e Estruturação do modelo e 

cronograma para o desdobramento do BSC da Conab. 

 

 Para a realização do projeto foram designadas as seguintes equipes: 



 

 Patrocinador: Presidente. Pelas normas da consultoria deveria ser a pessoa 

mais influente da organização. No caso específico da Conab, as decisões do 

Patrocinador foram compartilhadas com todos os membros da Diretoria Colegiada.  

 

 Atribuições: Decidir sobre a validade do processo em pauta, nomear os demais 

grupos/equipes; aprovar a conclusão dos trabalhos de cada etapa, conforme 

previamente estabelecido no plano. 

 

 Equipe de líderes: A finalidade dessa equipe era atualizar as definições básicas 

relacionadas com a Missão, Visão de futuro, objetivos e projetos estratégicos, definir 

metas e indicadores de avaliação, permitindo à administração da Companhia uma 

gestão focada na estratégia. Essa equipe era responsável pela tomada de decisão. 

 

 Atribuições: Envolver-se em entrevistas e validações preliminares para fornecer 

insumos e direcionadores para equipe de desenvolvimento construir as propostas 

relativas a cada uma das etapas do plano de trabalho; 

 

 Participar em tempo integral das Oficinas de Trabalho de validação das propostas 

elaboradas pela equipe de desenvolvimento; 

 

 Validar as propostas apresentadas realizando ajustes quando necessário de 

forma que o produto final apresente a visão estratégica do grupo de líderes da Conab; 

 

 Garantir a futura disseminação e internalização dos produtos construídos ao longo 

do projeto. 

 

 Equipe de Líderes Ampliada: A finalidade dessa equipe era oferecer subsidio 

para a tomada de decisão da equipe de líderes, contribuindo, através de entrevistas e 

debates, com a atualização da Missão, Visão de futuro, objetivos estratégicos, metas, 

indicadores de avaliação e iniciativas. As propostas dessa equipe eram submetidas à 



deliberação da equipe de líderes e as decisões tomadas retornavam para discussão e 

validação. Essa equipe era consultiva e não deliberativa. 

 

 Atribuições: Acompanhar o andamento do projeto, participando dos fóruns de 

debates e comunicação previstos no plano de trabalho; 

 

 Validar as propostas apresentadas, propondo ajustes quando necessário de 

forma que o produto final represente a visão estratégica do grupo de lideres da Conab; 

  

 Garantir a futura disseminação e internalização dos produtos construídos ao longo 

do projeto. 

 

 Equipe de Desenvolvimento: A sua finalidade era participar da construção do 

BSC, em tempo integral, para garantir a integridade e a consistência do conteúdo dos 

produtos, auxiliar a consultoria no desenvolvimento dos trabalhos e ser no processo de 

aprendizagem capaz de garantir o desdobramento e implementação dos trabalhos no 

âmbito da Companhia. 

 

 Atribuições: Acompanhar o andamento do projeto, participando dos fóruns de 

debates e comunicação previstos no plano de trabalho; 

 

 Validar as propostas apresentadas, propondo ajustes quando necessário de 

forma que o produto final represente a visão estratégica do grupo de lideres da Conab; 

 

 Garantir a futura disseminação e internalização dos produtos construídos ao longo 

do projeto. 

 

 Equipe de Multiplicadores: A criação dessa equipe foi de preparar futuros 

facilitadores na implementação da metodologia BSC na Companhia. A participação 

desses multiplicadores era pontual, de acordo com as negociações com seus superiores 

mediatos. 



 

 Atribuições: Absorver os conceitos, metodologias e ferramentas trazidos pela 

consultoria; acompanhar o andamento do projeto; multiplicar o conhecimento e 

experiência em futuros desdobramento do processo. 

 

 Forças-tarefas: São equipes formadas ad hoc para apoiar a equipe de 

desenvolvimento em tarefas específicas, sobretudo para o fornecimento de informações, 

relatórios, origem de dados, etc. 

 

 Atribuições: Agregar conhecimentos em temas e tarefas específicos; Apreciar, 

avaliar e dar sustentação aos produtos e conclusões gerados a partir das tarefas 

realizadas; Obter apoio às decisões necessárias. 

 

 No caso do projeto, quando foi necessário, integraram as forças-tarefas membros 

da equipe de desenvolvimento e de multiplicadores. 

 

 

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NA CONAB 

 

 O trabalho foi realizado a partir de entrevistas individuais com os membros da 

equipe de líderes e entrevistas coletivas com a equipe de líderes ampliada, sendo neste 

último caso os encontros denominados de Momentos. 

 

 As entrevistas eram previamente preparadas pela consultoria, com a participação 

da equipe de desenvolvimento e de multiplicadores. Na entrevista, a consultora da 

Symnetics era acompanhada um componente de equipe de desenvolvimento e um 

multiplicador, que eram responsáveis pelos registros do encontro. Esse processo de 

participação fazia parte da capacitação dessas equipes de trabalho. 

 

 Somente as consultoras entrevistaram os Diretores e o Presidente por se 

entender que essa atitude preservava a confiabilidade do projeto. 



 

 

6.1.1 Detalhamento das Etapas 

 

 Os resultados das entrevistas eram tabulados pela Consultoria e equipe de 

desenvolvimento e multiplicadores e posteriormente validados nas oficinas de trabalho, 

no total de cinco, realizados no Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da 

Conab – CDRH. 

 

 A consultoria, antes da realização dos encontros da equipe de líderes, tomando 

por base a consolidação das entrevistas, realizava reunião com a Diretoria Colegiada 

para buscar o consenso e o alinhamento das opiniões com vistas à melhor organizar o 

encontro e melhorar o andamento dos trabalhos. 

 

 As entrevistas com os integrantes da equipe de lideres foram realizadas conforme 

cronogramas a seguir, cujas datas e pautas foram divulgadas assim que o plano de 

trabalho foi aprovado. 

 

 A Etapa 1, Planejamento e Alinhamento Conceitual: Planejamento do Projeto, 

Mobilização da Liderança, Capacitação das Equipes na Construção do BSC: Esta 

etapa iniciou-se com a realização de treinamento especifico com as equipes de 

desenvolvimento e de multiplicadores. O treinamento, denominado “Treinamento Prático 

para Construção do BSC”, fez parte da fase preparatória e foi de fundamental 

importância na construção e implementação do BSC. O principal objetivo foi de 

assegurar o perfeito entendimento dos conceitos e metodologia do Balanced Scorecard 

sob um cunho pragmático, ou seja, a partir de estudos de caso e trabalhos práticos que 

viabilizaram a atuação da equipe como designers do Balanced Scorecard da CONAB. 

 

 O treinamento foi constituído de dez módulos, que compreendem: 

 



 Módulo 1 – Introdução e Visão Geral de Processo: Neste módulo foram 

apresentados os conceitos relacionados à Gestão Estratégica e Balanced Scorecard, 

bem como as atividades para construção do Balanced Scorecard. 

 

 Módulo 2 – Preparação para o Balanced Scorecard: Nesta oportunidade, foram 

apresentados os grandes insumos e preparações que uma equipe interna deve realizar 

para construir o mapa estratégico (objetivos correlacionados nas quatro dimensões) de 

sua organização se preparando para um primeiro workshop com a Alta Administração da 

organização. 

 

 Módulo 3 – Desenho do Balanced Scorecard: A construção do Balanced 

Scorecard requer uma série de entrevistas pontuais com os líderes ou diretoria da 

organização, neste módulo foram apresentados casos e realizados exercícios para estas 

entrevistas. Foram explorados aqui grandes objetivos de consenso da organização e 

objetivos onde ainda não há consenso estabelecido. 

 Módulo 4 – Workshop junto à Liderança: Apresentação de como seria conduzida 

esta Oficina de trabalho, onde pela primeira vez seriam reunidos todos os líderes da 

organização. O grande objetivo é chegar ao mapa estratégico final. Trata-se de um 

evento crucial,  seu sucesso garante a correta implementação do Balanced Scorecard. 

 

 Módulo 5 – Identificação dos Indicadores: Após o primeiro workshop, segue a 

identificação e o detalhamento de indicadores para cada objetivo estratégico da 

organização. Existe uma série de ferramentas e fatores críticos associados à definição 

de indicadores que são abordados a partir de casos e exercícios práticos em grupo. 

 Módulo 6 – Identificação de Metas: Uma vez definidos os indicadores 

relacionados a cada objetivo estratégico, a equipe interna deve ser preparada para 

sustentar e coordenar o processo de definição de metas estratégicas, ou seja, o que a 

organização quer atingir em relação a cada objetivo estratégico. A definição de metas 

requer uma série de cuidados, entre eles, a perfeita coerência entre as mesmas. Todas 

as técnicas e cuidados relacionados à definição de metas são passadas a partir de 

casos e exercícios práticos a toda a equipe interna. 



 

 Módulo 7 – Inventário e Priorização de Iniciativas: Para atingir as metas 

estabelecidas, uma série de iniciativas, ações ou projetos deve ser estabelecida. O 

primeiro passo é resgatar tudo o que já está em andamento na organização, entendendo 

seu alinhamento com a estratégia, e em seguida busca-se identificar e detalhar outras 

iniciativas. O passo final requer a priorização destas iniciativas, assegurando a 

implementação das mesmas ao longo do tempo. Este módulo tem por finalidade 

assegurar a transferência destes conhecimentos e técnicas à equipe interna do projeto. 

 

 Módulo 8 – Construção do Plano de Implementação: O BSC, além de seu 

desenho, requer seu desdobramento em unidades de negócio ou áreas, comunicação, 

alinhamento com incentivos ou remuneração variável, implementação de tecnologias ou 

softwares que automatizem a análise dos indicadores etc. Este módulo fornece uma 

visão dos aspectos que são relevantes para a preparação do plano de implementação. 

 

 Módulo 9 – Advocacia: Trata-se de como promover a "venda interna" do Balanced 

Scorecard, ou seja, como assegurar o perfeito entendimento e adequação do BSC 

internamente e ao longo do tempo, assegurando sua perpetuidade. Trata-se de um fator 

crítico de sucesso, cuja competência deve ser desenvolvida internamente. 

 

 Módulo 10 - Fechamento / Resumo: Conclusão e encerramento do treinamento. O 

grande objetivo é estimular perguntas ou sugestões que possam surgir como resultado 

do próprio treinamento. 

 

 Depois dos módulos de treinamento, foi realizado o alinhamento conceitual com 

as equipes de líderes e a equipe de lideres. 

  

 Na oficina de trabalho com a equipe de líderes foi apresentado o referencial 

teórico do modelo proposto (BSC), com exemplos de organizações que implementaram 

um modelo gestão estratégica sustentado neste referencial e as lições que podem ser 

extraídas das experiências destas organizações. O representante do SENAI (Serviço 



Nacional de Aprendizagem Industrial) nacional relatou sua experiência com a 

implantação do BSC. 

 

 Foi informado o processo de como seria a organização do projeto em termos de 

plano de trabalho, da metodologia, do envolvimento das pessoas, do papel das equipes 

e as suas atribuições. 

 

 Na primeira parte do encontro da equipe de líderes ampliada os objetivos foram 

de esclarecer o objetivo do projeto e seu cronograma, os conceitos do modelo adotado, 

o papel e as atribuições das equipes envolvidas e através de trabalho conjunto coletar 

insumos sobre o realinhamento da missão, escopo de atuação e a visão de futura da 

Conab. 

 

  A etapa 2, Alinhamento Estratégico da Liderança: Alinhamento da Missão e 

Visão da Conab e Determinação dos Direcionadores Estratégicos da Empresa: O 

alinhamento estratégico da liderança consistiu na realização de entrevistas para 

entendimento das percepções acerca da Missão, Visão de Futuro, Proposta de Valor 

para o cliente e direcionadores estratégicos da Empresa. Envolveu ainda, a análise pela 

consultoria de documentos estratégicos disponíveis. Todo este trabalho foi realizado em 

conjunto com a equipe de desenvolvimento e pontualmente envolveu todos os 

representantes da equipe de multiplicadores. Com a primeira equipe foi discutido o 

modelo e as questões da entrevista, inclusive com a realizada de uma simulação da 

mesma. Os multiplicadores acompanharam as entrevistas de acordo com a escala 

definida pela consultoria e participaram da sua consolidação. 

 A primeira rodada de entrevistas, que buscou identificar as questões a seguir 

descritas, foi realizada no período de 25/05 a 04/06, com a equipe de líderes, deforma 

individual e no dia 08/06/04 com a equipe de líderes ampliada, por meio de entrevista 

coletiva. 

 

 Mapeando o ambiente atual da Conab: 

 



a) Sistema em que está inserida (Clientes; Usuários dos serviços e programas; 

fornecedores da Conab; fonte de recursos; parceiros; entidades que se 

relacionam com a Companhia); 

 

b) Escopo de atuação (O que a Conab faz?); 

 
c) Impactos da existência da Conab, junto à sociedade; 

 
 d) Razões/Motivações para a continuidade da Conab (perspectiva de 5 anos). 

 

 Buscando o Futuro: 

 

a) Como o corpo funcional gostaria de ver a Conab daqui a 5 anos; 

 

b) Público-alvo; 

 
c) Percepção da Conab pela Sociedade; 

 
d) Desafios da Companhia:Citar os principais desafios para que esta visão futura 

seja alcançada; 

 
 e) Diferenças em relação ao escopo atual:Existirão diferenças de escopo no 

horizonte de 5 anos ? Quais? 

 

 Análise do Ambiente Interno e Externo: 

 

a) Principais pontos fortes internos atuais; 

 

b) Principais pontos fracos internos atuais; 

 
c) Principais oportunidades do mercado; 

 
 d) Principais ameaças do mercado. 

 



 Identificando os limites: 

 

 a) Legislação que delimita o escopo de atuação e gerenciamento da Conab e 

seus principais aspectos; 

  

 b) Autonomia de atuação da Conab. 

 

 O alinhamento da missão da Conab iniciou com o levantamento das declarações 

de missão já descritas para a organização ao longo dos anos. Durante os trabalhos foi 

apresentada uma sugestão de missão no sentido de estimular a discussão pela equipe 

de líderes: “Promover a regularidade do abastecimento interno dos produtos 

agropecuários participando da formulação e execução de políticas agrícola e de 

abastecimento, gerando informações e difundindo conhecimentos”. 

 

 Tendo em vista a importância do assunto definiu-se que o processo seria de 

discussão permanente para amadurecimento e a decisão seria em momento mais 

apropriado. No intervalo entre esse encontro e a definição da missão foram 

apresentadas quatro sugestões que foram analisadas pela Diretoria Colegiada, e 

apresentadas às equipes de líderes e de líderes amplia para discussão. Ao final dos 

trabalhos ficou definida como: 

 

 “Contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor 

rural, participando da formulação e execução das políticas agrícola e de abastecimento.” 

 

 Com base nas entrevistas realizadas com a equipe de líderes e de lideres 

ampliada, foram identificados inicialmente os temas que permeiam a atuação da Conab. 

 

 Após as discussões entre as equipes, os temas estratégicos definidos foram: 

Informação e Conhecimento; Formulação de Políticas Públicas e Execução de Políticas 

Agrícola e de Abastecimento. 

 



 Em seguida os pontos de consenso obtidos na oficina da equipe de líderes com 

relação à visão de futuro da Conab foram definidos e detalhados. 

 

 A Etapa 3, Tradução da Estratégia: Construir o BSC Corporativo da Conab, 

composto por Mapa Estratégico, Indicadores, Metas e Iniciativas: Esta etapa 

envolveu a Construção do Mapa Estratégico, objetivos estratégicos correlacionados em 

causa e efeito nas cinco perspectivas do BSC; detalhamento da Proposta de Valor para 

o Cliente, com explicitação dos atributos básicos e direcionadores; definição de 

Indicadores para cada um dos objetivos contidos no Mapa Estratégico; detalhamento 

dos Indicadores (descrições, fórmulas, freqüência de mensuração, origem de dados, 

etc.); definição e alinhamento de metas (foco no longo prazo); Inventário das iniciativas 

(projetos), alinhamento e priorização de iniciativas com os objetivos estratégicos e metas 

estabelecidas. 

 

 A Etapa 4, Comunicação da Estratégia: Elaboração de um Plano de 

Comunicação da Estratégia considerando os diversos públicos, mensagens e 

veículos:  A comunicação é um dos focos principais do modelo de gestão adotado pela 

Companhia. Por essa razão foi elaborado o plano de comunicação da estratégia pela 

consultoria em conjunto com o Núcleo de Comunicação e Promoção Institucional - 

NUPIN e com a equipe de desenvolvimento, que teve como objetivo geral, nessa fase 

inicial, a divulgação interna do projeto. 

 

 A Etapa 5, Treinamento e Planejamento do Desdobramento: Capacitação da 

equipe de desenvolvimento no desdobramento do BSC e Estruturação do modelo 

e cronograma para o desdobramento do BSC da Conab: Esta etapa envolveu as 

seguintes atividades: 

 

 • a capacitação das pessoas que participarão do desdobramento do BSC e que 

serão multiplicadores da metodologia (pré-requisito:Curso de construção do BSC); 

 

 •Estruturar equipes para o desdobramento e alinhar papéis; 



 

 • Definir a abordagem de desdobramento: por processos, por área funcional, por 

região, por tema; 

 

 •Definir como será o processo de validação dos produtos gerados; 

 

 •Construir um cronograma para o desdobramento; 

 

 • Contemplar o desdobramento de objetivos, indicadores, metas e iniciativas, 

visando alinhar as unidades da empresa; 

 

 •Estabelecer datas-alvo para as Oficinas de cada painel. 

 

 O planejamento estratégico da Companhia, para o período de 2005 a 2009, está 

em plena fase de implementação e aprimoramento. O sucesso na adoção deste novo 

modelo de gestão exige o envolvimento e o comprometimento de todos, no sentido de 

garantir o contínuo alinhamento entre a Estratégia, os Processos de Negócio da 

Companhia, as iniciativas e as Projeções Orçamentárias, por meio de uma análise 

sistêmica e contínua, testando constantemente suas hipóteses estratégicas. 

 

 

7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia, no que diz respeito a 

estratégia de pesquisa, os métodos e as técnicas que serão utilizadas para a obtenção 

dos resultados propostos, propiciando uma conclusão sobre a análise da implementação 

e implicações de um programa de qualidade nos processos da CONAB, identificando os 

pontos mais e menos favoráveis, considerando os limites do estudo. 

 

 A pesquisa científica além de fundamentar-se nos conhecimentos teóricos já 

desenvolvidos a respeito do tema na literatura especializada, deve ancorar-se em um 



referencial metodológico que permita alcançar os objetivos do estudo. Este referencial 

serve de guia e norteia a pesquisa a partir da formulação do problema, passando pelos 

procedimentos utilizados na investigação, até a explanação dos resultados e conclusões 

obtidas. 

 

 Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa diagnóstico e, indiretamente, de 

proposição de melhorias. Utiliza uma pesquisa com questões qualitativas e quantitativas. 

 

 Nesta perspectiva, o problema de pesquisa proposto neste estudo é abordado a 

partir dos procedimentos metodológicos descritos a seguir. 

 

  

7.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Para a execução deste trabalho a metodologia utilizada para alcançar os objetivos 

do estudo foi a de estudo de caso. Gil (1999) caracteriza o estudo de caso como um 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado. 

 

 A pesquisa de estudo de caso consiste em uma investigação detalhada, por meio 

da coleta de dados, durante um determinado período, de uma ou mais organizações, 

com o objetivo de prover uma análise do contexto e processos envolvidos no fenômeno 

em estudo. Assim, ao se interpretar a questão: quais foram os resultados obtidos até 

o momento com o Planejamento Estratégico da Conab, especialmente em relação 

a participação dos funcionários na busca pela qualidade dos serviços oferecidos 

pela organização? A utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa é o 

mais apropriado. 

 

 Para Yin (2001) o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. 



 

 Yin ainda salienta que como se torna difícil o discernimento entre fenômeno e 

contexto, outras características técnicas são importantes para a definição do estudo de 

caso. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que abrange a lógica de 

planejamento, evidenciando a coleta e a análise de dados, caracterizando-se como um 

processo global e não apenas como sendo uma tática para coleta de dados. 

 

 Para Yin (2001), o desenvolvimento da teoria como parte da fase de projeto é 

essencial, principalmente quando o propósito decorrente do estudo de caso seja 

determinar ou testar a teoria.  

 

 A partir do objetivo geral, Gil (1999) classifica a pesquisa em três grupos: 

 

 - Estudos exploratórios: cuja finalidade é desenvolver, esclarecer, e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos, ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores; 

 

 - Estudos descritivos: o objetivo primordial é a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relação entre variáveis; 

 

 - Estudos explicativos: a preocupação central é identificar quais são os fatores 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

 

 No que se refere aos objetivos, o estudo tem como base uma pesquisa 

essencialmente exploratória, que tem por objetivo viabilizar ao pesquisador uma maior 

familiaridade com o problema proposto de forma a explicitá-lo, oportunizando a 

apresentação de novas possibilidades que permitam complementar a implementação da 

metodologia do planejamento estratégico da Conab. Visto que o principal objetivo de 

uma abordagem exploratória é o aprimoramento das idéias de pesquisa ou a avaliação 

de intuições que o pesquisador considere relevante sobre o tema de pesquisa abordado.  

 



 

 

 

7.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Este trabalho tem como foco a análise do Plano de Planejamento Estratégico da 

Conab, desta forma a escolha dos sujeitos foi intencional. Como o enfoque é estratégico, 

participaram da pesquisa as pessoas envolvidas diretamente na elaboração do plano, 

são os gestores, diretores e funcionários que integram as equipes mencionadas no 

capítulo 6 deste trabalho. São os participantes da equipe de líderes e de líderes 

ampliada, da equipe de desenvolvimento e de multiplicadores, além de funcionários em 

geral. 

 

 A escolha destes quatro grupos de funcionários teve o objetivo de alcançar uma 

maior diversidade de pontos de vistas do experimento estudado. Além disso, a autora 

deste trabalho também integra esse conjunto de sujeitos, na qualidade de observadora 

participante.  

 

 A observação participante é uma técnica da abordagem qualitativa desenvolvida 

por antropólogos que vem sendo modificada por sociólogos o outros cientistas de áreas 

correlatas. Schwartz & Schwartz apud Minayo (1996) sugerem a seguinte definição para 

observação participante: 

 

“Processo pelo qual mantém-se a presença do observador 

numa situação social, com finalidade realizar uma 

investigação científica. O observador está em relação face a 

face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu 

cenário cultural, colhe dados. Assim o observado é parte do 

contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e 

sendo modificado pelo contexto.” 

 



7.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 Para a coleta de dados foi elaborado um questionário, cujo modelo se encontra no 

Apêndice B. Este questionário foi enviado para os Líderes da matriz e das regionais da 

Companhia, para funcionários pertencentes às equipes de Multiplicadores do projeto, e 

para alguns funcionários considerados formadores de opinião. 

 

 O questionário é composto por dezenove questões objetivas e dez questões 

subjetivas. 

 

 Dos questionários enviados, foram recebidos 62 questionários preenchidos, 

utilizados para a pesquisa. Destes, os respondentes se dividem em 21 Líderes das 

SUREG´s – Superintendências Regionais; 16 Líderes da Matriz; 11 funcionários 

pertencentes às equipes de Multiplicadores do projeto e 14 funcionários considerados 

formadores de opinião. 

 

Grupo Público Alvo 
Número de 

Respondentes 
Total 

Grupo 
% 

Grupo 

Líderes 
Líderes da Matriz 16 26% 

37 60% 
Líderes das Regionais 21 34% 

Não Líderes 
Equipe de Multiplicadores 11 18% 

25 40% 
Funcionários em geral 14 23% 

Total: 62 100% 62 100% 
 

Quadro 2 – Distribuição dos Respondentes 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora – Janeiro/2010 

 

 A escolha destes quatro grupos de funcionários teve o objetivo de alcançar uma 

maior diversidade de pontos de vistas do experimento estudado. 

 

 

 



 

7.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 O estudo de caso não é um método, mas uma estratégia de pesquisa. Dentro 

desta abordagem estratégica, vários métodos podem ser utilizados, podendo ser 

qualitativo, quantitativo ou ambos. A observação participante é uma das opções. 

 

 Para o levantamento das evidências do estudo de caso, Yin (2001) apresenta seis 

fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. Salienta alguns princípios importantes para a 

coleta de dados: 

 

 - Várias fontes de evidência: provenientes de duas ou mais fontes, mas que 

convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos; 

  

 - Um banco de dados para o estudo de caso: registro formal das evidências 

distintas; 

 

 - Um encadeamento de evidências: ligações explícitas entre as questões feitas, os 

dados coletados e as conclusões. 

 

 Para Yin (2001), o uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso 

permite que o pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, 

comportamentais e de atitudes. 

 

 Sendo assim, para a coleta e análise dos dados, foi adotada uma metodologia 

múltipla. As técnicas de coleta e análise de dados, utilizadas para este estudo de caso 

serão: a literatura técnica, a análise de documentos da empresa, as entrevistas e a 

observação participante. 

 



 A literatura técnica, basicamente bibliográfica, servirá de apoio inicial para o 

desenvolvimento dos questionamentos que serão aplicados aos participantes da 

pesquisa. O estudo conceitual das teorias da administração, dos fundamentos da 

qualidade total, e de sua aplicabilidade no âmbito dos serviços públicos, acessível em 

livros, periódicos e artigos permitirá à obtenção de dados mais precisos sobre os pontos 

levantados no estudo.  

 

 Segundo Yin (2001) para o estudo de caso, o uso mais importante de documentos 

é colaborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes. Nesta pesquisa, serão 

analisados os documentos pertencentes ao projeto de planejamento estratégico da 

Conab. 

   

 No que se refere às entrevistas, importante salientar que estas servirão para a 

verificação da visão dos entrevistados sobre as questões propostas pela pesquisadora, 

este tipo de técnica é recomendada para situações em que o pesquisador deseja 

conhecer as opiniões e idéias sobre um dado fenômeno. 

 

 Pata Yin (2001) as entrevistas são uma das mais importantes fontes de 

informações para um estudo de caso. Como as entrevistas estão sujeitas a problemas 

como preconceito, memória fraca e articulação fraca ou imprecisa, deve-se confrontar os 

dados obtidos por meio dessas com informações obtidas através de outras fontes. 

 

 A observação participante é uma técnica da abordagem qualitativa desenvolvida 

por antropólogos que vem sendo modificada por sociólogos o outros cientistas de áreas 

correlatas. Schwartz & Schwartz apud Minayo (1996) sugerem a seguinte definição para 

observação participante: 

 

“Processo pelo qual mantém-se a presença do observador 

numa situação social, com finalidade realizar uma 

investigação científica. O observador está em relação face a 

face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu 



cenário cultural, colhe dados. Assim o observado é parte do 

contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e 

sendo modificado pelo contexto.” 

  

 No que se refere à observação participante, é importante salientar que esta 

consistirá em uma técnica não documental de caráter qualitativo. Assim, relevante será o 

papel da investigadora que manterá um contato direto com as equipes responsáveis pela 

implementação do programa de qualidade da Conab, possibilitando a observação do 

plano e a postura frente ao contexto do programa.  

 

 Esta observação será, atenta e integrada, no que respeito ao cenário, aos 

sujeitos, às ações, a todo o sistema observado. Mediante objetivos previamente 

estabelecidos, a investigadora terá uma postura reflexiva perante o observado, tomando 

notas, registrando e recolhendo dados através dos instrumentos convenientes no 

desenrolar da investigação. 

 

 Como se observa, todas as técnicas de coleta de dados propostas, a 

documentação, as entrevistas e a observação participante, são importantes e 

proporcionarão a confrontação dos dados com a finalidade de se manter o rigor da 

pesquisa. 

 

 

8 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 A análise dos resultados da pesquisa foi divida em duas partes. Inicialmente serão 

analisados os resultados dos dados quantitativos, obtidos através das questões objetivas 

do questionário e, na segunda parte, será apresentada a análise dos dados qualitativos, 

obtidos através das questões subjetivas do questionário.    

 

 

 



8.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

 A seguir serão apresentados serão apresentados os resultados obtidos a partir 

dos dados quantitativos, sendo feita a análise de cada pergunta. 

  

QUESTÃO 1: Qual o seu grau de conhecimento da metodologia de Planejamento 

Estratégico da Conab ? 

 

 A questão inicial tem por objeto demonstrar o grau de conhecimento que os 

respondentes consideram ter sobre a metodologia de Planejamento Estratégico da 

Companhia. O que pode se avaliar com os resultados é que em geral 45% dos 

respondentes consideraram como alto o seu grau de conhecimento da metodologia. 

 

 Pode se avaliar que o grau de conhecimento da metodologia é extremamente alto 

entre os líderes, visto que 62 % dos líderes consideraram alto o seu grau de 

conhecimento e 8% consideraram muito alto. Este conhecimento por parte das 

lideranças da matriz e de cada uma das regionais é fator primordial para o sucesso do 

projeto. 

 

 Já entre os não líderes as respostas foram bem diferentes. Apenas 20% 

consideraram alto o seu grau de conhecimento, sendo que, a grande maioria considerou 

o seu grau de conhecimento como baixo (32%) e médio (28%). 

 

 Estas respostas indicam que, a maioria dos funcionários que não participou 

diretamente do processo não tomou conhecimento sobre a metodologia do 

Planejamento Estratégico da Conab, o que pode indicar um ponto de deficiência na 

tradução da estratégia de forma participativa e de integração dos funcionários. O 

resultado desta questão é coerente com o resultado da questão 4, que avalia a 

capacidade de mobilização das lideranças em transmitir o conhecimento adquirido. 

 

 



QUESTÃO 2: Em sua opinião, em que grau o projeto de Planejamento Estratégico 

conseguiu refletir os principais dilemas da Companhia ? 

 

 Tanto as lideranças quanto os demais servidores que responderam a pesquisa 

consideraram que o Planejamento Estratégico conseguiu refletir os principais dilemas da 

Companhia.  Embora os dois segmentos apontem para o mesmo resultado, observa-se 

uma diferença nos percentuais: 

 

 - 65% dos líderes da Companhia consideraram alto o grau em que o projeto 

refletiu os dilemas da Companhia, enquanto 16% consideraram muito alto. 

 

 - 40% dos funcionários não líderes consideram esta taxa como alta e, apenas 4%, 

consideraram  muito alta. 

 

 - 32% dos funcionários não líderes consideraram médio o grau em que o projeto 

conseguiu refletir os dilemas da Companhia. 

  

 Na soma dos grupos, 55% dos respondentes consideraram alta, 23% média e 

11% muito alta. Estes resultados demonstram que, na opinião da maioria, o projeto 

conseguiu refletir os principais dilemas da Companhia. Estes resultados podem significar 

um ponto importante para o sucesso do projeto, devido à condição de reestruturação em 

que a Companhia se encontrava quando o processo foi iniciado. 

  

QUESTÃO 3: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 4: Como você avalia a capacidade de mobilização das lideranças em 

transmitir a visão compartilhada da empresa, construída durante o processo, ao 

restante da companhia ?   

  

 Na soma dos dois grupos de respondestes, a capacidade de mobilização das 

lideranças em transmitir a visão da empresa, construída durante o processo foi bastante 



modesta (média: 42% e alta: 24%). A equipe dos líderes foi um pouco mais otimista, 

enquanto que na equipe dos não líderes, os que receberam as informações sobre o 

projeto, 44% avaliou como baixa esta capacidade das lideranças. 

 

 Isso demonstra um ponto fraco que deve ser tratado pela equipe de líderes. A 

empresa deve aprimorar a capacidade de mobilização da equipe de líderes, para 

promover o envolvimento de toda a organização em torno da estratégia. Este é um ponto 

muito importante para garantir a continuidade e efetividade do processo. 

  

 Para reforçar os resultados obtidos nesta questão, nas questões 5 e 6 são 

avaliadas o nível de conhecimento da estratégia por parte dos líderes e do corpo 

funcional. 

 

  

QUESTÃO 5: Como você avalia o nível de conhecimento da estratégia por parte 

dos líderes da empresa ? 

 

 Em geral, o nível de conhecimento por parte dos líderes da empresa foi 

considerado alto por 53% dos respondentes, e muito alto por 13% deles. 

 

 Dentre os líderes da matriz e regionais, os resultados foram 57% alto e 19% muito 

alto, resultado parecido com o dos não líderes que ficou em 48% alto e 4% muito alto. 

 

 

QUESTÃO 6: Como você avalia o nível de conhecimento da estratégia por parte do 

corpo funcional da empresa ? 

 

 O resultado desta questão confirma o que já se imaginava na questão 4: 

 

 - 15% dos respondentes avaliaram como muito baixo o nível de conhecimento da 

estratégia por parte do corpo funcional da empresa; 



 - 44%  avaliaram como baixo e; 

 - 42% como média. 

 

 As opções “alta” e “muito alta” não tiverem nenhum voto, o que demonstra um 

sentimento geral na empresa de que o corpo funcional não conhece a estratégia. 

 

 As respostas a esta questão indicam que a empresa não conseguiu transmitir o 

conhecimento da estratégia a todos os empregados, fator imprescindível para 

transformar a estratégia em tarefa de todos, um dos princípios de uma organização 

focada na estratégia.  

  

QUESTÃO 7: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 8: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 9: Qual a importância do Planejamento Estratégico para a realização de 

suas atividades ? 

 

 Esta questão mais uma vez evidencia a divergência de pensamento entre os 

líderes e os não líderes. 

 

 Enquanto 68% os líderes consideram a importância do planejamento estratégico 

para a realização de suas atividades como alta ou muito alta, a maioria dos não líderes, 

cerca de 76%, consideraram essa importância como baixa ou muito baixa. 

 

 Esta questão deixa claro que o plano não está conseguindo envolver a 

participação de todos os funcionários da empresa.  

 

QUESTÃO 10: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 11: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 



 

QUESTÃO 12: Após a implantação do programa, em que medida você percebe 

mudança no ponto de vista dos indivíduos, revendo as próprias maneiras de 

ação? 

 

 A maioria, cerca de 45% do total dos respondentes, notou uma mudança alta ou 

muito alta no ponto de vista dos funcionários. Mais uma vez as lideranças foram mais 

otimistas do que os não líderes em suas avaliações. 

 

QUESTÃO 13: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 14: Em que medida o projeto de Planejamento Estratégico tem gerado 

um aprendizado capaz de preparar a empresa para mudanças no ambiente 

externo, como, por exemplo, mudanças no Governo Federal? 

 

 Nesta questão, as resposta não apontaram para um consenso de que o projeto 

gerou, ou não, um aprendizado capaz de preparar a empresa para mudanças no 

ambiente externo. 

 

 No geral, 35% dos respondentes avaliaram esta medida como média, 27% como 

alta, 13 % muito alta, 13 % baixa e 11% muito baixa. 

  

 Isso mostra uma diversidade de opiniões que indica que esta questão ainda não 

está clara tanto para os líderes, quanto para os não líderes.  

 

QUESTÃO 15: Em que medida você acredita que o projeto favorece o 

fortalecimento da identidade institucional da empresa? 

 

 Analisando as respostas recebidas, conclui-se que este foi um dos pontos fortes 

alcançados pelo projeto: 

 



 - 58% dos respondentes, em geral, consideraram que esta capacidade de 

fortalecimento da identidade institucional da empresa é alta; 

 

 - 34% consideraram muito alta. 

 

 Tanto o grupo dos líderes, quanto os dos não líderes não tem dúvidas quanto a 

capacidade do Planejamento Estratégico em fortalecer a identidade institucional da 

empresa. A Conab nasceu da fusão de três empresas distintas, como já dito no início 

deste trabalho, cada uma com características e funções distintas. Neste contexto, o 

projeto de Planejamento Estratégico teve um papel fundamental para juntar e 

reorganizar a empresa em torno de uma nova missão e visão empresarial. 

 

QUESTÃO 16: Em que medida a metodologia do BSC ajudou no reconhecimento 

das potencialidades da empresa ? 

 

 Houve um entendimento comum por parte dos respondentes quanto ao fato da 

metodologia do BSC ter conseguido ajudar no reconhecimento das potencialidades da 

empresa. 

 

 No total dos respondentes, 44% considerou alta e 31% muito alta a capacidade 

de reconhecimento das potencialidades da empresa por parte do Planejamento 

Estratégico. 

  

QUESTÃO 17: Em que medida a metodologia do BSC ajudou na identificação 

limitações da empresa ? 

 

 Assim como na questão anterior, os respondentes também consideraram como 

alta (45%) e muito alta (34%) a capacidade da metodologia em identificar as limitações 

da empresa. 

 



QUESTÃO 18: Em que medida o projeto vincula objetivos às estratégias 

organizacionais maiores da empresa? 

 

 Em termos gerais, a pesquisa mostra que não está claro, para os respondentes, 

que o projeto vincule objetivos às estratégias organizacionais maiores da empresa. 

 

  - 50% dos entrevistados respondeu que considera apenas médio o grau em que 

o projeto vincula objetivos as estratégias da empresa. 

 

 Isso aponta para um ponto que também deve ser melhor trabalhado para que o 

projeto alcance o sucesso. 

 

 

QUESTÃO 19: Em que medida o projeto de Planejamento Estratégico tem gerado 

mudanças na qualidade dos serviços prestados pela empresa? 

 

 De modo geral, os respondentes avaliaram que o Planejamento Estratégico tem 

gerado mudanças na qualidade dos serviços da empresa, pois este quesito foi avaliado 

como alto por 52% dos participantes. 

 

 Porém, observa-se uma divergência entre as respostas dos dois grupos. Os 

líderes avaliaram como alta (54%), média (32%) e muito alta (11%). Já entre os não 

líderes, apesar de 48% terem respondido que a mudança foi alta, 24% avaliaram a 

mudança como baixa e 8% muito baixa.   

 

QUESTÃO 20: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 21: A execução do Planejamento Estratégico da Conab consegue 

estimular a participação de todo o corpo funcional da empresa? 

 



 Estes dados surpreendem e demonstram um ponto fraco na execução do projeto. 

No geral, 42% avaliaram como baixa e 27% como muito baixa a capacidade do projeto 

em estimular a participação do corpo funcional da empresa. 

 

 Vale lembrar que a comprometimento de todos os funcionários e a capacidade de 

trabalhar como equipe são fatores associados com as mudanças de comportamento 

necessários à execução da estratégia (KAPLAN e NORTON, 1997). 

 

QUESTÃO 22: Em sua opinião, qual o grau a importância da participação dos 

servidores para o sucesso da gestão empresarial? 

 

 Neste quesito, todos os grupos de respondentes concordam. Não há como negar 

a importância da participação de todos os servidores para o sucesso da empresa. 

 

 - 55% dos respondentes em geral consideraram alta a importância da participação 

dos servidores; 

 

 - 24% consideraram muito alta; 

 

 - entre os líderes, 68% consideraram alta e 24% muito alta; 

 

 - entre os não líderes, 36% consideraram alta e 24 % muito alta. 

 

 As respostas desta questão reforçam a importância da empresa resolver o 

problema apresentado na questão anterior, estimulando a participação de todos no 

projeto. 

 

QUESTÃO 23: Como você avalia o monitoramento da execução e gestão da 

estratégia por parte da Conab ?  

 



 De um modo geral, houve consenso entre o grupo dos líderes e dos não líderes 

sobre a questão do monitoramento da execução e gestão da estratégia. Ambos 

avaliaram este monitoramento como baixo (42%) ou muito baixo (27%). 

 

 Este é um ponto que precisa ser tratado para garantir a continuidade e o 

aprimoramento do projeto. 

  

 

QUESTÃO 24: Como você avalia a capacidade de comunicação e transmissão das 

informações por parte da Conab? 

 

 O fato das avaliações terem ficado bem distribuídas ao longo das faixas de 

resultados (muito baixa, 18%, baixa, 31 %, média, 35%, alta, 15 % e muito alta, 2%) 

indica que não houve consenso por parte dos respondentes sobre esta questão. 

 

 Apesar disso, nota-se uma inclinação maior para as avaliações negativas. Isso 

pode apontar para mais um ponto a ser trabalhado para o aprimoramento do 

Planejamento Estratégico da Companhia. 

 

QUESTÃO 25: A qualidade das palestras e informações disponíveis foram 

suficientes para um bom entendimento da metodologia?  

 

 Apesar da maioria dos respondentes, 35%, terem avaliado como alta a qualidade 

das palestras e informações, a quantidade de respostas baixa (23%), média (27%) e 

muito baixa (5%) também devem ser consideradas. 

 

 Observa-se uma grande divergência entre as opiniões dos líderes e dos não 

líderes. Para os líderes esta qualidade foi avaliada principalmente como alta (49%), 

média (30%) e muito alta (14%). Já para os não líderes 44% avaliou a qualidade como 

baixa, 24% como média e 12% como muito baixa. 

 



 Isso demonstra que o material e os esforços disponibilizados não foram 

suficientes para um bom entendimento da metodologia por parte dos funcionários que 

não estavam envolvidos diretamente no processo. 

 

QUESTÃO 26: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 27: Em que medida a criação de uma área formal dentro da estrutura da 

empresa, com pessoas dedicadas em tempo integral na implantação do projeto 

traria vantagens? 

 

 No entendimento geral dos respondentes a criação de uma área dentro da 

estrutura da empresa, com pessoas dedicadas especificamente na implantação do 

projeto traria vantagens. 

 

 - 63% avaliaram como alta esta questão; 

 

 - 21% avaliaram como muito alta. 

 

 Estes percentuais elevados podem indicar um caminho para a continuidade e o 

aprimoramento do projeto. 

 

QUESTÃO 28: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 29: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

QUESTÃO 30: Questão subjetiva. Será tratada na Análise dos Resultados Qualitativos. 

 

 

 

 

 



8.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

 As análises dos dados quantitativos realizada no item 8.1, decorrentes das 

questões objetivas, devem ser vistas em conjunto com as análises das questões 

subjetivas, que tem por objetivo complementar e enriquecer as primeiras. 

 

 A análise dos dados qualitativos é apresentada a seguir. Abaixo de cada questão 

subjetiva, proposta no questionário, será apresentada a compilação dos resultados e as 

análises realizadas.  

 

QUESTÃO 3: Em sua opinião, quais seriam as principais mudanças geradas a 

partir da implementação do projeto de Planejamento Estratégico da Conab ? 

 

 Em resposta a questão acima, os questionários apresentaram os seguintes 

pontos levantados pelos respondentes: 

  

 Por ser a Conab, oriunda da fusão de três empresas, o Planejamento 

Estratégico serviu para unir as dificuldades existentes e focar nos objetivos 

comuns; 

 

 O fato de repensar os princípios e valores da Companhia, contribuiu para a 

melhora do seu direcionamento, fazendo com que os servidores visualizem 

melhor a empresa e contribuam com sua visão estratégica; 

 

 O plano conseguiu promover o desejo de mudança nos empregados, 

tornando o ambiente propício a melhorias e à valorização profissional; 

 

 O Planejamento Estratégico conseguiu traduzir diferentes visões para o 

Mapa Estratégico, permitindo inclusive incorporar novos valores, criando 

novas áreas que pertencem a linha principal de atuação da empresa; 

 



 O Planejamento Estratégico permitiu que, pelo menos para as pessoas que 

participaram diretamente do projeto, tenham a visão do “TODO” da 

empresa, através da integração das diversas áreas; 

 

 O Planejamento Estratégico trouxe muitas vantagens, porém não 

conseguiu mudar o modo de pensar da empresa, não conseguiu mudar a 

forma de gestão da empresa. 

 
 Analisando as respostas, pode-se avaliar que o plano trouxe muitas mudanças 

positivas para empresa, especialmente no que diz respeito a definição do foco da 

empresa, dos objetivos e da identidade institucional. Porém, ainda existem muitos 

pontos que ainda precisam ser trabalhados para que o planejamento estratégico consiga 

realmente mudar a forma de gestão da empresa. 

 
 

QUESTÃO 7: Com a implementação do programa, os indivíduos visualizaram 

oportunidades para aprendizagem e desenvolvimento pessoal ? Como e porque? 

 

 Seguem abaixo as principais linhas de respostas sobre esta questão. 

 

 A centralização e ocorrência do Planejamento Estratégico, que se 

concentrou na matriz, com apenas a participação de um superintendente 

de cada regional na elaboração do projeto, dificultou a participação do 

“TODO” e a maioria dos funcionários não visualizou esta oportunidade; 

 

 O projeto conseguiu evidenciar a cada um a importância do seu trabalho 

para a realização da missão da empresa; 

 

 A maioria dos indivíduos ainda não conseguiu visualizar estas 

oportunidades, pois o programa ainda não chegou a este ponto. Falta 

transformar a estratégia em modelo de gestão. Muitas pessoas ainda não 

estão capacitadas para isso; 



 

 Pode-se distinguir dois níveis, o primeiro, centralizado na matriz, as 

pessoas escolhidas para participar mais diretamente do processo e 

puderam vislumbrar esta oportunidade de crescimento. O restante da 

empresa, especialmente os lotados nas superintendências regionais não 

tiveram oportunidade de vislumbrar esta oportunidade.  

 
 Nesta questão observam-se opiniões diversas. Apesar de alguns conseguirem 

visualizar oportunidades para o desenvolvimento pessoal, a maioria dos respondentes 

colocou que este ponto ainda não ficou claro para a maioria dos funcionários da 

empresa. 

 

 

QUESTÃO 8: Qual a estratégia da Conab para a gestão de pessoas e 

desenvolvimento da motivação dos servidores? 

 

 A Conab ainda não possui uma estratégia formal para a gestão de pessoas 

e motivação dos servidores. 

 

 Os investimentos no desenvolvimento e motivação das pessoas não foram 

condizentes com a evolução tecnológica, falta um pouco mais de  

conhecimento em relação às teorias e conceitos modernos de gestão 

pública, por parte de alguns gestores da empresa; 

 

 Existem algumas resistências para a implementação de um projeto de 

gestão de pessoas com indicadores e em metas, muitos não acreditam no 

sucesso desta implementação. Porém está em processo de ser aceito e 

implantado em sua plenitude; 

 

  Ainda falta um pouco mais de conhecimento e participação dos líderes 

para que isso ocorra. 

 



 Nesta questão, a maioria dos respondentes concorda que esse é um ponto que 

deve ser melhor trabalhado dentro da Companhia. 

 

 

 

QUESTÃO 10: Como o conhecimento é disseminado para todos os indivíduos 

envolvidos no projeto? 

 

 Principalmente através das RAEs – Reuniões de Alinhamento Estratégico, 

realizadas pelas equipes que desenvolveram e executam o projeto; 

 

 Os relatórios que são utilizados nas Reuniões de Alinhamento Estratégico 

são enviados anteriormente para que os participantes possam se preparar 

previamente; 

 

 Os documentos sobre a metodologia e os relatórios são apresentados e 

discutidos nas reuniões e oficinas sobre o projeto. 

 
 As repostas para esta questão, das pessoas que participaram diretamente do 

processo de criação do Planejamento Estratégico, giraram em torno das palestras e 

reuniões realizadas e dos relatórios utilizados nas Reuniões de Alinhamento Estratégico. 

 

 

QUESTÃO 11: Como o conhecimento é disseminado para todos os funcionários da 

empresa? 

 

 Principalmente através de comunicados enviados por e-mail e CI´s 

(comunicação interna). São documentos geralmente muito extensos e nem 

sempre lidos pela totalidade dos funcionários; 

 



 Também foram feitas algumas palestras e reuniões regionais que 

explicaram a metodologia e apresentaram um apanhado geral sobre o 

Planejamento Estratégico; 

 

 A forma utilizada para divulgação da metodologia foi por meio de emails, 

informes, reuniões e palestras presenciais, bem como o material 

disponibilizado na intranet; 

 

 O Mapa Estratégico foi apresentado, em cada regional, pelo respectivo 

superintendente da regional. 

  

 As respostas para esta questão, a meu ver, apontam para ferramentas de 

divulgação pouco participativas, que não estimularam o interesse dos funcionários em 

geral. 

 

 

QUESTÃO 13: Qual o papel esperado das pessoas quanto às estratégias: 

compreensão, utilização prática, ser um agente de disseminação, etc? 

 

 É esperada uma maior participação dos funcionários em geral, maior 

interesse e compreensão da estratégia da empresa; 

 

 Da direção da empresa, se espera que sejam incentivadores e 

disseminadores da estratégia. Quanto aos funcionários, em geral, espera-

se que compreendam e utilizem esse conhecimento em seu dia a dia; 

 

 A companhia precisa envolver os funcionários em torno do Planejamento 

Estratégico, para que todos o compreendam e pensem nele na hora de 

decidir suas atividades;  

 



 Em geral, as respostas indicam o desejo de que os funcionários tenham uma 

participação mais efetiva no processo, atuando como um agente de disseminação da 

estratégia. 

 

QUESTÃO 20: Quais as suas perspectivas para o aprimoramento da execução do 

plano e avaliação dos resultados obtidos?   

 

 Para o aprimoramento da execução do plano e avaliação dos resultados 

obtidos, seria importante a criação de uma área na empresa especialmente 

criada para isso, que cobre de cada área da empresa a execução e os 

resultados obtidos;  

 

 O comprometimento dos líderes não está ocorrendo uniformemente, o que 

prejudica a execução do plano e avaliação dos resultados, por isso, o 

aprimoramento do plano depende de um maior comprometimento dos 

líderes da empresa; 

  

 Existe o receio por parte de algumas pessoas de que o plano se 

burocratize e o Planejamento Estratégico se torne apenas um plano no 

papel; 

 

 Está um pouco lento, mas o plano vem evoluindo. Todos devem que 

acompanhar esta evolução de maneira uniforme, para não gerar muitas 

diferenças nos mecanismos de avaliação; 

 

 Observa-se que as iniciativas deveriam ser melhor monitoradas para que o 

plano siga em frente. 

 

 Nesta questão, observa-se que as perspectivas para o aprimoramento da 

execução do plano estão diretamente ligadas a vontade da empresa em seguir adiante, 

cobrando mais comprometimento dos funcionários. 

 



QUESTÃO 26: Em relação à questão anterior, de que forma as informações 

deveriam ser transmitidas aos funcionários para promover um melhor 

envolvimento de todo o corpo funcional da empresa? 

 

 Criação de fóruns entre as áreas para referendar a estratégia e nivelar o 

conhecimento; 

 

 As informações devem ser transmitidas de forma a fazer o funcionário ser 

envolvido, se sentir parte do projeto; 

 

 Deveria ser feita uma campanha contínua entre todos os funcionários através 

de e-mail, jornal da empresa, intranet incentivando e cobrando a parte de 

todos. Também deveria ser criado um plano de metas individuais e divulgado 

os funcionários que se destacam, para incentivar a participação de outros; 

 

 Maior quantidade de palestras e oficinas nas regionais para nivelar o 

conhecimento de todos os funcionários e incentivar o trabalho em equipe. 

 

 

QUESTÃO 28: Em sua opinião, quais foram os principais benefícios obtidos até o 

momento com a implementação do projeto de Planejamento Estratégico da 

Conab? 

 

 Os principais benefícios obtidos até o momento lembrado pelos respondentes 

foram:  

 

 Antes da implantação do projeto a empresa convivia com vários dilemas, 

não tinha um norte, o projeto conseguiu mostrar este norte e também 

evidenciar as relações entre as áreas, isto é, a interdependência entre elas 

para alcanças o objetivo final; 

 



 A partir do mapa estratégico corporativo, com objetivos definidos, metas 

estabelecidas e indicadores sendo apurados, ficou mais clara a atuação da 

empresa, seus produtos e serviços, a sua relação com o público, clientes e 

parceiros e os aspectos em que a empresa precisa refinar o foco e 

concentrar seus esforços; 

 

 O processo foi válido para dar uma certa organização às idéias que fazem 

parte da empresa, houve uma percepção mais clara das limitações e 

potencialidades; 

 

 Em termos de agregação de novos valores, um dos mais relevantes é a 

construção do espírito de equipe entre os funcionários da empresa; 

 

 A partir do Planejamento Estratégico, a empresa conseguiu estabelecer 

com clareza a sua vocação, o seu papel na sociedade, fortalecendo a sua 

imagem institucional e obtendo o reconhecimento externo; 

 

 O projeto conseguiu gerar um aumento de auto-estima nos funcionários. 

 
 Pode-se observar que o plano de planejamento estratégico da Conab trouxe 

muitos benefícios para a empresa, e foi muito importante para a reestruturação da 

empresa.  

 

 

QUESTÃO 29: Quais são as perspectivas gerais para o plano e os propósitos 

estabelecidos atualmente para que haja a ampliação do programa e a sua 

adequação aos novos conceitos de qualidade, especialmente no que se refere à 

prestação de serviço público? 

 

 O projeto deve aprofundar as discussões sobre as ações futuras da Conab, 

qual programa implementar, qual programa propor, tendo em vista a 

experiência da empresa em abastecimento; 

 



 A utilização da metodologia permitiu organizar as idéias, mas ainda não foi 

capaz de influir no pensamento e na forma de gestão da empresa. Falta 

ainda realizar a revisão e o alinhamento conceitual do BSC; 

 

 Não vejo muita perspectiva para as regionais que dispõem de pouco tempo 

para se dedicar ao planejamento estratégico, uma vez que os 

superintendentes, gerentes e demais funcionários estão assoberbados com 

as operações cotidianas; 

 

 Para o desenvolvimento do projeto de Planejamento Estratégico da Conab 

é necessária mais vontade política da alta direção da Companhia; 

 

 

QUESTÃO ABERTA: Espaço destinado para comentário final, opcional. 

 

 Segue, abaixo, a síntese de algumas respostas recebidas como comentário final 

da pesquisa. 

 

 A descrença no projeto, por parte de alguns líderes, pode acarretar na 

descontinuidade do projeto. A solução seria buscar um maior 

comprometimento por parte desses líderes, conscientizando-os da 

importância de suas ações para o futuro da Companhia; 

  

 Faltam cobranças sistemáticas para que o plano realmente aconteça de 

maneira mais produtiva; 

 

 É preciso acabar com os resquícios do corporativismo que gera falta de 

comprometimento com as mudanças qualitativas que o plano pode trazer; 

 

 Poderia contribuir com o processo uma melhor estruturação da equipe de 

desenvolvimento, a implantação do escritório de projetos, assim como a 

capacitação dos membros da equipe em metodologias específicas; 



 

 Mesmo com dificuldades, com reações e descrenças de algumas 

lideranças, o Planejamento Estratégico mostrou-se como uma forma 

positiva de fortalecer a Companhia. 

 
 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em geral, os respondentes são otimistas em relação ao Planejamento Estratégico, 

consideram que ele conseguiu redefinir a missão da empresa, indicando um rumo a ser 

seguido. Conseguiu também fortalecer a imagem institucional da Companhia, obter o 

reconhecimento externo e gerar um aumento de auto-estima nos funcionários. 

Entretanto, falta ainda a Companhia efetuar um salto qualitativo no projeto, ampliando os 

conceitos de modo a influir na forma de gestão da Companhia. A utilização da 

metodologia permitiu organizar as idéias, mas ainda não foi capaz de influir no 

pensamento e na maneira de gestão da empresa. 

 

 A pesquisa identificou divergências conceituais entre os líderes a respeito da 

visão do BSC como um sistema da gestão da estratégia. Para resolver este problema, 

sugere-se que seja feito um alinhamento e revisão conceitual. 

 

 Através das respostas obtidas, conclui-se que o Planejamento Estratégico 

conseguiu refletir os dilemas da empresa e fortalecer a imagem institucional, mas ainda 

não é capaz de proteger a empresa das mudanças estruturais do ambiente externo. 

 

 Na minha percepção, de um modo geral, o Planejamento Estratégico da Conab 

trouxe muitos fatores positivos para a empresa, mas existem pontos que precisam ser 

cuidados com atenção especial como gestão de iniciativas, competências para a 

implementação da estratégia e a capacidade de mobilização das lideranças. 

 



 Outro ponto importante, para a execução da estratégia, que deve ser tratado é o 

envolvimento e o comprometimento de todos os funcionários e a capacidade de 

trabalhar como equipe. Para isso, o Planejamento Estratégico atual precisa ser 

transformando em um Planejamento Estratégico Participativo. 

 

 Uma opção, para minimizar os problemas na execução e monitoramento da 

estratégia é a criação de uma área formal dentro da estrutura da empresa, com pessoas 

dedicadas em tempo integral na implantação do projeto.  

 

 O Planejamento Estratégico da Conab nasceu como um sistema de medição de 

desempenho, assim como a visão inicial do BSC de Kaplan e Norton. Para aprimorar 

este processo e desfrutar os benefícios do BSC, a empresa deveria, na minha 

percepção, migrar a visão se um sistema de indicadores para um sistema de gestão 

estratégica.   
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APÊNDICE A 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE APRENDIZAGEM VIRTUAL - NAVI  
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ  

 

APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

 Prezado Sr(a), 

 

 Estou concluindo o meu Curso de Especialização em Administração Pública 

Eficaz pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Decidi fazer o trabalho final 

sobre o Projeto de Planejamento Estratégico da Conab, em função da relevância do 

tema tanto para a empresa, quanto para a apreciação do estudo científico. 

  

 A pesquisa pretende identificar quais foram os resultados obtidos até o momento 

com a implantação do projeto e quais são as atitudes e metodologias que podem ser 

utilizadas para melhorar a gestão estratégica da empresa. 

  

 Para tanto, os seus relatos são fundamentais serão fundamentais para minha 

pesquisa e, solicito que seja sincero nas suas respostas. Os dados levantados serão 

compilados e divulgados na forma de parâmetros, preservando o anonimato de cada 

respondente. 

   

 O questionário é composto de perguntas objetivas e subjetivas. Para as questões 

subjetivas deverá ser utilizada a seguinte escala de avaliação: 

 

0–Inexistente      1–Muito Baixa      2–Baixa      3–Média      4–Alta      5–Muito Alta 

 



 Para as questões objetivas, basta marcar um [X] na opção desejada. Para as 

questões subjetivas, basta posicionar o cursor no início do campo e digitar a resposta 

desejada em forma de texto. 

 

 Os questionários preenchidos deverão ser enviados para o e-mail 

natacha.casagrande@conab.gov.br. Se preferir preencher manualmente, enviar a 

versão em papel aos meus cuidados na SUREG-RS, setor GEOPE-RS. 

 

 Muito Obrigada ! 

 

 Natacha Putton Casagrande 

 Companhia Nacional de Abastecimento – SUREG/RS 

 Setor Geope-RS/Agricultura Familiar 

 Fone: (51) 33266467       Celular: (51)9977-7817 

 

 

Cargo: 

Tempo de empresa: 

Tempo do cargo: 

Papel no programa de qualidade da Conab: 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA CIENTÍFICA 

0–Inexistente      1–Muito Baixa      2–Baixa      3–Média      4–Alta      5–Muito Alta 

Nº QUESTÃO  0    1    2    3    4    5 

01 Qual o seu grau de conhecimento da metodologia de 
Planejamento Estratégico da Conab ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

02 Em sua opinião, em que grau o projeto de Planejamento 
Estratégico conseguiu refletir os principais dilemas da 
Companhia ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

mailto:natacha.casagrande@conab.gov.br


03 Em sua opinião, quais seriam as principais mudanças geradas a partir da 
implementação do projeto de Planejamento Estratégico da Conab ? 

 

 

 

 

 

04 Como você avalia a capacidade de mobilização das 
lideranças em transmitir a visão compartilhada da empresa, 
construída durante o processo, ao restante da companhia ?   

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

05 Como você avalia o nível de conhecimento da estratégia por 
parte dos líderes da empresa ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

06 Como você avalia o nível de conhecimento da estratégia por 
parte do corpo funcional da empresa ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

07 Com a implementação do programa, os indivíduos visualizaram oportunidades para 
aprendizagem e desenvolvimento pessoal ? Como e porque ? 

 

 

 

 

 

 

08 Qual a estratégia da Conab para a gestão de pessoas e desenvolvimento da 
motivação dos servidores? 

 

 

 

 

 

 

09 Qual a importância do Planejamento Estratégico para a 
realização de suas atividades ?  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 



10 Como o conhecimento é disseminado para todos os indivíduos envolvidos no 
projeto? 

 

 

 

 

 

 

11 Como o conhecimento é disseminado para todos os funcionários da empresa? 

 

 

 

 

 

 

12 Após a implantação do programa, em que medida você 
percebe mudança no ponto de vista dos indivíduos, revendo 
as próprias maneiras de ação ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

13 Qual o papel esperado do corpo funcional quanto às estratégias: compreensão, 
utilização prática, ser um agente de disseminação, etc? 

 

 

 

 

 

 

14 Em que medida o projeto de Planejamento Estratégico tem 
gerado um aprendizado capaz de preparar a empresa para 
mudanças no ambiente externo, como, por exemplo, 
mudanças no Governo Federal ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

15 Em que medida você acredita que o projeto favorece o 
fortalecimento da identidade institucional da empresa ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 



16 Em que medida a metodologia do BSC ajudou no 
reconhecimento das potencialidades da empresa ?  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

17 Em que medida a metodologia do BSC ajudou na 
identificação limitações da empresa ?  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

18 Em que medida o projeto vincula objetivos às estratégias 
organizacionais maiores da empresa? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

19 Em que medida o projeto de Planejamento Estratégico tem 
gerado mudanças na qualidade dos serviços prestados pela 
empresa? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

20 Quais as suas perspectivas para o aprimoramento da execução do plano e 
avaliação dos resultados obtidos?   

 

 

 

 

 

21 A execução do planejamento estratégico da Conab 
consegue estimular a participação de todo o corpo funcional 
da empresa? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

22 Em sua opinião, qual o grau a importância da participação 
dos servidores para o sucesso da gestão empresarial? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

23 Como você avalia o monitoramento da execução e gestão 
da estratégia por parte da Conab ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

24 Como você avalia a capacidade de comunicação e 
transmissão das informações por parte da Conab? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

25 A qualidade das palestras e informações disponíveis foram 
suficientes para um bom entendimento desta metodologia ? 

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 

26 Em relação a questão anterior, de que forma as informações deveriam ser 
transmitidas aos funcionários para promover um melhor envolvimento de todo o 
corpo funcional da empresa? 

27 Em que medida a criação de uma área formal dentro da 
estrutura da empresa, com pessoas dedicadas em tempo 
integral na implantação do projeto traria vantagens ?  

[  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] 



28 Em sua opinião, quais foram os principais benefícios obtidos até o momento com a 
implementação do projeto de Planejamento Estratégico da Conab? 

 

 

 

 

 

 

29 Quais são as perspectivas gerais para o plano e os propósitos estabelecidos 
atualmente para que haja a ampliação do programa e a sua adequação aos novos 
conceitos de qualidade, especialmente no que se refere à prestação de serviço 
público? 

 

 

 

 

 

 

Caso você queira fazer algum comentário, por favor, utilize este espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice C – Resultado dos dados Quantitativos – Geral 

 

 O quadro abaixo apresenta os dados resultantes da pesquisa quantitativa, 

resultado das questões objetivas do questionário. 

 

 No quadro abaixo estão os dados correspondentes as respostas de todos os 62 

(sessenta e dois) respondentes.  

 

 Observação: O questionário enviado, constante no Apêndice A, apresenta 

também a opção 0-inexistente, como possível resposta. Como esta resposta não foi 

utilizada em nenhuma questão e, para facilitar a visualização, esta opção foi suprimida 

do quadro abaixo. 

 

Resultados Apurados – Geral 

Nº QUESTÃO 

1 2 3 4 5 

Totais Muito 
Baixa Baixa Média Alta 

Muito 
Alta 

1 

Qual o seu grau de conhecimento 
da metodologia de Planejamento 
Estratégico da Conab ? 

5 8% 9 15% 17 27% 28 45% 3 5% 62 100% 

2 

Em sua opinião, em que grau o 
projeto de Planejamento Estratégico 
conseguiu refletir os principais 
dilemas da Companhia ? 

3 5% 4 6% 14 23% 34 55% 7 11% 62 100% 

3 QUESTÃO SUBJETIVA                         

4 

Como você avalia a capacidade de 
mobilização das lideranças em 
transmitir a visão compartilhada da 
empresa, construída durante o 
processo, ao restante da companhia 
?  

8 13% 15 24% 26 42% 13 21% 
  

62 100% 

5 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte dos líderes da empresa ? 

  
 

  0% 21 34% 33 53% 8 13% 62 100% 

6 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte do corpo funcional da 
empresa ? 

9 15% 27 44% 26 42%   
   

62 100% 

7 QUESTÃO SUBJETIVA                         

8 QUESTÃO SUBJETIVA                         



9 

Qual a importância do Planejamento 
Estratégico para a realização de 
suas atividades ?  

8 13% 14 23% 13 21% 22 35% 5 8% 62 100% 

10 QUESTÃO SUBJETIVA                         

11 QUESTÃO SUBJETIVA                         

12 

Após a implantação do programa, 
em que medida você percebe 
mudança no ponto de vista dos 
indivíduos, revendo as próprias 
maneiras de ação ? 

4 6% 17 27% 13 21% 22 35% 6 10% 62 100% 

13 QUESTÃO SUBJETIVA                         

14 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado um aprendizado capaz de 
preparar a empresa para mudanças 
no ambiente externo, como, por 
exemplo, mudanças no Governo 
Federal ? 

7 11% 8 13% 22 35% 17 27% 8 13% 62 100% 

15 

Em que medida você acredita que o 
projeto favorece o fortalecimento da 
identidade institucional da empresa 
? 

  
 

1 2% 4 6% 36 58% 21 34% 62 100% 

16 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou no reconhecimento das 
potencialidades da empresa ?  

  
 

8 13% 8 13% 27 44% 19 31% 62 100% 

17 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou na identificação 
limitações da empresa ?  

  
 

6 10% 7 11% 28 45% 21 34% 62 100% 

18 

Em que medida o projeto vincula 
objetivos às estratégias 
organizacionais maiores da 
empresa ? 

2 3% 8 13% 31 50% 17 27% 4 6% 62 100% 

19 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado mudanças na qualidade dos 
serviços prestados pela empresa ? 

2 3% 7 11% 16 26% 32 52% 5 8% 62 100% 

20 QUESTÃO SUBJETIVA                         

21 

A execução do planejamento 
estratégico da Conab consegue 
estimular a participação de todo o 
corpo funcional da empresa ? 

17 27% 26 42% 11 18% 8 13%   
 

62 100% 

22 

Em sua opinião, qual o grau a 
importância da participação dos 
servidores para o sucesso da 
gestão empresarial ? 

  
 

4 6% 9 15% 34 55% 15 24% 62 100% 

23 

Como você avalia o monitoramento 
da execução e gestão da estratégia 
por parte da Conab ? 

17 27% 26 42% 12 19% 7 11%   
 

62 100% 

24 

Como você avalia a capacidade de 
comunicação e transmissão das 
informações por parte da Conab? 

11 18% 19 31% 22 35% 9 15% 1 2% 62 100% 



25 

A qualidade das palestras e 
informações disponíveis foram 
suficientes para um bom 
entendimento da metodologia ? 

3 5% 14 23% 17 27% 22 35% 6 10% 62 100% 

26 QUESTÃO SUBJETIVA                         

27 

Em que medida a criação de uma 
área formal dentro da estrutura da 
empresa, com pessoas dedicadas 
em tempo integral na implantação 
do projeto traria vantagens ?  

1 2% 4 6% 5 8% 39 63% 13 21% 62 100% 

28 QUESTÃO SUBJETIVA 
 

                      

29 QUESTÃO SUBJETIVA 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice D – Resultado dos dados Quantitativos – Líderes 

 

 O quadro abaixo apresenta os dados resultantes da pesquisa quantitativa, 

resultado das questões objetivas do questionário. 

 

 No quadro abaixo estão os dados correspondentes as respostas dos líderes da 

matriz e das regionais, totalizando 37 (trinta e sete) respondentes.  

 

 Observação: O questionário enviado, constante no Apêndice A, apresenta 

também a opção 0-inexistente, como possível resposta. Como esta resposta não foi 

utilizada em nenhuma questão e, para facilitar a visualização, esta opção foi suprimida 

do quadro abaixo. 

 

Resultados Apurados – Grupo Líderes 

Nº QUESTÃO 

1 2 3 4 5 

Totais Muito 
Baixa Baixa Média Alta 

Muito 
Alta 

1 

Qual o seu grau de conhecimento da 
metodologia de Planejamento 
Estratégico da Conab ? 

    1 3% 10 27% 23 62% 3 8% 37 100% 

2 

Em sua opinião, em que grau o 
projeto de Planejamento Estratégico 
conseguiu refletir os principais 
dilemas da Companhia ? 

    1 3% 6 16% 24 65% 6 16% 37 100% 

3 QUESTÃO SUBJETIVA                         

4 

Como você avalia a capacidade de 
mobilização das lideranças em 
transmitir a visão compartilhada da 
empresa, construída durante o 
processo, ao restante da companhia 
?  

    4 11% 21 57% 12 32%     37 100% 

5 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte dos líderes da empresa ? 

        9 24% 21 57% 7 19% 37 100% 

6 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte do corpo funcional da empresa 
? 

2 5% 14 38% 21 57%         37 100% 

7 QUESTÃO SUBJETIVA                         

8 QUESTÃO SUBJETIVA                         



9 

Qual a importância do Planejamento 
Estratégico para a realização de 
suas atividades ?  

    3 8% 9 24% 20 54% 5 14% 37 100% 

10 QUESTÃO SUBJETIVA                         

11 QUESTÃO SUBJETIVA                         

12 

Após a implantação do programa, 
em que medida você percebe 
mudança no ponto de vista dos 
indivíduos, revendo as próprias 
maneiras de ação ? 

    7 19% 6 16% 19 51% 5 14% 37 100% 

13 QUESTÃO SUBJETIVA                         

14 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado um aprendizado capaz de 
preparar a empresa para mudanças 
no ambiente externo, como, por 
exemplo, mudanças no Governo 
Federal ? 

3 8% 4 11% 11 30% 14 38% 5 14% 37 100% 

15 

Em que medida você acredita que o 
projeto favorece o fortalecimento da 
identidade institucional da empresa 
? 

        1 3% 22 59% 14 38% 37 100% 

16 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou no reconhecimento das 
potencialidades da empresa ?  

    2 5% 5 14% 14 38% 16 43% 37 100% 

17 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou na identificação 
limitações da empresa ?  

    2 5% 4 11% 17 46% 14 38% 37 100% 

18 

Em que medida o projeto vincula 
objetivos às estratégias 
organizacionais maiores da empresa 
? 

    3 8% 17 46% 13 35% 4 11% 37 100% 

19 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado mudanças na qualidade dos 
serviços prestados pela empresa ? 

    1 3% 12 32% 20 54% 4 11% 37 100% 

20 QUESTÃO SUBJETIVA                         

21 

A execução do planejamento 
estratégico da Conab consegue 
estimular a participação de todo o 
corpo funcional da empresa ? 

7 19% 16 43% 9 24% 5 14%     37 100% 

22 

Em sua opinião, qual o grau a 
importância da participação dos 
servidores para o sucesso da gestão 
empresarial ? 

        3 8% 25 68% 9 24% 37 100% 

23 

Como você avalia o monitoramento 
da execução e gestão da estratégia 
por parte da Conab ? 

7 19% 17 46% 8 22% 5 14%     37 100% 

24 

Como você avalia a capacidade de 
comunicação e transmissão das 
informações por parte da Conab? 

6 16% 11 30% 13 35% 6 16% 1 3% 37 100% 



25 

A qualidade das palestras e 
informações disponíveis foram 
suficientes para um bom 
entendimento da metodologia ? 

    3 8% 11 30% 18 49% 5 14% 37 100% 

26 QUESTÃO SUBJETIVA                         

27 

Em que medida a criação de uma 
área formal dentro da estrutura da 
empresa, com pessoas dedicadas 
em tempo integral na implantação do 
projeto traria vantagens ?  

    1 3% 2 5% 26 70% 8 22% 37 100% 

28 QUESTÃO SUBJETIVA                         

29 QUESTÃO SUBJETIVA                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice E – Resultado dos dados Quantitativos – Não Líderes 

 

 O quadro abaixo apresenta os dados resultantes da pesquisa quantitativa, 

resultado das questões objetivas do questionário. 

 

 No quadro abaixo estão os dados correspondentes as respostas dos funcionários 

não líderes da matriz e das regionais, totalizando 25(vinte e cinco) respondentes.  

 

 Observação: O questionário enviado, constante no Apêndice A, apresenta 

também a opção 0-inexistente, como possível resposta. Como esta resposta não foi 

utilizada em nenhuma questão e, para facilitar a visualização, esta opção foi suprimida 

do quadro abaixo. 

 

 

Resultados Apurados – Grupo Não Líderes 

Nº QUESTÃO 

1 2 3 4 5 

Totais Muito 
Baixa Baixa Média Alta 

Muito 
Alta 

1 

Qual o seu grau de conhecimento da 
metodologia de Planejamento 
Estratégico da Conab ? 

5 20% 8 32% 7 28% 5 20%     25 100% 

2 

Em sua opinião, em que grau o 
projeto de Planejamento Estratégico 
conseguiu refletir os principais 
dilemas da Companhia ? 

3 12% 3 12% 8 32% 10 40% 1 4% 25 100% 

3 QUESTÃO SUBJETIVA                         

4 

Como você avalia a capacidade de 
mobilização das lideranças em 
transmitir a visão compartilhada da 
empresa, construída durante o 
processo, ao restante da companhia 
?  

8 32% 11 44% 5 20% 1 4%     25 100% 

5 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte dos líderes da empresa ? 

        12 48% 12 48% 1 4% 25 100% 

6 

Como você avalia o nível de 
conhecimento da estratégia por 
parte do corpo funcional da empresa 
? 

7 28% 13 52% 5 20%         25 100% 

7 QUESTÃO SUBJETIVA                         

8 QUESTÃO SUBJETIVA                         



9 

Qual a importância do Planejamento 
Estratégico para a realização de 
suas atividades ?  

8 32% 11 44% 4 16% 2 8%     25 100% 

10 QUESTÃO SUBJETIVA                         

11 QUESTÃO SUBJETIVA                         

12 

Após a implantação do programa, 
em que medida você percebe 
mudança no ponto de vista dos 
indivíduos, revendo as próprias 
maneiras de ação ? 

4 16% 10 40% 7 28% 3 12% 1 4% 25 100% 

13 QUESTÃO SUBJETIVA                         

14 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado um aprendizado capaz de 
preparar a empresa para mudanças 
no ambiente externo, como, por 
exemplo, mudanças no Governo 
Federal ? 

4 16% 4 16% 11 44% 3 12% 3 12% 25 100% 

15 

Em que medida você acredita que o 
projeto favorece o fortalecimento da 
identidade institucional da empresa 
? 

    1 4% 3 12% 14 56% 7 28% 25 100% 

16 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou no reconhecimento das 
potencialidades da empresa ?  

    6 24% 3 12% 13 52% 3 12% 25 100% 

17 

Em que medida a metodologia do 
BSC ajudou na identificação 
limitações da empresa ?  

    4 16% 3 12% 11 44% 7 28% 25 100% 

18 

Em que medida o projeto vincula 
objetivos às estratégias 
organizacionais maiores da empresa 
? 

2 8% 5 20% 14 56% 4 16%     25 100% 

19 

Em que medida o projeto de 
Planejamento Estratégico tem 
gerado mudanças na qualidade dos 
serviços prestados pela empresa ? 

2 8% 6 24% 4 16% 12 48% 1 4% 25 100% 

20 QUESTÃO SUBJETIVA                         

21 

A execução do planejamento 
estratégico da Conab consegue 
estimular a participação de todo o 
corpo funcional da empresa ? 

10 40% 10 40% 2 8% 3 12%     25 100% 

22 

Em sua opinião, qual o grau a 
importância da participação dos 
servidores para o sucesso da gestão 
empresarial ? 

    4 16% 6 24% 9 36% 6 24% 25 100% 

23 

Como você avalia o monitoramento 
da execução e gestão da estratégia 
por parte da Conab ? 

10 40% 9 36% 4 16% 2 8%     25 100% 

24 

Como você avalia a capacidade de 
comunicação e transmissão das 
informações por parte da Conab? 

5 20% 8 32% 9 36% 3 12%     25 100% 



25 

A qualidade das palestras e 
informações disponíveis foram 
suficientes para um bom 
entendimento da metodologia ? 

3 12% 11 44% 6 24% 4 16% 1 4% 25 100% 

26 QUESTÃO SUBJETIVA                         

27 

Em que medida a criação de uma 
área formal dentro da estrutura da 
empresa, com pessoas dedicadas 
em tempo integral na implantação do 
projeto traria vantagens ?  

1 4% 3 12% 3 12% 13 52% 5 20% 25 100% 

28 QUESTÃO SUBJETIVA                         

29 QUESTÃO SUBJETIVA 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


