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RESUMO

MARTINS, Tatiana Polo. Análise de qualidade dos serviços prestados pela Escola
Marco Inicial, 2006. 170 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2006.

0 objetivo deste trabalho foi verificar quais ações deveriam ser contempladas a fim de
aumentar o nível de satisfação dos pais dos alunos regularmente matriculados na Escola
Marco Inicial. 0 presente estudo abordou questões relativas à qualidade na prestação de
serviços educacionais, apresentando os principais pontos que devem ser levados em
consideração na busca pela qualidade dos serviços na Escola. Na primeira parte do
trabalho foi realizada uma investigação dos principais aspectos que levam urna
organização a deficiência de qualidade, assim como uma analise do mercado onde se
encontram inseridas as escolas particulares. A investigação foi realizada através de uma
analise ambiental (ambiente externo e interno) da organização, com a identi fi cação de
seus dos recursos. A metodologia de pesquisa adotada procurou identificar os fatores de
maior influência na qualidade dos serviços prestados. Em relação a coleta de dados,
estes foram levantados através da observação do dia-a-dia da organização, com o
auxilio da aplicação de questionários a todos os pais dos alunos matriculados com
questões dirigidas ao objetivo de investigação. Esses dados foram analisados tendo
como base o referencial teórico da pesquisa, buscando atender aos objetivos específicos
da mesma. Os resultados apresentados evidenciaram que os clientes da Escola sentemse satisfeitos com os serviços que lhe são prestados, porém, ficou evidente que para ser
possível haver um aumento da qualidade é fundamental existir mudanças em alguns
aspectos da organização, sempre focando modificação de acordo com as reais
necessidades dos clientes, assim corno baseado também na análise dos serviços
prestados pelos concorrentes.
Palavras — chave: instituição de ensino, qualidade, serviços, Educação Infantil, Ensino

Fundamental, concorrentes, clientes.
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1 INTRODUÇÃO

Este capitulo tratará da contextualização do terna, onde sera apresentado o
problema de pesquisa do trabalho, o objetivo geral e os objetivos específicos e as
justificativas para sua realização. Nesta etapa serão também abordadas algumas
particularidades do mercado das escolas particulares de Florianópolis, destacando-se a
importância da qualidade no serviço prestado por estas instituições.

1.1 Contextualização do terna e apresentação do problema

Muitas das escolas particulares em Florianópolis têm enfrentado o desafio de
vagas ociosas. Hoje, existe um grande número de escolas privadas que iniciam suas
atividades, dessa forma, também é possível perceber o reduzido número de alunos que
muitas possuem, inferior ao de vagas, sendo este urn grave problema enfrentado pelas
instituições de ensino privado.
0 aumento da concorrência, à existência de clientes cada vez mais exigentes,
juntamente com a falta de qualidade nos serviços oferecidos, podem ser considerados os
maiores fatores que têm fadado estas instituições à ociosidade de vagas e até à sua
extinção.
Por outro lado, um problema comum enfrentado por essas organizações é o
administrador enxergar somente os clientes, deixando de lado seus concorrentes. Porém.
isso é urn grande erro, pois o conhecimento dos concorrentes pode ser um fator chave
para o sucesso de uma empresa. E indispensável manter-se sempre atento neste aspecto
para não ser surpreendido na sua gestão.
Kotler (2003, p. 34) comenta que "as empresas jamais devem ignorar seus
concorrentes. 0 importante é manter-se em constante alerta". Keegan (apud COBRA,
2001) expõe a necessidade dos gestores estarem aptos a reconhecer que o mercado
globalizado passou a exigir conhecimentos que permitam a formulação de estratégias
consistentes para evitar desastres financeiros, conhecimentos estes adquiridos com o
entendimento do mercado em seu sentido mais amplo (composto por clientes.
fornecedores e também por concorrentes).
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Portanto, para superar esta ociosidade de vagas é necessário o aperfeiçoamento
constante dos serviços prestados, buscando-se a qualidade total para a satisfação dos
clientes. Além do mais, considerando-se o grande número de escolas na região. também
é preciso estar atento à concorrência, para, assim, criar diferenciais competitivos,
procurando aumentar o número de clientes.

Na cidade de Florianópolis muitas das novas escolas estão fechando
portas, sobrevivendo no mercado durante um curto espaço de tempo. Porém.

ia

existcm

outras que surgem, fortalecem-se, e estão revolucionando o mercado com no\ as
propostas, prestando serviços personalizados e diferenciados, no intuito de satisfazer as
necessidades do perfil dos clientes existentes.
De acordo corn o censo escolar catarinense (anexo A), no ano de 2002, no
município de Florianópolis, quatro escolas foram extintas' e uma parallsou2 sua
atividades. No ano de 2003 foi um extinta e cinco paralisadas, em 2004 cinco
paralisadas e tits extintas e no ano de 2005 esse número já passou para dez, nove
extintas e uma paralisada, o que comprova o crescimento do número de instituições de
ensino que estão encerrando ou paralisando suas atividades.
Os dados do censo escolar (anexo B) ainda mostram que Colégio Barddal„ por
exemplo, no ano de 2002, possuía 608 alunos matriculados na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental. Já em 2005 o número caiu para 574, observando-se uma
considerável perda do número de clientes. No Centro Educacional Menino Jesus
também é possível perceber a perda de alunos com o passar do tempo. Este colégio
tinha no ano de 2002 o número de 1644 alunos matriculados, já em 2005 a quantidade
de alunos diminuiu para 1543, uma perda de mais de 100 alunos, o que representa muito
para uma instituição de ensino. Observado que ambos os colégios são de grande
tradição na cidade, existindo há tempos.
Em meio ao crescente número de escolas que estão perdendo alunos e As que
estão fechando suas portas, existem outras instituições que vêm se mantendo fortes. São
as chamadas - escolas de bairro", organizações pequenas, tom média de 150 alunos , na
sua ampla maioria moradores do próprio bairro ou filhos de pais que trabalham nos
arredores. Essas escolas têm atraído cada vez mais a atenção dos pais no momento da
escolha pela instituição de ensino, justificando-se pela comodidade e praticidade. Os
dados censo escolar mostram também que das 64 escolas pesquisadas na cidade de
I

Escola extinta: escola que fechou definitivamente.
paralisada: escola que pode abrir fmuramente.

2 Eseola
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Florianópolis em 2005, 33 possuem menos de 200 alunos e apenas 8 possuem mais de
500.
Isso modifica o que era observado há algum tempo atrás nesta cidade , quando
as poucas instituições de ensino particular existentes eram na sua maior parte
consideradas de grande porte, compostas por mais de 2.000 alunos matriculados , e
ficavam localizadas em Areas centrais. Portanto, os colégios mais tradicionais de
Florianópolis, não tam hoje a garantia da sua escolha pelos pais no momento de fazerem
a matricula dos seus fi lhos, porque toda essa tradição não significa certeza de grande
número de clientes, já que atualmente a qualidade do serviço prestado passou a ser
considerado o essencial na escolha por uma instituição de ensino.
Porem, assim como a tradição não é garantia de cliente, a comodidade e a
praticidade também não garantem o preenchimento das vagas e o sucesso da empresa,
que não pode esquecer jamais da qualidade nos serviços oferecidos.
Então, tanto para as novas quanto para as antigas escolas conseguirem
conquistar e manter clientes, é necessário que invistam no seu aperfeiçoamento,
buscando melhorar cada vez mais, propondo serviços diferenciados e de qualidade,
inclusive porque o surgimento de novas instituições tem aumentado a possibilidade de
escol ha.
É importante, pois, se pensar na elaboração de um planejamento da qualidade.
Segundo Gomes (1994, p.109), ele é feito antes do inicio das operações, seja na abertura
de uma nova unidade escolar, seja na extensão de urn grau, ou na inclusão de uma nova
disciplina na grade curricular. Um planejamento bem elaborado pode ser uma poderosa
arma na busca da qualidade.
O estudo da qualidade de serviços é parte importante na administração das
organizações que buscam a satisfação total de seus clientes. Esse tipo de estudo possui
significativa importância, porque é essencial As empresas manterem-se na busca
constante da qualidade dos serviços prestados , sob pena de caminharem A ruína.
Na busca pelo esclarecimento dos problemas ocorridos é válido para a empresa
verificar a opinião dos pais sobre a qualidade dos serviços que lhe estão sendo
oferecidos, assim como o nível de satisfação em relação a estes serviços. Espera-se
assim também entender os principais motivos que têm levado a empresa em análise a
uma constante evasão de seus alunos, especialmente ao longo dos últimos três anos.
fazendo com que haja sempre uma parcela substancial de vagas ociosas.
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Corn base no exposto, buscar-se-á a solução do seguinte problema: quais ações
deveriam ser contempladas em relação aos serviços prestados com o fim de
aumentar o nível de satisfação dos pais dos alunos regularmente matriculados na

Escola Marco Inicial?
Entendidos os principais pontos geradores dos problemas à organização,
espera-se, a partir deles, propor mudanças indispensáveis aos gestores da empresa.
visando o seu sucesso.

1.2 Objetivos

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da
pesquisa, com a descrição do que se pretende atingir corn este trabalho. Veremos que o
objetivo geral definirá o propósito do trabalho, o qual somente poderá ser conquistado
corn a conquista dos objetivos específicos tragados.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral é verificar quais açôes devem ser implantadas em relação aos
serviços prestados para aumentar o nível de satisfação dos pais dos alunos regularmente
matriculados na Escola Marco Inicial.

1.2.2 Oh/e//vos e,specifico.s.

Para que o objetivo geral seja alcançado 6 preciso seguir alguns objetivos
específicos, que ajudarão no entendimento do problema de pesquisa. Sao eles:
a) descrever e analisar os serviços prestados pela Escola Marco Inicial;
b) identificar os concorrentes e os serviços prestados por eles;
c) comparar os serviços prestados pela Escola com os serviços prestados
pela concorrência;
d) pesquisar a satisfação da prestação de serviço junto os clientes da Escola:
e) analisar os serviços prestados pela Escola com base no resultado da
pesquisa;
f) propor ações corretivas.
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1.3 Justi ficativa

Dentro do tema escolhido, alguns critérios devem ser atendidos para que a
pesquisa se justifique. Segundo Castro (apud MATTAR, 1994), esses critérios são:
importância, originalidade e viabilidade.
A importância do tema abordado reside na necessidade de uma empresa
conhecer os desejos de seus clientes, saber a opinião sobre o serviço que esta
oferecendo e conhecer os seus concorrentes, para que seja possível tornar-se mais
competitiva e manter-se no mercado como urna empresa de sucesso.
Outra importante justificativa é a contribuição que o trabalho poderá
proporcionar para o sucesso do estabelecimento em estudo , principalmente ao
identificar quais elementos internos e externos afetam a percepção e o sentimento dos
consumidores em relação â organização. Neste aspecto, a partir deste estudo algumas
decisões poderão ser tomadas na busca por um maior número de alunos matriculados,
além da satisfação dos clientes com a organização educacional e, se necessárias,
implantadas mudanças para a correção de eventuais problemas encontrados.
Deste modo, a elaboração de um estudo corno este é de grande importância não
so para a empresa que poderá ampliar seu faturamento, mas também para os clientes.
que poderão usufruir de um serviço com maior qualidade.
Este trabalho é original, porque terá o potencial de surpreender. já que na
Escola Marco Inicial nenhuma pesquisa com o objetivo de conhecer a opinião de seus
clientes ern relação ao nível da qualidade dos serviços prestados foi realizada. Por outro
lado, também não há nenhum registro sobre a realização de urn estudo deste tipo nas
demais escolas de Florianópolis, tampouco sobre as ações que podem ser feitas para
alavancar uma empresa de educação escolar.
Essa pesquisa, além de ser justificada pela sua utilidade, também encontra
justificativa na sua fácil viabilidade, porque não necessita de gastos financeiros , possui
prazo suficiente para sua realização , há fácil acesso As informações necessárias e o
acervo bibliográfico é considerável.
Por fim, este trabalho foi motivado pela necessidade especial da própria
organização pesquisada ter conhecimento da opinião de seus clientes em relação
qualidade de seus serviços e quais ações deverão ser contempladas a fim de atrair novos
clientes, além de lhe permitir analisar os seus concorrentes, tudo visando diminuir
constante evasão de alunos ao longo dos anos e a busca de sucesso nas suas atividades.
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1.4 Estrutura do trabalho

Na seqüência do trabalho serão apresentados mais quatro capítulos. 0 segundo
capitulo trará a fundamentação teórica, momento em que serão aprofundados os
conhecimentos teóricos sobre o tema. Este capitulo apresentará um referenda l teórico
sobre o tema proposto, incluindo assuntos relacionados com a questão da qualidade na
prestação serviços, o gerenciamento da qualidade. o planejamento estratégico, a
satisfação do consumidor e a importância que se deve dar A concorrência de uma
empresa.
0 terceiro capitulo apresentará a metodologia utilizada, explicando-se as
técnicas utilizadas para a elaboração do trabalho. Neste capitulo ser á definido o tipo de
estudo efetuado, delimitado o universo a ser pesquisado e esclarecido o procedimento
metodológico que foi seguido.
O estudo de caso sera apresentado no quarto capitulo. Nesta etapa abordaremos
a análise e a discussão dos dados obtidos no estudo pratico, trazendo um apanhado geral
da empresa pesquisada, a apresentação dos serviços que oferece. uma análise de seu
ambiente externo e o interno, a análise de sua concorrência, apresentação e análise dos
dados levantados com o questionário aplicado e propostas de ações corretivas para a
Escola..
Por fim, no capitulo cinco será exposta à conclusão do trabalho, onde serão
apresentadas as considerações finais da pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica é uma etapa fundamental do trabalho. De acordo com
Tomanik (1994), é a fase onde vão ser aprofundados os conhecimentos teóricos sobre o
tema abordado.
A obtenção de dados e das informações pode ser algo simples, porém, o interrelacionamento das informações e a reunião de todos os dados objetivando obter maior
detalhamento sobre os objetivos propostos da elaboração do trabalho, não é tão simples
assim. Para fazer esse inter-relacionamento são necessários conhecimentos teóricos, o
que deixa claro a necessidade da exigência de uma apropriada fundamentação teórica.
Depois de pesquisado o assunto e selecionado todo o material teórico vem o
momento de organizar todas essas informações. Uma maneira de fazer essa organização
é apresentar urna seqüência das evidencias teóricas mais relevantes. Tomanik (1994)
considera mais adequado organizar os dados a partir das informações mais simples
sobre o assunto até chegar as mais especificas e profundas.
Desta forma, neste capitulo serão contempladas as contribuições teóricas
utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, objetivando fornecer a base indispensável
para a sua elaboração.

2.1 Qualidade

Com o atual processo de globalização da economia , cuja concorrência está
cada vez mais acirrada, tem-se verificado que os clientes estão mais exigentes. Isso tern
forçado as organizações buscarem excelência e máximo desempenho. o que obriga as
pessoas obterem novos conhecimentos e a especializarem-se cada vez mais.
A população, tornando-se mais exigente, acaba impondo novas regras de
mercado. Por isso, as empresas que desejarem continuar competindo devem passar a
oferecer produtos e serviços cuja qualidade seja considerada pré-requisito para os
consumidores.
Dessa forma, a procura da satisfação total dos clientes é urna necessidade para
ser possível sobreviver a esse mercado em constante crescimento e qualificação.
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Em busca da satisfação, um dos grandes desafios a serem enfrentados
atualmente pelas organizações é manterem-se competitivas em presença a mudanças no
contexto econômico. Mudanças como o aumento do nível de intervenção na economia.
regulamentação cara que muitas vezes inibi a livre empresa; leis

e regulamentos

municipais, estaduais e federais que regem as empresas que, em alguns casos, são muito
severas, assim como mudanças constantes no contexto social, cultural e demográfico.
Tais mudanças possuem grande influência nos serviços prestados pela organização.
sendo que estas devem ser acompanhadas com cuidado pelos seus gestores.
Para ser possível acompanhar estas grandes mudanças as organizações
precisam acompanhar também o acelerado desenvolvimento tecnológico, que gera a
necessidade de mudanças no ambiente interno das empresas, forçando os
administradores a buscarem urn caminho seguro na direção de objetivos que tendem a
se alterar constantemente (VAVRA, 1993).
Seguindo esses cuidados, a empresa vai ao encontro da satisfação dos clientes
buscando um aumento da qualidade na prestação de serviços. Segundo Vavm (1993, p.
130), "urn cliente satisfeito irá transmitir a sua satisfação para quatro ou cinco amigos.
mas urn cliente insatisfeito contará seus problemas ao dobro de pessoas -.
Diante desta situação, a organização deve buscar uma reestruturação de modo a
estar realmente preparada para enfrentar todas essas mudanças. É vital que a empresa
reveja a maneira como utiliza seus processos, trata seus clientes e administra seus
recursos, para assim compreender o que necessita de modificação. o que
verdadeiramente o cliente deseja.
Visto as inúmeras transformações ocorridas no mundo onde se vive hoje. uma
grande preocupação do momento das organizações está na questão da qualidade. As
empresas, procurando sobreviver a esse mercado turbulento não têm medido esforços
para se adaptar as suas novas exigências. Isto mostra que o dinamismo e a crescente
competitividade no mundo dos negócios colocam em risco a vida das empresas que não
questionarem seus métodos tradicionais de gerenciamento.
A busca pela qualidade pode ser urna importante estratégia de mudança para as
organizações modernas em seu processo de desenvolvimento. No mundo globalizado e
competitivo em que se vive, é preciso se ter qualidade para poder competir e veneer.
Quando se começa a estudar qualidade é possível perceber que ela possui hoje
diversos enfoques. A qualidade nasceu no ambiente industrial, e se alastrou por vários
setores econômicos, chegando até o setor de prestação de serviços.

Atualmente, desempenha um papel essencial na prestação de serviços, tais
corno áreas de saúde e também na educação. A qualidade começa a ser extensivamente
avaliada na Area da prestação de serviço, tendo em vista, principalmente, o aumento das

exigências dos consumidores.
Existem inúmeros autores que procuram definir o conceito de qualidade , sendo,
a seguir, apresentados alguns deles.
Kotler (1998) define qualidade como sendo a satisfação experimentada por um
cliente ao desfrutar um produto ou serviço. Parathaman (1990) complementa
definindo como o objetivo final de uma organização, além de ser também o que os
consumidores esperam de urn produto.
De acordo com Oakland (1994), a noção de qualidade depende
fundamentalmente da percepção de cada pessoa, ou seja, aquele produto ou serviço que
tem qualidade e atende as necessidades de certo público pode não ter a mesma
qualidade e suprir as necessidades de um outro público. Em vista disso, para Oakland
(1994) a qualidade depende da percepção de cada indivíduo.
Mezomo (1994) expõe a qualidade como uma propriedade de um produto ou
serviço que o torna adequado A missão de uma empresa comprometida com o pleno
atendimento das necessidades de seus clientes.
Com todas estas definições apresentadas de qualidade fica comprovado que
diversos são seus enfoques, cada autor contribui com a sua interpretação pessoal,
procurando enfatizar os pontos que lhe pareceram mais relevantes.
Juran (apud CARA VANTES; CARA VANTES; BJUR, 1997, p. 59) afirma que
"as definições da palavra qualidade incluem certas palavras-chaves que também
necessitam de definições". Estas seriam:
a) produto: é à saída de qualquer processo. O produto consiste em
principalmente bens e serviços;
b) característica do produto: a característica de um produto é a propriedade que
ele possui com a intenção de atender a certas necessidades;
c) cliente: é a pessoa que recebe ou de alguma forma é afetada pelo produto ou
processo;
d) satisfação corn o produto e satisfação do cliente: atinge-se a satisfação do
cliente quando as características do produto respondem as necessidades do
mesmo;
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e) deficiência: deficiência do produto é a falta de algum aspecto que resulta na
insatisfação do cliente.
O autor ainda comenta que a qualidade enfatiza a característica participativa
nas tarefas de planejamento, gerando integração e comprometimento com os objetivos
da organização. Reforça a importância do processo de acompanhamento e controle das
tarefas executadas pela empresa, estimulando a participação. a criatividade e inovação
durante o processo de execução dos serviços.

Conforme Bemillon e Cerutti (1990, p. 17) "urna empresa é como um ser vivo:
não pode cumprir suas funções se não estiver de boa saúde". Isso se da quando ern uma
organização as suas funções não são realizadas de maneira eficaz. Tal situação favorece
o desenvolvimento de um viru s como chamam os autores, que é a não-qualidade. Esta
doença deve ser tratada para que não contamine a empresa coma um todo e o caminho
,

apontado pelos autores é o da qualidade total.
A Associação Francesa dos Círculos de Qualidade (apud BERNILLON-,
CERUTTI, 1990) expõe que a qualidade total é um conjunto de princípios, métodos
organizados em estratégia global, visando mobilizar a empresa para obter uma maior
satisfação do cliente a um menor custo.
Caravantes: Caravantes e Bjur (1997, p. 97) comentam que "a qualidade total
está inserida na maxima essencial: a empresa se justifica como uma realidade do cliente.
A empresa sem o cliente é mera abstração. O cliente satisfeito é a razão de ser de
qualquer negócio". O objetivo básico da qualidade deve ser aumentar o valor percebido
pelo cliente nos produtos e serviços oferecidos por uma empresa, aumentando de forma
progressiva esta percepção do consumidor.
Deste modo, pode-se perceber que a busca pela qualidade nos serviços vai
além da pura satisfação dos clientes , O que se pretende é superar suas expectativas,
surpreendendo-os a todo o momento. A qualidade procura a satisfação do cliente da
melhor forma possível, realizando a melhoria continua de produtos e serviços: com
treinamento e reciclagem continuos e com a atuação e preocupação de todos. Deve
buscar vantagem competitiva em que seu objetivo maior deve ser a total satisfação do
cliente.
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2.2 História e evolução da qualidade

possível perceber ao se estudar qualidade que este é um assunto muito
amplo, com várias literaturas publicadas a respeito. Ela nasceu no ambiente industrial e
se alastrou por vários setores, chegando até o setor de prestação de serviço. De acordo
com Caravantes; Caravantes e Bjur (1997), nos séculos XVIII e XIX o conceito do que

vinha a ser qualidade difere muito dos dias atuais.
Sua inspeção formal s6 passou a existir com o surgimento da produção em
massa, com a expansão do comércio e o surgimento de novas tecnologias. Assim, novos
conceitos e ferramentas foram inventados visando o gerenciamento para a qualidade.
Foi somente nos anos 80, de acordo com Caravantes; Caravantes e Bjur (1997)
que surgiu o interesse pela qualidade nos serviços. Assim, ela deixou de ser vista apenas
relacionada com a produção, aos produtos ou A aplicação de técnicas e passou a ser
considerada urn modelo de gestão.
A qualidade passou para uma idéia mais abrangente que engloba varias
funções como: o aperfeiçoamento constante; erro zero; gestão participativa:
ênfase em treinamento e desenvolvimento de RH; enpoirerment: e
preocupação com liderança, motivação e comprometimento, aliadas a uma
visão estratégica visando a satisfação do cliente (CARAVANTES:
CARAVANTES; BJUR, 1997, p. 70).

Dessa forma, hoje a qualidade não está mais limitada à indústria. Ela é
determinada pela capacidade de desempenho do produto ou serviço em satisfazer o
maior número de desejos dos clientes da organização, colocando sempre estes em
primeiro lugar.
Berry (1996, p. 33) afirma que "a qualidade é definida pelo cliente. A
conformidade com especificações da empresa não é qualidade; a confoimidade corn as
especificações do cliente é qualidade". Por isso, muitos gestores erram em relação a
melhoria dos serviços quando a focalizam nos processos internos da organização, sem
qualquer ligação com as prioridades dos clientes. É fundamental que a opinião do
cliente seja ouvida antes de se alocar qualquer recurso visando a melhoria dos serviços.
Assim, A medida que cresce a necessidade de se assegurar qualidade dos
produtos ou serviços oferecidos por uma organização, mais investimentos se fazem
necessários e maiores são os riscos a serem enfrentados pela empresa. Berry (1996)
comenta que a capacidade de se investir para melhorar os serviços decorre da
aprendizagem continua das expectativas dos clientes e não-clientes de urna organização.
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Isso tem aumentado a necessidade de aperfeiçoamento da gestão empresarial,
que para atender a clientes cada vez mais exigentes e mercados muito competitivos se
obriga a buscar métodos e estratégias inovadoras.
Com inúmeras mudanças ocorridas na gestão empresarial, com empresas numa
constante busca pela qualidade como um diferencial competitivo, o modelo da
qualidade total tem se destacado no mundo empresarial.
A qualidade total esta associada à satisfação do cliente, abrangendo os
produtos, serviços e especialmente os processos que geram produtos e serviços. Ela
coloca o interesse dos consumidores

em primeiro

lugar (CARA VANTES;

CARA VANTES; BJUR, 1997).
De acordo com Caravantes; Caravantes e Bjur (1997), o modelo de qualidade
total esta sendo muito debatido em diferentes títulos, porém em todos os casos tem
como principal objetivo clientes satisfeitos. Isso faz com que as organizações que
desejem manter vantagem competitiva procurem desenvolver um sistema produtivo
flexível, mantendo sempre o foco principal em seus clientes.
Drucker (apud CARAVANTES; CARAVANTES; BJUR, 1997) fala que a
qualidade total coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, sendo que o propósito
principal de uma empresa é conseguir manter não só clientes satisfeitos, mas clientes
fiéis.
Contudo, percebe-se que as necessidades humanas pela qualidade existiram
desde os princípios da historia. Ao longo dos séculos as estratégias de gerenciamento
para a qualidade sofreram mudanças continuas em resposta as da sociedade e agora são
Os clientes que ditam as regras e são o foco de todo o empenho dos gestores na busca
pela qualidade.

2.3 Definição de serviços

Considerando a diversidade e a complexidade do conceito , é muito dificil
definir serviço, a palavra pode ter diversos significados. De acordo com Kotler (1998).
ele é qualquer ato ou comportamento que uma parte possa proporcionar a outra que seja
intangível, que não resulte em nenhum bem.
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Paladini (1995) define serviço como bens intangiveis , representados por ações
desenvolvidas por terceiros em atendimento a solicitações específicas de atividades a
executar.
Para Rodrigues e Leal (1996, P. 12) "serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira , de crédito e secundária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabal hi stas- .
Conforme Gonçalves (1996, P. 10) "o grande problema para os serviços é que
eles se resumem num ato ou desempenho essencialmente intangível". O autor afirma
que é neste momento que surgem desencontros na pratica. pois o produto intangível
foge ao controle direto das pessoas. Produtos intangíveis, na visão de Gonçalves (1996,
p. 1 1 ), "são produtos que não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou
cheirados antes de serem comprados".
Observando essas definições é possível entender serviço coma algo que não
pode ser visto, tocado ou sentido fisicamente. Dessa forma, ele pode ser percebido pelas
interações humanas, relações diretas entre clientes/empresa.

2.4 Qualidade em serviço
Com o atual cenário vivido, onde a concorrência está extremamente acirrada,
prezar pela qualidade do serviço oferecido aos clientes é algo essencial.
No mercado de serviços, onde o que se compra são sensações e percepções, é
fundamental o fortalecimento e a valorização da imagem da empresa, que pode trazer
grande diferencial.
A avaliação da qualidade surge ao longo do processo da prestação do serviço.
que normalmente ocorre no encontro entre um cliente e um funcionário da linha-defrente. A qualidade do serviço, segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) pode ser
definida pela comparação do cliente entre a percepção do serviço e a expectativa do
serviço desejado.
De acordo com Feigenbaum (1994), qualidade em serviços pode ser definida
como a combinação de características de produtos ou serviços referentes a marketing,
engenharia, produção e manutenção, por meio dos produtos ou serviços em uso. que
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irão satisfazer ou superar as expectativas dos clientes. Dessa forma entende-se que a
qualidade de um serviço deve estar presente em todos os seus itens.
Conforme Albrecht e Bradford (1992), a qualidade em serviços é definida
como a capacidade de qualquer fator ou experiência atender ou superar as expectativas.
resolvendo uni problema, ou ainda, fornecendo benefícios ao cliente.
Mezomo (1994, p. 54) afirma que

qualidade em serviço só pode ser

construída com bases sólidas". Assim, Wendy Leebov (upud MEZOMO, 1994). cita dez
pilares da excelência nos serviços:
a) filosofia e comprometimento da administração. A administração pode ser a
força ou o fracasso da organização;
b) responsabilidade. É importante ficar atento em até que ponto os funcionários
estão conscientes de suas responsabilidades e comprometidos com a satisfação
dos clientes a que prestam seus serviços , pois eles podem ser o diferencial de
unia organização, sendo as pessoas de maior contato com os clientes;

c) imput e avaliação. 0 nível de excelência dos serviços prestados deve ser
medido e avaliado continuamente, sendo que quem deve definir sua excelência
ou não são os clientes. Por isso deve existir um sistema de informação onde
seja possível os clientes revelarem suas expectativas, necessidades, sugestões e
reclamações à alta administração;
d) soluções de problemas e administração de conflitos. Os problemas e
conflitos que afetam as pessoas de urna organização, se não forem identificados
e devidamente solucionados, podem comprometer não só a satisfação dos
clientes, mas também a própria sobrevivência da empresa. Por isso, devem ser
levados a sério, pois afetam o moral dos funcionários, levando a ocorrer uma
desmotivação por situações que tiram das pessoas o orgulho pelo trabalho hemfeito que realizam;
e) a comunicação com a base. A base da pirâmide em uma organização tem
necessidade de comunicação com o resto da empresa para que não se sinta
alienada, excluída. Porém, muitas vezes esta é entendida corno incapaz de
pensar, de sugerir mudanças e de propor soluções. Para haver excelência nos
serviços essas pessoas da base da pirâmide devem ver e sentir transparência em
todas as ações da administração;
f) treinamento e desenvolvimento de pessoal. Pelo cliente estar muito mais
exigente, é de fundamental importância garantir a excelência nos serviços de
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uma organização. Para isso, as pessoas precisam estar bem treinadas.
necessitando o desenvolvimento de habilidades e capacitar os colaboradores.
Com o treinamento as pessoas se fortalecem, ganham confiança, melhoram sua
auto-imagem, tornam-se mais produtivas, têm orgulho do que fazem;
g) envolvimento das pessoas. Um dos obstáculos na implantação de um
processo de melhoria da qualidade dos serviços está no envolvimento das
pessoas. A administração não pode deixar que seja bloqueado esse processo
pelo não comprometimento por parte dos profissionais, pois a participação de
todos os colaboradores é fundamental para a criação de uma adequada relação
com os clientes;
11) recompensas e reconhecimento. Não basta só implantar um processo de
melhoria da qualidade, é necessário recompensar e reconhecer o esforço das
pessoas que contribuíram para o seu sucesso. Essas recompensas
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reconhecimento devem estar previstos dentro de urn sistema que garanta a
todos as mesmas oportunidades, sendo que as formas de recompensar e de
reconhecer são variadas, podem ser tanto de caráter financeiro quanto
psicológico;
i) funcionário como cliente. Uma organização nap pode somente pensar em
agradar seus clientes, esquecendo dos funcionários que, em grande parte. são
responsáveis pelo sucesso da organização. É preciso estar atento na busca por
uma boa relação também corn funcionários, pois é impossível funciondrio
insatisfeito ser capaz de fazer o cliente se encantar pelo serviço que c:tá lhe
oferecendo. Funcionários satisfeitos fardo clientes satisfeitos;
j) lembretes, slogans e reforços. É muito importante que o funcionário seja
lembrado constantemente da importância de sua atividade para que seu
comprometimento com a melhoria seja reforçado. Dai a importância de
lembretes, slogans e atos de reforço: eventos, reuniões, celebrações.
Berry (2001, p. 11) cita três desafios para sustentar o sucesso dos serviços e
fala que quanto maior a dependência de mão-de-obra os serviços possuam, maior são os
desafios de se:
a) operar eficazmente enquanto se está crescendo rapidamente;
b) operar eficazmente quando se está em uma competição de preços;
c) reter o espirito empreendedor de quando a empresa era mais jovem e menor.
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O autor ainda comenta que equilibrar a necessidade de crescimento com as de
execução é um dos desafios mais dificeis enfrentados pelos gestores. Pois muitas vezes
acontece do rápido crescimento ultrapassar a infra-estrutura e os sistemas de urna
pequena empresa, necessitando que na mesma haja uma renovação da pratica
empresarial e somente depois seja promovido um crescimento.
En' relação à competição de preços, Berry (2001) afirma que a falta de
diferenciação fisica entre serviços concorrentes encoraja os gerentes a utilizarem em
excesso o preço como uma ferramenta de marketing. Ao invés dos gestores procurarem

agregar diferenciais ao serviço para favorecer sua marca em relação a outra, eles
normalmente escolhem fazer cortes nos preços, o que pode levar a urn corte nos custos e
enfraquecer a execução. Um grande erro é acreditar que o valor e o preço significam
mesma coisa para diferentes clientes.
Berry (2001) expõe que manter a cultura empreendedora que realize melhorias
e descobertas continuas sofre a ameaça da maturidade e do crescimento organizacionais.
O autor expõe que a inspiração fica ameaçada quando o negócio cresce e aumenta seu
número de funcionários, suas divisões e departamentos, e suas políticas e sistemas
operacionais se tornam mais formais. 0 empreendimento inovador vem das condições
mais comuns :as organizações mais novas e menores do que as mais maduras e maiores.
Dessa forma, é preciso que na evolução da empresa a visão e o espirito empreendedor
não se apaguem, sendo que isso é comum acontecer corn muitas empresas.
Também é observado por Berry (2001) que esses perigos podem contribuir
para a queda de uma organização, visto que muitas empresas frequentemente se tornam
menos eficazes no que diz respeito a estratégias e à execução, porque a estratégia afeta a
execução e vice-versa, e porque ambas são funções da qualidade de liderança em urna
organização.
Os serviços realizados diretamente para o cliente , como é o caso da educação.
são inseparáveis das pessoas que os realizam (BERRY, 2001). Por isso , o desempenho
dc um professor pode ser algo decisivo na opção por uma escola ou outra, assim corno o
desempenho de qualquer funcionário que tenha contato direto corn os clientes da escola.
Este é o caso da direção, esta deve atender bem, ser gentil com todos os pais, o que
fundamental para que estes se sintam satisfeitos com a empresa.
Dessa maneira, o serviço para urna organização pode ser um grande diferencial
em relação a seus concorrentes. Albrecht e Bradford (1992) comentam que o principal
motivo para procurar conhecer profundamente seu cliente e tornar o serviço a força
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motriz da empresa é o de criar diante dos concorrentes um fator de di ferenciação.
Assim, 6 vital estar atento sobre como se encontra a qualidade dos serviços oferecidos
pela organização.
Uma falha considerada por Berry (1996) muito comum cometida por
organizações quando tentam melhorar os serviços é focalizar a atenção em processos
internos, sem manter qualquer relacionamento com seus clientes. "Se a estratégia da
qualidade ern serviços não for baseada no que os clientes pensam, o melhor que se pode
esperar é apenas uma melhoria parcial" (BERRY, 1996, p. 33).
Quando se tem o interesse em aumentar a qualidade nos serviços oferecidos é
fundamental que se ouça com atenção e sucessivamente a opinião dos clientes. Eles é
que serão capazes de responder as indagações que 111 aitas vezes os gestores possuem
quando pensam em modificar algum processo em sua organização (BERRY, 1996).

O setor de serviço sempre teve contato direto corn o cliente, e na atualidade 6
que os gestores estão se dando conta do novo perfil dos consumidores, que estão mais
exigentes, mais críticos, mais conscientes de seus direitos. mais protegidos pela lei e
também mais conscientes do valor do seu dinheiro. Por isso, uma pesquisa do
comportamento e das características do consumidor pode evitar erros e ajudar a
direcionar o serviço de forma mais atraente e competitiva ao cliente, trazendo o
aumento da qualidade.
Outro aspecto de grande importância, conforme já comentado anteriormente, 6
o gestor estar atento em relação a seus colaboradores. Funcionário bem treinado pode
ser fator vital para urna organização prestadora de serviço, pois ele é a ponte da empresa
com o cliente. E o funcionário que age diretamente na satisfação do consumidor do
serviço.
Isso tudo mostra que o funcionário pode ser o grande diferencial na prestação
de serviço a clientes que hoje buscam serviços personalizados e com alta qualidade.
Cobra (2001, p. 28) afirma que "no terceiro milênio o grande diferencial não serão os
serviços ofertados, serão as pessoas". Assim, pode-se perceber que a qualidade na
prestação de um serviço se faz por intermédio de pessoas, aumentando a necessidade da
organização em focar-se no desempenho centrado em mão-de-obra.
Cobra (2001) destaca as principais características próprias do setor de serviço
como sendo:
a) intangibilidade: por ser considerado o serviço mais intangível do que
tangível;
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b) relacionamento com o cliente: por não poderem ser armazenados os serviços
devem ser produzidos ao mesmo tempo em que são consumidos;
c) perecibilidade: quando um serviço exige a presença do cliente a empresa
precisa estar atenta ao tempo deste por serem os serviços perecíveis;
d) a inseparabilidade: pelo fato do serviço depender muito do desempenho de
pessoas, o funcionário da empresa é parte essencial dele.
Por ser o setor de serviço possuidor de tais características, as exigências dos
consumidores tendem a ser ainda maiores e mais especificas, o que deve deixar a
concorrência muito mais acirrada. A organização que não oferecer qualidade
compromete a sua própria existência (MEZOMO, 1994).
Acabou o tempo em que As organizações podiam produzir sem saber o que
cliente realmente desejava. Hoje elas precisam responder As necessidades e expectativas
de um mercado, que deve estar constantemente monitorado (MEZOMO. 1994).
Assim, as organizações de serviço estão exigindo

um nox o estilo de

administração, uma gestão pela melhoria da qualidade com enfoque no conhecimento da
concorrência, no atendimento dos clientes e na redução dos custos. Deixa-se, assim,
para trás o foco somente na produção, sem pensar no que realmente o cliente deseja,
satisfazê-lo em primeiro lugar.
Isso tudo comprova que o mercado de serviços, onde o que se compra não são
produtos físicos e sim sensações e percepções, está seguindo um novo rumo ,
fortalecimento e a valorização da imagem da empresa são diferenciais neste mercado de
percepções. Para isso, a realização de uma pesquisa profunda do comportamento e das
características do consumidor pode ser algo de grande importância, pois ela pode evitar
erros e direciona o serviço de forma mais atraente e competitiva. Essas pesquisas
realizadas junto aos compradores são capazes de revelar os pontos fortes e os fracos dos
serviços prestados por uma empresa , pois as pessoas capazes de julgar a qualidade dos
serviços são aquelas que já os experimentaram.
Dessa forma, entende-se que a avaliação dos serviços é feita constantemente
pelos seus consumidores. Campos (1992) comenta que o critério principal para a
verificação de qualidade de um serviço é a preferência do cliente.
Conforme Kotler (1998), os consumidores escolhem prestadoras de serviço
através de experiências vivenciadas e de propaganda boca a boca. Sendo que. ao ser
atendido, o cliente certamente irá fazer um comparativo com o que esperava do
atendimento e como realmente foi atendido.
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Em relação a prestação de serviço educacional, Gonçalves (1996) fala da sua
importância quando afirma ser a forma como a instituição presta seu serviço o grande
diferencial entre escolas. Gonçalves (1996, p. 124) ainda comenta que "o consumidor de

uma escola julga a qualidade do serviço não apenas pela qualidade técnica, mas também
pela qualidade funcional. Só a capacidade técnica não resolve".
Em sua obra, Davidow (1991) expõe que consumidores estão exigindo um
serviço melhor, que seja capaz de dar suporte a serviços e produtos mais complexos.
pois corn o grande crescimento da competição mundial, não são muito fiéis e são
expostos a uma série de alternativas.
Contudo, é possível entender que a qualidade é definida pelo cliente. Berry
(1996) explica que a capacidade de se investir para melhorar os serviços decorre da
aprendizagem continua sobre as expectativas e percepções dos clientes.
Dessa forma, é fundamental ouvir as expectativas dos clientes antes de se
tentar fazer qualquer alteração, de alocar qualquer recurso para a melhoria da qualidade
desses serviços. Antes de estabelecer ações na busca da qualidade é essencial constituir

um processo de pesquisa que forneça informações oportunas que os gerentes
necessariamente devem considerar na tomada de decisão. 0 conhecimento profundo e o
entendimento das mudanças que devem acontecer provém de urna série de informações
tornadas de diversos assuntos, sob diferentes percepções (BERRY, 1996).

2.5 Qualidade na prestação de serviços educacionais

A preocupação em atrair novos alunos e garantir fidelidade aos que já possuem
mostra a necessidade das instituições de ensino em assegurar diferenciação competitiva
em relação a seus concorrentes . Isso as leva buscar qualidade nos serviços que prestam
e planejar suas tarefas de acordo com as exigências do mercado.
Mezomo (1994) acredita que o mercado esta diante de uma nova realidade
conceituai, diante da necessidade de reeducar a escola para o essencial. que a
diferencia, que a valoriza, para algo que lhe garanta a otimização dos resultados.
A adequada compreensão da nova e revolucionária filosofia de administração
da qualidade e sua aplicação à área da educação pressupõe o uso de urna
linguagem uniforme, que traduza conceitos e valores consistentes e que
consiga integrar as pessoas num esforço de legitimação institucional pela via
da prestação de serviços que atendam e excedam as necessidades dos
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clientes, ou seja, de toda a comunidade direta ou indiretamente afetada pelo
processo educacional (MEZOMO, 1994, p. 161).

Os fundamentos e a razão de ser da busca pela qualidade são diversamente
entendidos, e o enfoque dado é principalmente econômico-financeiro: redução de
custos, aumento da produtividade, maior empenho, melhor imagem social, aumento da
demanda e maior lucro (MEZOMO, 1994).
Nesse sentido, o da qualidade com enfoque econômico-financeiro, Mezomo
(1994) lamenta que tanto os conceitos de qualidade quanto a razão de ser não estejam
sintonizados com o comprimento da missão da organização e com a valorização de seus
atores: os fornecedores

e os clientes. 0 que necessita ser resgatado é

o

comprometimento, a identidade, a razão de ser, a missão da organização juntamente
corn o valor, os direitos, a dignidade e as necessidades de quem utiliza os serviços
prestados pela organização.
Isso mostra que a busca da qualidade é um compromisso introduzido na própria
definição da missão da escola. O que torna necessário que ela elabore uma política de
qualidade e estabeleça seus princípios, crie um sistema, desenhe urna estrutura.
estabeleça um controle e avalie os resultados (MEZOMO, 1994).
Identificar os estudantes como os clientes proprietários e atender suas
expectativas são considerados por Mezomo (1994) estratégias eticamente válidas.
A Escola não é simples "negócio", ou seja, ela possui caracteristic;is que a
diferenciam de qualquer indústria, do comércio e também de outros serviços.
De fato ela não tern total controle do acesso de seus alunos, que, diríamos,
"são sua matéria-prima", como também não consegue dominar plenamente o
"processo" de ensino e aprendizagem que, queira ou não, é afetado por
muitos fatores, especialmente pela participação maior ou menor do educando
(MEZOMO, 1994, p. 12).

Para Mezomo (1994, p.140), qualquer organização educacional só produzirá
qualidade se:
tiver uma filosofia da qualidade explicita; conhecer efetivamente as
necessidades de sua clientela e todos estiverem comprometidos em atendélas; tiver uma definição clara de sua missão e treinar as pessoas para cumprila; dispuser de recursos adequados as ações que deve executar: possuir
processos devidamente identificados e gerenciados e fizer a avaliação
constante de seus resultados.

Mezomo (1994) ainda afirma que a qualidade não acontece sozinha, ela deve
ser estabelecida no dia-a-dia da escola juntamente com todas as pessoas envolvidas no
processo educacional.
0 ensino (público ou particular) de qualidade é uma garantia constitucional e
por se tratar de urna prestação de serviços, os estabelecimentos particulares de ensino se
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vinculam ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, a garantia da qualidade
do ensino é urn direito que, quando não respeitado, deve ser buscado judicialmente.
Por visar um produto diferenciado e este poder ser afetado por diversos fatores,
a qualidade da escola, de acordo com Mezomo (1994, p. 12), "só será garantida se
houver a participação de todos os envolvidos: pais, professores e alunos-. Estes
precisam ser parceiros, pois se houver omissão de qualquer um, o trabalho de todos será
afetado. Para que a educação do aluno seja feita de forma ampla é necessário que os
pais trabalhem junto com os educadores (professores) e o aluno esteja disposto a
aprender o que lhe for ensinado. Dessa maneira, será possível ser proporcionado ao
estudante urna educação de qualidade.
Contudo, percebe-se que a administração de uma escola tem muitos desafios,
um deles é conseguir atender as necessidades de seus alunos num mundo em constantes

e vultuosas mudanças. Mudanças essas que exigem sempre novos caminhos e técnicas
para a solução dos problemas que podem vir a ser encontrados ao longo da caminhada.
Mezomo (1994, p. 12) fala que "as atividades da escola são mais
personalizadas e individualizadas do que simplesmente clientizadas - . Isso acontece por
ser a escola urna instituição que forma cidadãos e não simplesmente mão-de-obra,
fazendo com que ela necessite conhecer profundamente cada cliente que possui.
Dessa forma, por possuir muitas características próprias, a escola necessita de
urna administração especifica que deve conhecer em profundidade as necessidades de
seus clientes que chegam com ou sem preparo, motivação e apoio da família
(MEZOMO, 1994).
Além de conhecer muito bem seu cliente (aluno), para que se tenha uma maior
qualidade na prestação de serviços em uma escola, Gomes (1994, p. 116) Cala da
importância de inovar, dizendo que "o melhoramento da qualidade implica inovação.
Inovar um processo é romper com as práticas anteriores. Fazer melhoramento de
qualidade é atingir níveis inéditos de qualidade através da inovação -.
Gomes (1994) ainda aponta algumas inovações que a administração pode
promover para o melhoramento da qualidade: informatizar a secretaria escolar;
implantar a gerência da qualidade total; instituir um sistema de custos; desenvolver o
ensino de lingua estrangeira em turmas reduzidas com carga superior a atual.
Deste modo, fica evidente que a qualidade em uma escola não pode ser
pensada corno um simples negócio. Precisa ser vista corn mais amplitude, como um
processo desenvolvido por e para pessoas (MEZOMO, 1994). Pois a escola é a
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instituição responsável pela formação e educação de pessoas em beneficio de toda uma
sociedade.
Mezomo (1994. p. 144) comenta que "a qualidade é um chamamento geral
responsabilidade, a fim de que o mundo seja e se torne mais habitável -.
Tanto a escola quanto a empresa utilizam o trabalho de outras pessoas, que
devem ser educadas para cumprir a missào institucional, para ser
responsáveis e comprometidas, para ser solidárias, para valorizar seu
trabalho, para respeitar as pessoas que elas servem e para produzir qualidade
sempre maior. Tanto a escola quanto a empresa tern sua legitimidade social
vinculada A oferta de produtos e serviços confiáveis e A plena satisfaço das
necessidades de quem as utiliza (MEZOMO, 1994, p. 146).

Como também acontece na indústria, a qualidade deve ser produzida a partir da
preocupação com o cliente. "A percepção do cliente é o moment() da verdade da
qualidade. Se ela não ocorrer é inútil afirmar que a escola tern ou quer qualidade (MEZOMO, 1994,p. 16).
Assim como os desafios de qualquer organização, os desafios de uma escola
devem estar direcionados para satisfazer as necessidades e superar as expectativas dos
clientes. 0 principal fator para garantir qualidade acontece quando as percepções dos
clientes superam suas expectativas, o que requer uma constante atenção aos seus desejos e
opiniões em relação ao que estão recebendo da organização.

2.6 Gerenciamento da qualidade na prestação de serviço

A qualidade só pode ser assegurada se for gerenciada. Seu gerenciamento tem
muita importância dentro de uma empresa, pois os clientes não apenas exigem
qualidade corno também ordenam comprovação do seu nível.
Para se propiciar uma qualidade esperada pelos clientes

é necessária a

identificação e monitoramento continuo de suas expectativas. Dessa forma, após realizar o
serviço é fundamental a análise e o acompanhamento periódico dos indices de qualidade
dos mesmos. Com esses indices é possível que ser realizada uma comparação de
resultados, permitindo os gestores detectarem as falhas.
Para que seja feita a comparação é fundamental se ter uma analise da situação
de partida, esta ser á um referencial que servirá de base para se medir a evolução do
trabalho até à obtenção do resultado final. A falta de um referencial impede a avaliação
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dos programas realizados e do que ainda falta fazer para se chegar ao objetivo
pretendido (BERNILLON; CERUTTI, 1990).
Paladini (2002) fala que possuir um padrão de qualidade do serviço oferecido é
muito importante, uma vez que é ele o referencial utilizado para verificar se houve
melhoria no processo sob avaliação. Assim, será possível ter indices de qualidade dos
serviços prestados pela empresa, e detectar as falhas. Por mais que se tenham
consumidores diferentes, o produto final tem que passar por urna aprovação de
qualidade.
Para tornar possível esse gerenciamento da qualidade dentro de urna
organização, a criação de urna gestão participativa pode ter grande importância no
alcance dos objetivos. Nesse tipo de gestão é essencial a contribuição dos funcionários
na proposição de suas opiniões, reclamações e sugestões. E muito importante que estes
indivíduos se sintam necessários e que consigam ver a importância de sua atividade
dentro do contexto geral. Alem disso, é necessário que haja treinamento, pois a
prestação de serviços tem sua base no desempenho humano.
Caravantes, Caravantes e Bjur (1997, p. 81) falam que - a gerência da qualidade
total deve estar comprometida com o controle dos processos, que é unia tarefa exercida
por todos e na qual todos devem participar".
Possuir um controle nos processos com vista à qualidade significa identi ficar as
reais características da mesma que são desejadas pelos consumidores (CARA VANTES:
CARA VANTES; BJUR, 1997).
De acordo corn Gomes (1994, p. 113) "o controle de qualidade é o processo
gerencial de que os operadores dispõem para manter o serviço no nível de qualidade de
que o sistema é capaz e fazer melhorias continuas". Para ser possível garantir o born
desempenho dos serviços oferecidos por uma instituição este autor afirma que duas
ações de controle são necessárias: eliminar anomalias (as irregularidades encontradas) e
prevenir o surgimento dessas anomalias.
Gomes (1994, p. 107) afirma que "o gerenciamento da qualidade é feito através
de três processos gerenciais":
a) planejamento: colocar a qualidade no projeto;
b) controle de qualidade: estabilizar os processos de modo que funcionem corn
toda a capacidade real;
C) melhoramento da qualidade: reduzir o desperdício crônico a níveis inferiores
aos originalmente planejados.
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Paladini (2002, p. 19) acrescenta que:
A avaliação da qualidade sempre ocupou lugar relevante no gerenciamento
das organizações, tanto pelo esforço para criar um modelo adequado para a
Gestão da Qualidade inserida em ambientes competitivos, quanto pelo
empenho para desenvolver estratégias que viabilizem o próprio processo de

avaliação.

Nesse contexto, mensurar a satisfação dos alunos/ pais em relação aos serviços que
lhe estão sendo oferecidos passou a ser um assunto muito debatido entre os gestores de
instituições de ensino. Esta avaliação que o cliente faz do serviço recebido pode ser algo
dificil de ser medido, variando muito de um cliente para outro, sendo que ela é resultante da
comparação entre as suas expectativas e suas percepções a respeito do serviço que está
sendo oferec ido.
Outro ponto de grande importância em relação ao gerenciamento da qualidade
é saber administrar problemas, crises que podem vir a surgir. As organizações precisam

saber como tratar as reclamações dos clientes, procurando solucioná-las da melhor
maneira possível.
Assim, manter um controle da qualidade nos serviços que estão sendo
oferecidos por uma empresa é essencial para seu adequado funcionamento e também
para um constante aprimoramento. Pois urn continuo gerenciamento torna possível que
falhas no processo sejam detectadas e deixam claro aos gestores onde os serviços
precisam ser aprimorados.

2.6.1 Modelo PDC'A

Uma maneira de facilitar o controle da qualidade é a padronização dos
processos. Gomes (1994) expõe que na realização de todos os serviços de uma escola
são utilizados padrões, como , por exemplo, os serviços prestados pela secretaria escolar,
orientadora pedagógica, limpeza, dentre outros. Gomes (1994) explica que todos esses
serviços utilizam uma série ordenada de passos para atingir os objetivos do setor.
Padrão é definido por Gomes (1994, p. 37) como sendo "documento
consensado para um método, procedimento, com o objetivo unificar e simplificar de tal
maneira que, de forma honesta, seja conveniente e lucrativa para as pessoas
envolvidas".
padrão de processo é um instrumento de planejamento da chefia". (GOMES
1994, p. 87). Neste contexto, Gomes (1994) cita o método do PDCA -

planejamento.
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execução, verificação e ação corretiva, considerando que complementar suas fases
algo de grande importância na elaboração de fluxogramas.
O método PDCA se baseia no controle de processos. Seu uso pode ser assim
descrito:
P — (Plan -- Planejar): definir onde se deseja chegar, planejar o que será feito.
estabelecer metas e definir os métodos que permitirão atingir essas metas propostas.
D — (Do = Executar): tomar iniciativa, treinar, executar o planejado conforme
as metas e métodos definidos.
C — (Check = Verificar): verificar os resultados que se esta obtendo, verificar

constantemente os trabalhos para saber se estão sendo executados conforme planejados.
A — (Action = Agir): fazer correções quando necessárias, tomar ações
corretivas ou de melhoria quando constatada na fase anterior a necessidade de corrigir
ou melhorar algo. (CLICO PDCA, 2006).
O modelo do PDCA é uma ferramenta muito utilizada para se desenvolver a
técnica da qualidade total. Para que se possa ter uma maior garantia que o que está

sendo feito na organização é o melhor para se ter qualidade, 6 muito proveitosa a
utilização deste modelo, pois ele pode ter grande valor não somente na elaboração de
algum processo para a busca da qualidade como tanibal ajudar no gerenciamento dela.

2.7 Análise ambiental

A partir do momento em que, de acordo com Stoner e Freeman (1999), é
compreendido não serem as organizações auto-suficientes nem independentes, por
trocarem recursos corn o ambiente externo e dependerem dele , passou a ser dada grande
atenção ao ambiente no qual se encontram inseridas.
A análise ambiental da escola é algo de grande importância no gerenciamento
de sua qualidade, pois muitos são os fatores que podem interferir na administração de
uma empresa.
relação continua entre organização e seu ambiente introduz um elemento de
controle ambiental na organização e, ao mesmo tempo em que as organizações
influenciam o ambiente, são por ele influenciadas - (ROMEU, 1987, p.14).
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Nesse sentido, Romeu (1987) fala que esse processo de interação corn

o

ambiente exige por parte da organização revisões constantes de seus objetivos e metas.
como também de seus processos e técnicas, exigindo, ern muitos casos, mudanças
estruturais dentro da instituição.

2.7.1 Ambiente externo

Cerqueira (1993) comenta que a análise da adequação dos produtos ao mercado
vem desde os anos 50, quando as empresas já demonstravam certa preocupação corn a
disfunção em relação ao ambiente externo. Hoje esta preocupação é inevitável a
qualquer organização, pois

é grande a influência que esse ambiente tem na

administração.
Conforme definem Lacombe e Heilbom (2003, p. 20),
0 sistema organizacional corresponde a um sistema que contém elementos
humanos e materiais empenhados, coordenadamente. em atividades
orientadas para resultados, ligados por sistemas de informações influenciados
por um ambiente externo, com o qual o sistema organizacional interage
permanentemente.

Segundo Stoner e Freeman (1999, p. 46), "ambiente externo são todos os
elementos que, atuando fora de uma organização, são relevantes para as suas operações.
incluindo elementos de ação direta e indireta".
De acordo com Oliveira (1989), a análise externa tern por finalidade estudar
a relação existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e
ameaças. 0 autor afirma que os gestores devem identificar os componentes relevantes
do ambiente e, em seguida, analisar a situação de sua organização quanta As
oportunidades e ameaças.
0 ambiente externo que circunda o sistema organizacional, e no qual ele
vive, pode ser dividido em micro e macro ambiente, este Ultimo conceituado por
Lacombe e Heilborn (2003, p.20) como:
um amplo sistema que envolve as organizações, abrangendo os aspectos
demográficos, cientificos, tecnológicos,
ecológicos. fisicos. politicos.
econômicos, sociais e culturais. Ele interage permanentemente com a
organização e esta procura influenciá-lo, mas sua capacidade para isso
relativamente
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Na visão de Bateman e Snell (1998), "o macro ambiente pode ser de tinido
por elementos mais gerais no ambiente externo que pode potencialmente influenciar
decisões estratégicas".

Para Daft (1999), este ambiente é definido como o - ambiente organizacional,
que são todos os elementos que existem fora dos limites da organização e que tern o
poder de afetar toda ou parte dela".
0 ambiente mais próximo da organização e que interage com ela de maneira

forte e permanente, abrangendo os fornecedores, os clientes, os concorrentes e os órgãos
governamentais ou regulamentadores, é chamado por Lacombe e Heilborn (2003) de
micro ambiente; por Bateman e Snell (1998) de ambiente competitivo: e por Daft
(1999) de ambiente tarefa.
A partir das idéias apresentadas, pode-se definir ambiente organizacional
como o ambiente no qual a organização está inserida e interagindo, como mostra a
Figura 1.
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Figura 1: Ambiente com o qual a organização interage
Fonte: Dados primários, 2006.
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Com a realização de uma análise do ambiente externo é possível A organização
visualizar as oportunidades e ameaças que a cercam. Drucker (1980) afirma que em
épocas turbulentas as empresas não podem acreditar que o amanhã será sempre ma
extensão do presente, mas sim devem administrar visando mudanças que possam
representar tais oportunidades e ameaças. 0 autor ainda afirma que uma era de
turbulência é também uma era de grandes oportunidades para aqueles que
compreenderem, aceitarem e explorarem as novas realidades.
Drucker (1980) ainda faz um alerta para os gestores que temem mudanças.
comentando que elas são oportunidades, porém podem ser vistas corno ameaças por
muitos executivos. Entretanto, todas devem ser exploradas aproveitando-se a ocasião
para fazer alguma coisa diferente, algo de novo e, acima de tudo, algo mais produtivo e
lucrativo.
Assim, as oportunidades da empresa podem ser entendidas como situações
externas, atuais ou futuras que, se adequadamente aproveitadas pelos gestores. podem
influencid-la positivamente. Já as ameaças são situações externas que se não eliminadas.
minimizadas ou evitadas pela empresa, podendo afetá-la negativamente (ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL, 2006).
Romeu (1987) afirma que muitas são as exigências que o ambiente externo faz
As organizações, sendo que inúmeros são os fatores externos que as afetam. Segundo o
autor, é necessário levar em conta os seguintes fatores deste tipo:

2.7.1.1 Macro ambiente

Conforme já mencionado anteriormente, o macro ambiente consiste em todos
os atos e forças que afetam as operações da empresa, formando o cenário da atuação
empresarial, no qual inúmeros são os fatores relacionados a ele, entre os quais se
destacam: o econômico, o demográfico, o tecnológico, o ecológico, o sócio-cultural e o
politico-legal.
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a) Fator econômico
Falando sobre o ambiente econômico, Kotler (1998) ensina que o mercado
exige não só clientes, mas também poder de compra, poder este que depende da renda
atual (média salarial da população), dos preços, das poupanças, dos empréstimos e da
disponibilidade de crédito.
Outro aspecto relevante é a intervenção do Estado na economia como agente
normativo e regulador da atividade econômica, já que é competente para legislar sobre
direito econômico, disciplinando os pregos, o consumo, a poupança, os investimentos, a
política de crédito, o comércio exterior entre outros, além de exercer as funções de
fiscalização (apura responsabilidades e aplica penalidades cabíveis), incentivo (fomento
ou promoção da economia) e planejamento (organiza atividades econômicas para obter
resultados previamente visados) (Da SILVA, 2000). Essas são interferências do Poder
Público nas atividades das empresas privadas, que muitas vezes inibem ou dificultam o
desenvolvimento empresarial.
Dessa forma, antes de tornarem decisões, é imprescindível que as organizações
empresariais levem em consideração os aspectos econômicos do ambiente onde estão
inseridas, analisando as possíveis variações que podem ocorrer e os riscos a que estão
sujeitas.
Está claro o quanto é importante à análise das variáveis econômicas.
Enfatizando essa interferência na sobrevivência das organizações, Stoner e Freeman
(1999, p. 57) comentam que "as tendências e as condições econômicas em gerais são
criticas para o sucesso de uma organização".
Ainda, no que diz respeito ao serviço privado de educação, é de se destacar que
este não está inserido nas necessidades básicas de consumo humano, como, por
exemplo, a alimentação, a saúde e a moradia. Deste modo, para o cliente utilizar este
serviço particular é necessário que possua uma renda excedente ao pagamento das suas
necessidades básicas, especialmente se considerarmos que a população pode optar por
escolas públicas gratuitas.
Portanto, para se manter no mercado, é necessário que a empresa esteja
atualizada em relação as possíveis mudanças na conjuntura econômica do pais,
especificamente no seu mercado de atuação, porque estando a par disso poderá criar
cenários, planejando alternativas para não ser surpreendida por possíveis
acontecimentos desfavoráveis.
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b) Fator demográfico

Kotler (1998) afirma que antes de qualquer coisa deve se monitorar a
população, pois as pessoas representam o mercado. Deste modo, as empresas estão
muito interessadas no comportamento da população, pois seu crescimento, distribuição
etária e padrão de vida irão influenciar diretamente nas vendas e sucesso da
organização.
As condições demográficas possuem grande influencia nos serviços prestados
por qualquer organização, já que analisar as características de sua população-alvo é
imprescindível. É dessa maneira que é possível verificar dados como a taxa de
natalidade da população, seu poder aquisitivo, número total, sexo, entre outros. Tais
fatores tem grande interferência para uma instituição prestadora de serviços
educacionais, pois uma população com baixa taxa de natalidade significa diminuição do
número de crianças, acarretando também uma possível redução do número de alunos na
escola.
No entendido por Bateman e Snell (1998), o planejamento da área de recursos
humanos das empresas deve possuir um estudo sobre os dados demográficos de sua
força de trabalho, já que é com a compreensão desta variável que podemos formular o
melhor caminho tanto para a organização quanto para a sociedade como um todo. Dessa
fbrma, um estudo destes dados demográficos é essencial , pois a partir dele sera possível
a elaboração de um planejamento dos colaboradores da organização.
A diminuição da taxa de natalidade já é algo facilmente percebido nas escolas.
uma grande predominância de pais com filho único, o que nos mostra que a
população está optando cada vez mais por um número menor de filhos, sendo que a
maioria dos casais que optam por ter mais de um possui apenas dois. Segundo dados do
IBGE (2006), a população está mais velha, o número de pessoas com mais de 65 anos
hoje é bem maior do que no século passado, uma tendência que não é so brasileira.
Stoner e Freeman (1999) expõem que a população americana tambérn está mais velha.
Esta é uma informação de grande importância para uma organização prestadora de
serviços educacionais, visto que seus clientes são crianças.
Observados esses dados, é possível A organização planejar-se para não sofrer
maiores perdas em seu faturarnento.
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c) Fator tecnológico

Segundo Kotler (1998), todas as novas tecnologias são forças de destruição
criativa. Cada tecnologia gera grandes conseqüências em longo prazo, nem sempre
previsíveis. A taxa de crescimento da economia é afetada peia quantidade de novas
tecnologias descobertas.
De acordo com Lacombe e Heilbom (2003), as variáveis tecnológicas podem
ser definidas como os conhecimentos que influenciam a realização das atividades
operacionais. Para Stoner e Freeman (1999), estas variáveis podem ser entendidas como
os novos produtos que podem afetar as atividades de uma empresa.
O avanço tecnológico ern muito pode contribuir para o melhor funcionamento
de uma organização, destacando-se, por exemplo, a facilidade na transmissão de
informações com a internei, o surgimento de novas ferramentas de trabalho, novos
produtos e novas técnicas de produção que facilitam as operações.
Dessa forma, as empresas que acompanham os avanços tecnológicos no
desenvolvimento de estratégias, certamente irão obter vantagens competitivas, enquanto
as que não estiverem atentas as constantes mudanças tecnológicas tendem a se tornarem
obsoletas e o seu destino pode ser a extinção.

d) Fator social e cultural

Kotler (1998) expõe que na sociedade em que as pessoas nascem é onde se
moldam suas crenças, valores sociais e responsabilidades básicas. As pessoas absorvem,
quase inconscientemente, urna visão de mundo que define seu relacionamento consigo
mesmas, com os outros e com o universo. Os fatores culturais e sociais (grupos de
referência, família, posições sociais) são os determinantes fundamentais dos desejos e
comportamentos de uma pessoa.
Conforme Lacombe e Heilbom (2003), os fatores sociais são caracterizados
por tradições culturais, valores, ideologias, pressões sociais e mitos, entre outros.
O estilo de vida da população 6 um aspecto que possui grande reflexo sobre os
negócios da organização. Stoner e Freeman (1999) falam da participação da mulher no
mercado de trabalho, dizendo que não pára de crescer, diferente do cenário de tempos
atrás, no qual. por um aspecto cultural, somente os homens trabalhavam fora de casa.
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Esta tendência é percebida em instituições de ensino, porque se as mulheres não são
mais apenas donas de casa, mas estão também inseridas no mercado de trabalho, elas
são obrigadas a optarem pela matrícula de seus filhos ainda pequenos nas escolas. o que
trás um aumento da procura por vagas para crianças mais jovens (na Educação Infantil).

e) Fator politico-legal

Todas as decisões empresariais são fortemente afetadas pelo ambiente politicolegal. Este ambiente é composto por órgãos governamentais e grupos de pressão que
disciplinam, influenciam e podem limitar várias organizações e indivíduos em
sociedade (Kotler, 1998). Lacombe e Heilbom (2003) expõem como sendo este fator o
padrão de funcionamento da sociedade e dos seus mecanismos de intervenção e
regulamento.
Embora a intervenção do Estado na economia esteja incluída no item
especifico que trata sobre o fator econômico, parece bastante claro que se trata também
de urn fator politico-legal, porque as decisões tomadas pelo governo na intervenção
sobre o domínio econômico são decisões políticas; trata-se da política econômica do
Estado sobre a fiscalização tributária, os incentivos e o planejamento estatais. Neste
aspecto, destacam-se a política de crédito, as taxas de juros e os tributos cobrados, por
exemplo, que influenciam os preços, a poupança, os investimentos e, assim, o consumo,
fatores que muitas vezes são decisivos no desenvolvimento empresarial, porque a
política econômica do governo pode apoiar a expansão de mercado em certo aspecto e
desfavorecer em outro, influenciando negativa ou positivamente as organizações.
Noutro aspecto, quando "o homem passou a conviver em sociedade, surgiu
necessidade de se estabelecer uma forma de controle, um sistema de coordenação e
composição dos mais variados e antagônicos interesses que nascem da vida em
comunidade, objetivando a solução dos conflitos desses interesses - (CAPEZ, 2001. p.
04). Por esta razão, convencionou-se instituir o direito: um conjunto de atos normativos
(leis, portarias, resoluções etc. que formam o ordenamento jurídico do pais). aplicados
de forma imperativa e de cumprimento obrigatório, que desempenham a função de
ordenar ou harmonizar as relações sociais, dirigidos As pessoas, As empresas e também
ao próprio Poder Público.

45

Este controle normativo exercido pelo Estado representa, especificamente, o
fator legal, que nada mais é que a regulamentação legalmente instituída pelo Governo
(por meio do ordenamento jurídico) disciplinando a conduta dos administrados (pessoas
e empresas sujeitos à administração pública), que no caso aqui tratado é o controle
jurídico-estatal sobre o funcionamento das organizações empresariais.
O controle legal condiciona a vida das empresas, porque delimita a sua atuação
e disciplina o seu relacionamento com outras empresas (contratos comerciais), com as
pessoas (consumidores) e corn o próprio Estado (credor tributário). Por isso, merece
atenção especial dos seus gestores, já que a legislação é de cumprimento obrieatório ,
exigindo que os administradores conheçam as normas legais do seu pais para bem e
fi elmente cumpri-las, evitando-se, dessa maneira, eventuais prejuízos para as
organizações com o cometimento de possíveis ilegalidades.
Dentre as normas legais aplicáveis as empresas, consideramos de maior
relevância a Constituição Federal, o Código Civil, as legislações trabalhista.
previdenciária, ambiental

e tributária, alem das normas do CADE (Conselho

Administrativo de Defesa Econômica). No caso especifico das instituições de ensino,
destacam-se a Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional - LDB, primordial ao funcionamento de todas as instituições
de ensino, e os atos normativos do MEC (Ministério da Educação) e dos órgãos ligados
ao ministério, que também disciplinam a educação brasileira.
A política econômica do Estado, então, gera forte impacto e in fluência nas
atividades e negócios e no poder de compra dos consumidores. Da mesma forma os
fatores legais interferem nas organizações das empresas. Ambos os aspectos fazem corn
que os gestores tomem suas decisões dentro do conhecimento da política econômica do
pais e das limitações legais que disciplinam as atividades empresariais, pois do contrário
poderão ser eliminados do mercado em que atuam ou impedidos de entrar ou incorrerão
nas penalidades cabíveis pela sua inobservância.

2.7.1.2 Micro ambiente

No micro ambiente estão inseridos os fornecedores, clientes, orgãos
regulamentadores e os concorrentes, fatores que influenciam a organização e que
também são influenciados permanentemente por esta.
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a) Fornecedores

Lacombe e Heilborn (2003, p.21) conceituam fornecedores como sendo
supridores de recursos: capital, mão-de-obra, materiais, equipamentos, serviços e
informações, entre outros".

-

"As organizações devem adquirir recursos de seus ambientes e converter esses
recursos em produtos ou serviços para serem vendidos. Os fornecedores devem prover
esses recursos" (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 79). Os fornecedores são responsáveis
pelo fornecimento de pessoas, matérias-primas. informações e capital.
A escolha dos fornecedores para uma organização pode ser urn fator de grande
peso no sucesso das estratégias. Eles podem afetar o tempo de fabricação, a qualidade
dos produtos, os níveis de estoque e os custos de produto os serviço final.

b) Clientes

Segundo Bateman e Snell (1998), são os consumidores que compram os
produtos ou serviços que as organizações oferecem. Por isso, eles possuem uni papel
muito importante para as empresas, são os mesmos que irão fazer as exigências para que
o serviço seja capaz de atender os seus interesses.
Hoje as empresas estão pretendendo desenvolver confiança e lealdade mais
fortes junto a seus clientes. Tempos atras as organizações acreditavam que seus eles
estavam garantidos, pois os mesmos não possuíam muitas alternativas de fornecedores
(KOTLER, 1998). Porém, nos dias atuais, as empresas necessariamente precisam
dedicar mais atenção as taxas de clientes que perdem, e assim, procurar medidas para
reduzi-las.
Dessa forma, as organizações precisam esforçar-se para reter seus clientes.
Kotler (1998) afirma que esse esforço pode ter sua importância justificada pelo fato de
que os custos de atrair novos clientes pode ser cinco vezes o custo de manter um cliente
atual feliz.

Elaborar bons planos e estratégias pode ser uma forma de a organização
conseguir manter um cliente satisfeito. Para isso, os gestores da organização devem ter
o conhecimento que nem todos os consumidores são iguais, e que as suas preferéncias
por urn serviço são diferentes. Por isso é importante que a empresa faça uma
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segmentação do seu mercado, para assim tornar possível a identificação correta do per fi l
de seus clientes. Essa segmentação, conforme Dias (2003, p. 18), pode ser entendida
como "processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com
necessidades e/ou características semelhantes

que provavelmente exibirão

comportamentos de compra semelhantes".
Kotler (1998) fala da importância de segmentar o mercado. considerando que
empresas que atuam em grandes mercados normalmente não podem atender a todos os
consumidores. Pois o mercado é composto de compradores que diferem entre si em um
ou mais aspectos como: desejos, poder de compra, localização geográfica. atitudes e
práticas de compra. Dessa forma, quaisquer dessas variáveis podem ser levadas em
conta na segmentação de um mercado (KOTLER, 1998).
Corn o reconhecimento do perfil de seus clientes a organização pode
estabelecer pianos para satisfazer seus desejos, buscando uma fidelização dos mesmos.
Para isso, os gestores devem manter-se atentos as necessidades de cada um, e corn isso,
possibilitar a empresa a buscar ações para satisfazê-las, agradando-os a todo o
momento. Estas necessidades podem ser reconhecidas com a realização de pesquisas de
satisfação com os clientes. Nela , os mesmos poderão expor seu ponto de vista em
relação aos serviços que utilizam, possibilitando aos gestores buscarem ações corretivas.

c) Órgãos regulamentadores

-

Os órgãos regulamentadores, segundo Lacombe e Heilborn (2003, p.21), são
entidades que impõem controles, limites e restrições à ação da organização -.

governo, os meios de comunicação, sindicatos, associações empresariais , entidades de
classe e organizações não-governamentais, disciplinam e regulamentam a
atuação
empresarial, com maior ou menor alcance, nas matérias que lhe são afetas.
Todas as organizações empresariais possuem direitos e deveres estabelecidos
em leis e em normas regulamentares, que variam conforme a atividade desenvolvida e o
local de atuação. Os órgãos regulamentadores são os responsáveis pelo estabelecimento
das normas que disciplinam o funcionamento das atividades empresariais , regulando a
produção e o comércio, por exemplo. Trabalham controlando ou organizando as
atividades econômicas das empresas que atuam no seu setor, cada qual dentro das suas
atribuições.
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Alem dessa função normativa ou reguladora, os órgãos regulamentadores
possuem também a função de fiscalizar o cumprimento das normas que disciplinam o
funcionamento das empresas, cuidando para que sejam rigorosamente seguidas pelos
estabelecimentos, e, se for o caso, aplicar as sanções previstas.

d) Concorrentes

Organizações são concorrentes quando oferecem o mesmo produto ou serviços.
Desde que não haja base para diferenciação, os preços concorrentes serão os mesmos e
os vendedores obterão taxas de lucro diferentes, apenas na medida em que conseguem
custos de produção e de distribuição menores. Os concorrentes mais diretos são aqueles
que perseguem os mesmos mercados-alvo e adotam estratégias semelhantes (KOTLER.
1998).
Consideram-se concorrentes instituições que oferecem produtos e/ou serviços
idênticos, similares ou substitutos. Dessa forma, para se manterem competitivas no seu
mercado de atuação, as organizações necessitam estar continuamente atualizadas com as
inovações. Elas devem procurar ressaltar seus diferenciais competitivos, serviços que as
valorizem em relação a seus concorrentes. A diferenciação dos serviços oferecidos em
relação a concorrência pode ser feita através da análise de alguns fatores como: preço.
produto, promoção e canais de distribuição. Estes pontos são relevantes na hora da
escolha entre os serviços oferecidos pelas diversas organizações existentes.
Em relação as instituições de ensino, estas concorrem na prestação de serviços
educacionais por faixas etárias. Os serviços básicos educacionais são divididos em:
Educação infantil, Ensino Fundamental

e Ensino Médio. Serão concorrentes

organizações que trabalharem com a prestação de serviços para mesmas series, etapas
da educação.
Contudo, os serviços oferecidos pela instituições de ensino são basicamente os
mesmos, regidos pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases), porem, a forma como são
prestados , os diferencias criados pela gerência e a qualidade dos mesmos é que são
responsáveis pela diferenciação entre eles, como será comprovado no estudo de caso.
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2.7.2 Ambienle inierno

De acordo com Romeu (1987), a organização é pressionada pelo ambiente
externo no sentido de desenvolver-se e corresponder As necessidades emergentes, e no
seu interior existem forças que atuam no sentido de prever sua identidade. mantendo
seus valores e objetivos primordiais.
A existência desses dois ambientes organizacionais, externo e interno, exige
que a empresa mantenha um equilíbrio entre dois conjuntos de forças, as variações
ambientais e o dinamismo interno (ROMEU, 1987). Assim, por sua grande dependência
em relação a eles é vital um esforço permanente de monitoramento de tais ambientes.
A análise do ambiente é o processo de identificação de oportunidades.
ameaças, forças e fraquezas que afetam a empresa no cumprimento da sua missão.
Num ambiente em que mudanças oconem corn altíssima velocidade, perceber
tendências, visualizando as mudanças antes que elas ocorram, passa a ter um valor
extraordinário corno o fator decisivo de sucesso e, As vezes, da própria sobrevivência da
organização.
No ambiente interno de uma empresa é vital que se faça uma análise de seus
pontos fortes e pontos fracos em relação ao mercado onde atua. De acordo com Kotler
(1998), periodicamente é necessário avaliar as forças e fraquezas de cada negócio. pois
partir dessa análise constata-se que não é necessário corrigir todas as suas fraquezas,
nem dar muita atenção a todas as suas forças. 0 problema principal é se o negócio deve
ficar limitado a suas oportunidades ou se deve adquirir forças para explorá-las melhor.
Para isso é imprescindível também a realização de uma analise dos recursos
que a organização dispõe para alcançar seus objetivos, uma vez que aliada a ela
possível trabalhar com as fraquezas e também com os pontos fortes, e assim buscar
correções indispensáveis.
2.7.2.1 Recursos

administração constitui urna maneira de fazer corn que as coisas sejam
feitas da melhor forma possível, através dos recursos disponíveis, a fim de atingir
objetivos" (CHIAVENATO, 1994, p.67). Assim a empresa converge seus recursos para
um ponto só, seus objetivos.
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Kwashnicka (1995) afirma que as empresas são constituídas, basicamente, de
recursos como pessoas, edificios, máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc.
precisando também de dinheiro, fornecedores e clientes para realizar suas atividades e
sobreviver.
Chiavenato (1994) classifica os recursos em:
a) Recursos fisicos ou materiais: são aqueles necessários As operações básicas
da empresa, como as matérias-primas, produtos comprados de fornecedores
para revenda e realização de atividades da empresa;
b) Recursos financeiros: dinheiro em forma de capital, fluxo de caixa,
empréstimos, financiamentos, créditos, etc., disponíveis imediatamente ou
mediatamente para fazer frente aos compromissos da empresa. Incluem
também a receita decorrente das operações, investimentos de terceiros e toda
forma de numerário que transite no caixa da empresa;
c) Recursos humanos: são as pessoas que participam da empresa. em qualquer
nível hierárquico ou tarefa. Estão distribuídos em nível institucional (direção).
nível intermediário (gerência e primeira linha) e nível operacional (técnicos).

Este recurso é de grande importância, pois é ele que vai manipular os demais,
que são inertes e estáticos;
d) Recursos mercadológicos: são constituídos por todos os recursos de
marketing organizacional da empresa. Constituem os meios através dos quais a
organização mantém contato e influencia seus clientes e o mercado em que
atua. Assim, os recursos mercadológicos envolvem todas as atividades de
pesquisa de mercado, organização de vendas, promoção, propaganda,
distribuição dos produtos ou serviços, desenvolvimento de novos produtos.
definição de pregos, etc.
Dessa forma, dentro dos recursos mercadológicos estão as decisões e ações
sobre o programa de marketing. São elas que compõem os 4 Ps e que se referem a
quatro variáveis (FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS, 2003). São elas:
a) Preço: é um determinante ria escolha do comprador, um dos elementos
fundamentais para rentabilidade e participação de mercado da organização,
pois é o único elemento que produz receita (os outros produzem custos):
também flexível, pois pode ser modificado rapidamente (KOTLER, 1998);
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b) Produto: é definido por Kotler (1998) como algo que pode ser oferecido a
um mercado para sua análise, obtenção, uso ou consumo, visando satisfazer a
um desejo ou necessidade;
C) Promoção: é algo difícil para as empresas saber o quanto gastar em
promoções. Kotler (1998) afirma que cada ferramenta promocional tem
características e custos exclusivos, por isso as organizações precisam entender
tais características para fazer sua escolha. As ferramentas por ele citadas e suas

características são: propaganda (caráter público, universalidade. expressiVidade
ampliada e impessoalidade); promoção de vendas (comunicação. incentivo.
convite, marketing direto); relações públicas e publicidade (alta credibilidade,
desprevenção, dramatização); venda pessoal (confronto pessoal, manutenção
de relacionamento, resposta.);
d) Ponto de distribuição: Kotler (1998) comenta que o ponto de distribuição ou
praga envolve o planejamento, implementação e controle dos fluxos físicos de
materiais e bens finais dos pontos de origem aos pontos de uso. De acordo com
a Fundação Getúlio Vargas (2003, p.09), essas decisões são -para que o
produto esteja no lugar certo, no momento certo, e o cliente possa realizar a
compra e satisfazer a sua necessidade".
A administração de todos esses recursos é algo muito complexo que exige
grande dedicação por parte dos gestores da organização, pois os recursos são os meios
utilizados para operar e atingir os objetivos organizacionais. Sem eles , não há como
realizar as tarefas, operações básicas de qualquer empresa.
2.8 Planejamento

Realizada uma análise detalhada dos ambientes externo e interno da
organização, é imprescindível que seja concretizado um planejamento de seus
processos. Dentre os principais processos administrativos de uma empresa está o
planejamento. Segundo Koontz e 0 'Donnell (1974), ele é a mais fundamental das
funções administrativas, pois é a escolha de futuras maneiras de agir para a organização
como um todo e para cada departamento.
"Planejamento pode ser visto como (a) a determinação da direção a ser seguida
para se alcançar um resultado desejado ou como (b) a determinação consciente de
cursos de ação, isto 6, dos rumos" (LACOMBE; HE1LBORN, 2003, p. 162).

52

Peres (1977, p. 72), afirma que "o planejamento é a racionalização do trabalho,
ou seja, o uso do pensamento reflexivo no sentido de determinar os objetivos que
queremos atingir com o nosso trabalho e os meios que nos conduzirão a esses
objetivos".
De acordo com Maximiano (2000), o processo de planejamento

é urna

aplicação especifica do processo decisório, utilizado por pessoas e organizações para
administrar suas relações com o futuro, para passar de uma situação conhecida a outra
situação desejada, dentro de um intervalo de tempo definido. Maximiano (2000), ainda
classifica o planejamento como sendo urna ferramenta utilizada por empresas para
administrar suas decisões sobre o futuro. 0 autor divide o planejamento em externo e
interno. 0 planejamento externo está vinculado A definição dos objetivos da organização
e o interno está relacionado A escolha dos recursos que serão utilizados para atingir os
objetivos definidos.
Lacombe e Heilborn (2003) consideram planejamento A ação de decidir
antecipadamente o que, de que maneira, quando e por quem algo deve ser feito a fim de
que seja alcançado urn resultado desejado, sendo que o planejamento implica em
decisões tomadas no presente que repercutem nos resultados projetados para o futuro,
permitindo que se tenham perspectivas em longo prazo.
Koontz e O'Donnell (1974) falam que para ser realizado um planejamento é
fundamental que a empresa siga algumas etapas como: a percepção das oportunidades e
avaliação da situação atual, o estabelecimento de objetivos e a coordenação dos planos.
Em relação A busca pela qualidade nos serviços, Mezomo (1994) fala da
importância do planejamento do processo de gestão da qualidade total. 0 autor define
esse planejamento como "uma abordagem sistemática e fundamentada em dados, para a
solução efetiva dos problemas e compromissos de longo prazo com a melhoria
continuada da qualidade" (MEZOMO, 1994, p. 25). 0 autor ainda afirma que o
planejamento enfatiza a identificação e o atendimento das necessidades dos clientes,
assim como a prevenção e auto-correção dos problemas. Ele é considerado um esforço
continuo pelo aumento da efetividade organizacional e da qualidade dos serviços
prestados. "0 planejamento integra a filosofia da qualidade a todos os processos da
organização, visando torná-los objeto de eleição por parte de todos os seus clientes"
(MEZOMO, 1994, p. 26).
Dessa forma, Mezomo (1994) inclui o planejamento como uma importante
etapa do processo de gestão da qualidade total. 0 autor a descreve como sendo a etapa
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em que acontece o envolvimento e o estabelecimento das prioridades, a definição de um
cronograma, a alocação dos recursos, a criação de indicadores da qualidade e
produtividade e a definição de normas e critérios para o monitoramento e a avaliação.
Depois da elaboração, é indispensável que haja um controle e avaliação do
planejamento. Ao final do período de realização do projeto, deve ser feita unia análise
da forma como ocorreu o andamento dos trabalhos e como foram os resultados obtidos ,
fazendo então os levantamentos dos erros e acertos das decisões implantadas. Essa
análise é necessária para que possam ser consertados os problemas, orientando a
empresa a modificar e também ampliar seus objetivos para os planejamentos seguintes.
Mudar é sempre necessário para a sobrevivência da empresa. No entanto, já
que as pessoas opõem resistências As mudanças, um dos objetivos do
administrador é gerar a percepção e consciência das mudanças, bem como a
capacidade de prevê-las, e cultivar uma atitude de se ansiar por elas e aceitálas. (KOONTZ; O'DONNELL, 1974, p, 164)

Apresentadas as observações feitas por Koontz e O'Donnell (1974) fica ainda
mais nítida a importância, para a organização como um todo, da elaboração de um
planejamento de suas ações, já que é grande a resistência das pessoas quando se trata de
implantar mudanças na suas rotinas de trabalho. Assim, o planejamento antecipa e
esclarece aos colaboradores as mudanças que serão necessárias e quando irão ocorrer.
Portanto, é possível perceber ser a etapa do planejamento fundamental para
qualquer organização, pois e: necessário que sejam traçados os objetivos e também
determinados os métodos que serão utilizados para que esses objetivos possam ser
alcançados, e as mudanças necessárias sejam implantadas.
Assim, para ser possível haver uma melhoria de qualidade nos serviços é
imprescindível haver um planejamento do processo da gestão da qualidade, sendo que
este não é apenas mais um documento que registra um novo programa, mais sim um
instrumento de renovação e revitalização da organização que irá possibilitá-la a chegar
aos resultados almejados (MEZOMO, 1994).

2.9 Satisfação do consumidor

Muitos estudos destacam a necessidade de manter satisfeitos os consumidores
que compram seus produtos e serviços. Na prestação de serviço este é um ponto
fundamental para que uma organização possa ser bem sucedida.
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A busca pela satisfação do cliente é um aspecto de grande importância para o
crescimento de urna organização, sendo esta uma variável central do conceito de
marketing. De acordo com Kotler (1998), para atingir os objetivos organizacionais, a
saida está em ser mais eficaz do que a concorrência para integrar as atividades de
marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvos.
Todas as organizações de sucesso já redescobriram o cliente e é exatamente
por isso que elas ten-i sucesso. 0 cliente é a verdadeira força e o verdadeiro
patrimônio de qualquer organizacdo, e é por isso que ele esta sendo tratado
como rei, com direito ao tapete vermelho e A saudações do dono da empresa.
(MEZOMO, 1994. p-172)

Carzon (apud MEZOMO, 1994, p. 173) diz que "passou a hora de vermos um
cliente em cada pessoa; chegou a hora de vermos uma pessoa em cada cliente". Nesse
sentido Mezomo (1994) comenta a importância do cliente ser respeitado e bem atendido
não apenas por ser fonte de receita, mais sim por ser uma pessoa. Dessa forma. a
qualidade dos serviços é urna questão de autovalorização de pessoas que prestam o
serviço e também de pessoas que os utilizam.
Assim, Mezomo (1994) acredita que o aumento da produtividade , a redução de
custos, aumento de competitividade, aumento da demanda e aumento do lucro são todos
pura conseqüência de um trabalho bem-feito. E para que um trabalho seja bem realizado
a escola deve centrar sua organização e suas atividades no atendimento dos seus clientes
internos e externos, colocando-se realmente a serviço desses.
Dessa forma, quando uma empresa concentra seus trabalhos em direção
satisfação do cliente, conforme já exposto, ela está executando a base do conceito de
marketing e, com isso, obtém resultados que lhe permitem a sobrevivência. A satisfação
do consumidor é importante para a fidelização do cliente, pois quanto mais satisfeito
estiver o cliente, maior a probabilidade de ser fiel.
Levitt (1990) enfatiza que a satisfação do consumidor é o único meio de
conseguir e manter clientes, e por isso esta deve ser um objetivo preponderante para as
organizações.
Kotler (1998, p. 39) afirma que chave para a retenção do consumidor é a sua
satisfação". Clientes satisfeitos têm grande chance de se tornarem clientes fiéis , sendo
que estes são os mais importantes e mais lucrativos para uma organização.
Nesse sentido, são muito comuns pesquisas que enfatizam a satisfação do
consumidor como condição necessária para a fidelização e a importância dessa
manutenção para a lucratividade da empresa. Portanto, esta satisfação pode ser um
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ponto de grande importância para o sucesso de uma organização, em que seu
desempenho financeiro tem grande relação com sua capacidade de conquistar e manter
clientes.
Contudo, fica claro que esta satisfação está diretamente ligada as suas
expectativas, A qualidade que este espera do serviço que lhe sera prestado e também a
maneira como sera atendido. Assim, se o serviço atender As suas expectativas , tem-se
como resultado a satisfação, e se este não atendê-las, tem-se como resultado urn cliente
insatisfeito.
Na busca em atender as expectativas dos clientes é fundamental que os gestores
pensem também nas reais necessidades que os mesmos possuem. pois quando procuram
por algum produto ou serviço os clientes estão na busca de satisfazer algo que julga ser
necessário para sua pessoa.
Assim, a análise da satisfação dos clientes em relação aos aspectos que
envolvem a prestação de serviço educacional pode ser para a empresa uma avaliação de
suas habilidade em proporcionar os beneficios que seus consumidores estão buscando
para satisfazerem alguma necessidade. Esta análise pode ser realizada com a
identificação e o gerenciamento dos fatores que estão relacionados a esta satisfação.
possibilitando a empresa saber se realmente está oferecendo o que estes almejam e da
Forma como esperam.
Uma sucinta análise dos fatores que se relacionam com a satisfação dos
clientes pode ser vital para a sobrevivência do negócio, uma vez que as organizações
prestadoras de serviços educacionais encontram-se em um setor em que a construção e a
manutenção de vantagens competitivas representam urn grande desafio, sendo a
qualidade considerada fator decisivo.

2.10 Fatores determinantes da qualidade na prestação de serviços

Vários são os fatores que interferem de maneira positiva e/ou negativa na
qualidade em uma organização. São considerados fatores substanciais aqueles que, na
sua maior variação, desencadeiam mudanças no desempenho da qualidade. Conforme já
citados anteriormente, os fatores como: mercadológicos. econômicos, sócioeconômicos, culturais , recursos humanos e muitos outros possuem grande interferência
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na administração de uma empresa, podendo ser responsáveis pela avaliação dos níveis
de qualidade de um serviço/produto.
Conforme Kaoru Ishikawa (apud BARROS, 1996), a qualidade se obtém por
meio das pessoas, e não unicamente pela via tecnológica. Neste contexto, o setor de
serviços no Brasil é o setor da economia que mais tem demorado em absorver estas
mudanças ocorridas no cenário mundial. Por isso a enorme importância dos gestores
entenderem seus funcionários como realmente parceiros no crescimento da organização,
pois na prestação de serviços eles podem ser considerados essenciais para o sucesso.
Por serem vitais no sucesso de urna organização no novo cenário tragado nos
dias atuais, chefias dos inúmeros setores estão praticando cobrança intensiva dos
funcionários para que gerem serviços com qualidade. Contudo, não se visualiza urna
preocupação com o aspecto humano do serviço prestado, uma vez que muitas
instituições não oferecem um nível desejável de qualidade de vida no trabalho a seus
funcionários que, apesar de seus esforços, acabam por perder na qualidade do serviço.
Assim, ao se traçar um diagnóstico sobre a situação real de um prestador de serviços é
necessário também serem planejadas ações de melhoria continua dos funcionários e das
condições de trabalho desses, para que assim seja possível chegar a almejada qualidade
total nos serviços.
Além das pessoas que prestam o serviço aos clientes, algo que se mostra
decisivo na escolha de um serviço é o preço cobrado por ele. Existem em todos os
mercados, de acordo corn Kotler (2003, p.180), "dois tipos de tolos, um cobra mui to
pouco, o outro cobra demais -.
Cobrar pouco aumenta as vendas mais gera pouco lucro, além de atrair clientes
errados, as pessoas que mudam de marca para economizar tostões. Também pode levar
a concorrencia a igualar ou até mesmo superar a redução de preços, fazendo com que
haja desvalorização do produto aos olhos dos consumidores (KOTLER, 2003).
Cobrar demais pode acarretar perda de vendas e de clientes. Druker (apud
KOTLER, 2003, p. 180) adverte para outro risco: "o culto aos pregos premium sempre
cria mercado para os concorrentes".
Isso mostra que o preço não deve ser entendido corno único fator na criação de
valor para o cliente a um produto/ serviço, pois, de acordo com Kotler (2003), não scni
somente ele que irá agregar valor, mais sim a combinação certa de qualidade, SeI\ iço e
preço para o mercado-alvo. Ele é sim uma variável que tem mostrado grande peso na
escolha pelos clientes, mais não pode ser analisado isoladamente.
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Outro aspecto que pode ser determinante para uma organização 6 a propaganda
dos serviços que oferece à população, Kotler (2003) fala que a propaganda 6 que
desenvolve a conscientização quanto ao produto/ serviço, o conhecimento do mesmo.
sendo que o objetivo dela não é descrever fatos sobre o produto, mas vender soluções
ou sonhos a seus clientes.
A propaganda pode sim ser considerada um aspecto de grande importância
para uma empresa, porém não faz tudo sozinha. Ela irá ajudar uma empresa na sua
divulgação, apresentando-a para a população, o que pode ser o primeiro passo na
obtenção de um novo cliente.
Kotler (2003) comenta que enquanto a propaganda é ferramenta de efeitos de
longo prazo para modelar as atitudes do mercado em relação h. marca, a promoção de
vendas é ferramenta de resultados de curio prazo para promover a ação de compra.
A promoção de vendas estimula os consumidores a comprar em resposta a
descontos, pacotes de preço, entre outros. Na prestação de serviços educacionais
comum haver certa promoção, na qual gestores oferecem pregos especiais em pacotes
quando os clientes fazem matriculas de mais de um aluno, sendo que esses ganham
descontos exclusivos. Isso, em muitos casos, mostra-se uma estratégia eficiente, o que
leva a promoção de vendas ser um fator de suma importância na obtenção de novos
clientes.
Dessa forma, feita uma analise dos fatores determinantes para a organização na
busca do aumento da qualidade nos serviços, 6 possível perceber que vários são os
aspectos relacionados a esse ponto. Todos têm seu grau de importância nessa relação
existente, o que leva os gestores a indiscutivelmente disporem de certa atenção a cada
UM.

A partir disso, procura-se tornar possível a realização de um diagnóstico
completo do nível de satisfação dos pais dos alunos matriculados na Escola Marco
Inicial em relação a qualidade serviços que lhe são prestados.
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3 METODOLOGIA

Definido o problema do trabalho e os objetivos geral e específicos, deve-se.
então, buscar os meios necessários para a execução do mesmo.
As pesquisas podem ser conceituadas de diversas formas quanto à sua
metodologia. Por definição, a metodologia é um aspecto de grande importância na
elaboração de uma pesquisa. Ela proporciona ao leitor a compreensão de como a mesma
foi abordada. Além disso, possui o poder de indicar o caminho a ser tomado num
momento de dúvida, pois ajuda na indicação de técnicas, métodos e instrumentos que
devem ser utilizados no decorrer do trabalho (VERGARA, 1997).

3.1 Caracterização da pesquisa
pesquisa qualitativa objetiva, em geral, provocar o esclarecimento de uma
situação para uma tomada de consciência pelos próprios pesquisados dos seus
problemas e das condições que os geram, a fim de elaborar os meios e estratégias de
resolvê-los" (CHIZZOTTI, 2001).
A natureza da pesquisa em questão possui forma qualitativa no momento em
que interpretou um cenário, o nível de qualidade dos serviços oferecidos pela
organização; os concorrentes da organização; o mercado no qual se encontra inserida e
também seu público-alvo. Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de
um problema, analisar a ligação de algumas variáveis , compreender e classificar
processos dinâmicos de grupos sociais, contribuírem no processo de mudança e
possibilitarem o entendimento dos indivíduos (RICHARDSON el al, 1989).

O trabalho tem como fmalidade intervir numa situação insatisfatória ern que a
pesquisadora tenha possibilidade de sugerir uma mudança. Dessa forma, de acordo com
o problema investigado e os objetivos propostos, um estudo qualitativo possibilitou um
conhecimento mais profundo da real situação da Escola Marco Inicial.
Foi considerada como uma pesquisa quantitativa no momento em que se
utilizou de estatística do número de alunos para ser possível analisar a organização.
número de pais que foram solicitados para responderem o questionário elaborado.
análise do porte da escola, baseada no número de alunos , e também a comparação reita
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entre o número de alunos de escolas particulares da cidade de Florianópolis entre o ano
de 2002 à 2005, assim como a análise do número de vagas ociosas. Assim, pelos
objetivos propostos no trabalho gerarem uma demanda de informação que necessitou da
utilização de dados estatisticos para sua análise é justificada a classificação quantitativa
da pesquisa.

3.2 Tipo de Pesquisa
Vergara (1997) propõe dois critérios básicos quanto ao tipo de pesquisa a ser
realizada:
a) quanto aos fins
b) quanto aos meios de investigação
Quanto aos fins a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa,
metodológica, aplicada e intervencionalista.
Para a realização deste trabalho foi utilizado o método descritivo, que Vergara
(1997) define como sendo uma pesquisa que expõe característica de determinada
população ou fenômeno, no caso expôs características da Escola Marco Inicial, seu
modo de funcionamento, assim como a opinião dos participantes quanto a qualidade dos
serviços.
Pode ser considerada uma pesquisa exploratória, visto que. de acordo com
Vergara (1997) esse tipo de pesquisa é definido como uma investigação realizada em
area na qual fid pouco conhecimento acumulado

e sistematizado. Na presente

organização não se tern registros de estudos relacionados com a opinião dos clientes
quanto a qualidade dos serviços prestados pela organização.
Foi também explicativa, que pode ser entendida, de acordo com Vergara
(1997), como uma pesquisa que objetiva tornar algo inteligível, visa esclarecer quais
fatores contribuíram para a ocorrência de determinado fenômeno, uma vez que nela os
pais irão expor sua opinião a respeito dos serviços oferecidos na escola.
Escolheu-se um estudo descritivo, exploratório

e explicativo por estes

oferecerem possibilidade de se obter um maior conhecimento dos fatos e fenômenos que
ocorrem na organização, sua natureza e características.
Quanto aos meios de investigação, Vergara (1997) expõe que a investigação
pode ser realizada através de uma pesquisa de campo, pesquisa de laboratório.
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telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex post factor. participante,
pesquisa de ação e estudo de caso .
Na realização do presente trabalho, foi realizada pesquisa documental, pesquisa
bibliográfica e estudo de caso.
Por se tratar de uma organização que trabalha com educação, observou-se a
existência de muitos documentos formais, pois existem inúmeras regras e normas, tanto
internas quanto externas exigidas pelos órgãos competentes.
A pesquisa documental foi utilizada no momento que se serviu de documentos
para extrair informações sobre o estudo como: o regimento interno da organização
(normas da escola), o projeto politico pedagógico (a metodologia aplicada pela
organização), o contrato social e o processo da Escola aprovado pela Secretaria de
Educação (descrição da estrutura física, alvarás e formação dos funcionários).
0 levantamento bibliográfico tem como finalidade buscar as informações sobre
assunto de interesse. Foi executado a partir da realização de pesquisas sobre o tema em
questão, extraídas de diferentes autores, sendo Paladini e Mezomo autores bastante
utilizados na elaboração de todo o trabalho.
Para a elaboração do presente trabalho a pesquisadora ainda se utilizou de
pesquisas na internet, onde foram extraídas informações principalmente do site do MEC
(Ministério da Educação) e do site da Secretaria Estadual de Educação de Santa
Catarina. Também foi utilizada pesquisa em trabalhos acadêmicos, sendo o diagnostico
organizacional realizado pela diretora da Escola bastante utilizado na busca de
informações especificas da organização.
0 estudo de caso também foi aplicado ao trabalho, uma vez que Roesch (1999)
parte do pressuposto de que tal estratégia revela-se a mais adequada aos trabalhos de
conclusão de curso de Administração, na medida em que os estudantes geralmente
definem suas pesquisas em uma organização e nd'o possuem uma equipe para
desenvolver a pesquisa de campo. Vergara (1997) define como sendo uma pesquisa com
caráter de profundidade e detalhamento e que pode ou não ser realizada no campo.
Com tais definições é passive] perceber que um estudo de caso é plenamente
justificado ao trabalho em questão, vista que o estudo foi realizado individualmente, na
Escola Marco Inicial. Nessa organização foram coletados diversos dados sabre os
serviços prestados para que fosse possível ser realizada urna análise da qualidade dos
mesmos.
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3.3 Amostragem

0 universo da amostra é o passo seguinte a ser definido. Vergara (1997) define
o universo ou população como um conjunto de empresas ou pessoas com características
que serão objeto de estudo.
Toda pesquisa, para que tenha seu objetivo alcançado, deverá ter bem de fi nida
e selecionada a amostragem de seu público-alvo, para que assim tente evitar erros
amostrais. Segundo Kotler (1998, p. 122) "o pesquisador deverá definir a população
alvo que sera amostrada", assim como o tamanho da amostra, pois "grandes amostras
fornecem resultados mais confiáveis do que amostras menores - .
No caso do trabalho em questão, primeiramente o objetivo foi elaborá-lo com a
participação de todo o universo de pesquisa. 0 universo da presente pesquisa
compreende todos os pais dos alunos matriculados na Escola Marco Inicial no ano de
2006, sendo uma população de 132 participantes. Porém, participaram da pesquisa
somente 52,27%, o que levou a uma análise dos resultados sobre uma amostra da
população.
Para a obtenção das informações da população pesquisada foram utilizados
questionários. Estes foram enviados aos pais dos alunos matriculados através da agenda
escolar. Todos os questionários foram enviados pela própria pesquisadora.

3.4 Co leta de Dados

Dois tipos de dados podem ser utilizados pelas pesquisas para se obterem as
informações desejadas: dados primários e dados secundários.
Mattar (1994, p. 143) classifica os dados primários como "aqueles que não
foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados
com o propósito de atender as necessidades especificas da pesquisa em andamento -.
Os
dados secundários são definidos por Mattar (1994, p. 143) corno "aqueles que já foram
coletados, tabulados, ordenados e, as vezes, até analisados, com propósitos outros ao de
atender as necessidades da pesquisa em andamento, e que estão catalogados a
disposição dos interessados".
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Para a realização do presente trabalho foi utilizado dados secundários como
livros, artigos de internet referentes a qualidade na prestação de serviços e a qualidade
na educação e trabalhos acadêmicos referentes ao tema.
Os dados primários utilizados para a realização do estudo foram A observação
diária da rotina na empresa, a comunicação, que foi realizada através de entrevistas não
estruturadas com gestores, pais dos alunos e professores da escola.
Gil (1994, p. 104) afi rma que a observação "nada mais é que o uso dos sentidos
com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano". Vergara (1997),
afirma que a observação pode ser simples ou participante. Na observação simples o
observador mantém certo distanciamento do grupo ou da situação que deseja estudar, é
um espectador não interativo, A observação participante é realizada através do contato
direto do pesquisador com o fenômeno observado, um espectador interativo. Nesse tipo
de técnica o observador estabelece uma relação com os observados, podendo a qualquer
momento modificar o contexto da pesquisa. Seu grande diferencial é o fato de poder ser
captados dados que não poderiam ser captados através de perguntas. A observação
transmite tudo de uma

maneira muito mais real (VERGARA, 1997).

A técnica da observação participante pode ser facilmente aplicada na
elaboração do trabalho em questão por ser a pesquisadora estagiária da empresa em
estudo e ter contato direto com o fenômeno pesquisado. Na rotina diária da empresa
puderam ser verificadas todas as atividades desenvolvidas pelos seus colaboradores,
assim como o relacionamento dos pais com a escola. Ainda com o uso da observação, a
pesquisadora pode detectar alguns problemas frequentes que estavam ocorrendo na
empresa, como a necessidade de um maior número de funcionários na area externa da
Escola em certos horários.
A comunicação, de acordo com Mattar (1994, p. 166)

-consiste no

questionamento, verbal ou escrito, dos respondentes para a obtenção do dado desejado,
que será fornecido por declaração verbal ou escrita, do próprio -.
O método da comunicação foi utilizado na medida em que surgiram dúvidas
por parte da pesquisadora, e foi feito na forma de entrevista não-estruturada. uma vez
que as informações foram obtidas no decorrer do processo de sua elaboração, sem um
roteiro pré-definido.
As entrevistas realizadas com os gestores para a elaboração do trabalho tiveram
como escopo o funcionamento da escola, os procedimentos formais que necessitam
serem seguidos para o legal funcionamento da organização. As entrevistas com
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professores tiverem como principal objetivo o esclarecimento de dúvidas referentes aos
serviços oferecidos aos alunos, como os projetos realizados.
O questionário é outra forma de se obter dados para a realização de urn
trabalho. Ele é caracterizado por possuir uma serie de questões que são apresentadas ao
respondente, por escrito. De acordo com Vergara (1997), o questionário pode ser aberto,

pouco ou não estruturado, onde as respostas livres são dadas pelo respondente, ou
fechado, estruturado, aqui

o respondente faz escolhas diante das alternativas

apresentadas.
Dessa forma, além de todas as técnicas apresentadas anteriormente para a
coleta de dados a pesquisadora utilizou também a aplicação de questionários para a
obtenção de maiores informações.

3.5 Instrumento de coleta de dados

0 objetivo principal da pesquisa de qualidade dos serviços prestados pela
Escola Marco Inicial é constatar a opinião de seus clientes, os pais dos alunos
matriculados nesta escola, quanto as ações que devem ser contempladas a fim de
aumentar o nível de satisfação dos mesmos.
A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários aos pais dos
alunos matriculados a escola. Um questionário contendo 25 perguntas fechadas para
apreciação da qualidade da prestação de serviços. As questões abordadas permitiram aos
participantes avaliarem a Escola, identificando seus pontos fortes e fracos.
O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma serie
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador (LAKATOS, 1990).
As abordagens contidas nesse questionário consideraram os serviços básicos
oferecidos e como estes são avaliados pelos pais/clientes quanto a seu nível de
qualidade. Foram também feitas perguntas relacionadas ao aspecto sócio-econômico,
que revelaram o estado civil, a renda familiar, o nível de escolaridade, a atividade
profissional, o bairro que residem os entrevistados assim como o bairro que realizam
sua atividade profissional. Um conjunto de perguntas e respostas revela o que vai bem,
o que vai mal ou os principais pontos que merecem cuidado e atenção especial.
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Esta avaliação permitiu aos gestores discutirem e decidirem as prioridades de
ação que levem à melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Escola, de acordo
com as necessidades e desejos de cada cliente.
Como todo o método de pesquisa, o questionário tem vantagens e
desvantagens. Para esta pesquisa o método foi escolhido pela facilidade de envio aos
pesquisados, por trazer maior facilidade aos respondentes, que poderão respondê-lo em
suas residências com maior tempo e em hora mais apropriada, e também por terem
maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato.
Dessa forma, os questionários enviados foram respondidos pelo pai, mãe ou
responsável legal do aluno na Escola Marco Inicial. Com a aplicação destes foi possível,
através das respostas, a obtenção de informações pertinentes ao assunto ern destaque,
que foram codificadas e analisadas.

3.6 Relatório do Pré Teste
-

Para obtenção de dados, que serviram de base para se tomar decisões e
conclusões em relação aos objetivos geral e específicos da pesquisa, foi necessário
escolher um instrumento correto e coerente de coleta de dados visando evitar vieses nas
conclusões que serão posteriormente feitas. Neste trabalho foi utilizado o questionário
para a obtenção dos dados em que as intenções da pesquisa foram explicitas.
Após ter sido construido o primeiro rascunho do instrumento, procederam-se
revisões junto à direção da escola. Depois de concluída a revisão, este foi submetido ao
pré-teste.
Segundo Mattar (1994), o pré-teste do instrumento consiste em saber como ele
se comporta numa situação real de coleta de dados. Os objetivos de um pré-teste de um
instrumento de coleta de dados são verificar:
a) se os termos utilizados nas perguntas são de compreensão dos respondentes:
b) se as perguntas estão sendo entendidas como deveriam ser;
C) se as opções de respostas nas perguntas fechadas são completas:
d) se a seqüência das perguntas está con -eta;
e) se não há objeções na obtenção das respostas;
f) se a forma de apresentar a pergunta não está causando vies.
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Com esses objetivos em mente, foram aplicados 10 questionários como parte
do pré-teste, para verificar na pratica quais as deficiências do instrumento. Porém,
nenhuma sugestão de mudança houve por parte dos participantes, permanecendo o
mesmo instrumento.
Quanto ao Layout do instrumento de pesquisa, definiu-se que o mesmo deveria
ser simples e objetivo. Ou seja, deveria ser estruturado de uma maneira que facilitasse
tanto o entrevistador quanto o entrevistado, tornando o processo de pesquisa o mais
(kit e claro possível.
Portanto, o instrumento de pesquisa foi estruturado em duas páginas, com duas
colunas, o que facilitou também o entendimento e a classificação dos dados pesquisados
(apêndice A).

3.7 Limitações

A análise limita-se a avaliação do nível de satisfação dos pais quanto a
qualidade dos serviços prestados pela Escola Marco Inicial. Tem como objetivo
principal conhecer quais ações devem ser implantadas na instituição para haver urn
aumento da qualidade nos serviços, buscando que os mesmos atendam as reais
necessidades dos clientes.
Mesmo com um acesso facilitado a maioria das informações necessárias, por
ser a pesquisadora estagiária da organização, houve uma pequena limitação por muitos
pais não frequentarem a Escola. Isso acabou restringindo o contato com os mesmos,
sendo que este é fundamental para o melhor conhecimento das necessidades de cada
um. Caso ocorresse, a busca e análise dos dados e informações se tornariam mais
rápidas e precisas.
Pelo fato do estudo limitar-se ao contexto das atividades da Escola Marco
Inicial, a análise e a coleta podem ter sofrido alguma influência pelo fato da
pesquisadora estagiar no local do estudo

e efetuar uma observação direta dos

procedimentos.
Outra limitação encontrada no decorrer da pesquisa foi a quantidade de pais
que não devolveram os questionários respondidos, o que obrigou a analise da pesquisa
ser feita apenas com urna amostra da população.
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4 ESTUDO DE CASO

Conforme esclarecido na metodologia do trabalho, a pesquisa realizada visou
analisar o nível de satisfação dos pais dos alunos regularmente matriculados da Escola
Marco Inicial quanto a qualidade dos serviços prestados pela organização.
Desta forma, neste capitulo ser á apresentada a empresa em destaque, a sua
estrutura organizacional, uma análise de seu ambiente externo e seu ambiente interno.
dos serviços oferecidos a seus clientes e dos serviços oferecidos pelos seus principais
concorrentes, a apresentação e análise dos resultados dos dados obtidos com a aplicação
dos questionários, comparação dos seus serviços com os serviços prestados pelos seus
concorrentes e, por último, são expostas sugestões de ações corretivas aos gestores da
Escola Marco Inicial.

4.1 Apresentação da empresa

A Escola Marco Inicial foi fundada em 17/08/1987. inicialmente por três sécias
de uma mesma família. A Escola tinha sua sede na rua Crispim Mira, 336, no centro de
Florianópolis. Eram atendidas crianças de zero a cinco anos, o que caracterizava uma
escola de Educação Infantil, do berçário a alfabetização (pré).
Nos primeiros dois anos passaram pela escola cerca de oitenta alunos. Porém a
rotatividade era muito grande, a média de alunos permanecia sempre em torno de trinta.
Ern 1989, uma das sócias saiu e a partir dai houve a entrada de uma nova pessoa.
Nesse período a nova sócia, dentro das condições que encontrou a escola, fez
algumas mudanças no atendimento e na parte pedagógica quanto a resultados na
aprendizagem dos alunos.
No final de 1991, a situação da escola não estava boa financeiramente, as duas
sócias (irmãs) resolveram vender a parte delas na sociedade para a última sócia que
entrou na empresa. A partir desta data a escola passou a ter novos proprietários. dois
sócios-diretores que tinham como objetivo solidificar a Pré-Escola e implantar o Ensino
Fundamental, que inclui turmas de la a 8a séries.
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De 1991 a 1996, o ensino Pré-Escolar começou a ganhar um grande espaço
através de um trabalho eficaz. Foi feito um levantamento das necessidades mais
imediatas, para que se pudesse mudar o quadro em que a escola se encontrava. Os
gestores perceberam que a necessidade mais imediata era a contratação de uma
coordenadora pedagógica.

0 segundo passo foi legalizar a empresa, perante os órgãos competentes. A
partir destas etapas de organização da empresa, começaram a vir os primeiros
resultados , O número de alunos foi aumentando gradativamente, com isso veio o
retorno financeiro e os gestores da organização puderam começar a economizar, já
visando um crescimento para atender o Ensino Fundamental. Para que isso se efetivasse
era necessário haver um novo espaço.
Depois de uma breve pesquisa em bairros e em valores de alugueis, foi
escolhido o bairro da Agronômica para secliar a filial da escola. No prédio da rua
Crispim Mira foi mantida a Educação Infantil, do berçário ao jardim (até cinco anos).
Na Agronômica a Escola iniciou com a Alfabetização (Pré) e corn a l a série do Ensino
Fundamental e depois gradativamente, ano a ano, foi-se acrescentando urna nova serie,
ate fechar o ciclo completo do Ensino Fundamental no ano de 2003, corn a formatura da
primeira turma da oitava série.
Nesse período a Escola já contava com cerca de 200 alunos matriculados e corn
38 funcionários. Porem, com o crescimento também vieram os problemas, iniciando-se
um período de inadimplencia por parte dos clientes o qual afetou o orçamento da
Escola.
Esta escola possui a denominação social de "Escola Marco Iniciai" - I.tda
possui sua sede na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, situada na Rua
Delminda Silveira, 230, no bairro Agronômica, Cep: 88025-500.
A sociedade é constituída por quotas de responsabilidade limitada
, que
segundo o novo código civil brasileiro de 11 de janeiro de 2004, artigos 966 a 1.195.
trata das sociedades limitadas — antiga denominação da sociedade por catas de
responsabilidade limitada. Corn o novo código civil a responsabilidade dos sócios
restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem pela integralização do capital social
(SEBRAE, 2006).
O imóvel em que a escola está situada é alugado e todas as dependências da
organização estão neste local.
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Trata-se de uma empresa de pequeno porte, pois esta classificação está regida
sob a Lei n° 9841 de cinco de outubro de 1999, que classifica o porte da empresa com
base em seu faturamento anual.
Para que todas as funções da Escola sejam corretamente desempenhadas, os
administradores realizam no inicio do ano letivo uma reunido geral, com todos os
funcionários da organização.
A reunido é liderada pela diretora e pela coordenadora da Escola. Nela são
estabelecidos os objetivos que devem ser alcançados no ano. Para isso, são estabelecidas
também as funções de cada funcionário, assim como o período disposto para a
realização.
Visando manter um nível desejado de qualidade na prestação de serviços
educacionais, eliminando as irregularidades existentes, os gestores da Escola procuram
realizar outras reuniões durante o ano, conforme necessidade. Nessas reuniões ressaltam
importância do trabalho realizado por cada funcionário para crescimento da empresa e
abrem espaço para que eles relatem suas opiniões, reclamações e sugestões.
As reuniões têm como objetivo principal acompanhar o trabalho pedagógico
desenvolvido pelos professores, assim como o aprendizado de cada aluno, além da
finalidade de monitorar se os objetivos traçados estão sendo alcançados e verificar a
necessidade alterações no planejamento.
Os gestores também procuram manter um forte contato com os pais dos alunos,
para isso são realizadas reuniões bimestrais com a presença dos professores e encontros
esporádicos para o esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas. A direção da
Escola ainda realiza encontros com os lideres (representantes) de cada turma para
conhecer a opinião dos mesmos quanto a qualidade dos serviços que lhes estão sendo
prestados. Nestes encontros que são realizados, normalmente, a cada bimestre é dado
espaço para que os alunos relatem suas opiniões, reclamações e sugestões sobre
o
trabalho realizado pelos seus professores.
A direção da Escola acredita que mantendo-se atualizada quanto as opiniões,
reclamações e sugestões de seus funcionários e seus clientes é possível analisar a
qualidade de seus serviços e, a partir dessa análise, é possível também manter um
padrão de qualidade na prestação dos mesmos, procurando sempre eliminar as
irregularidades encontradas.
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No momento os gestores da organização não utilizam nenhuma ferramenta para
auxiliar no gerenciamento da qualidade, porém, estuda-se o emprego do modelo PDCA,
que foi anteriormente destacado na fundamentação teórica.
Ao final do ano letivo é realizada uma análise da maneira como ocorreu o
andamento dos trabalhos e também dos resultados obtidos. Esta análise permite que os
problemas sejam solucionados e possibilita-se que os objetivos do próximo ano sejam
modificados, com vista ao aumento da qualidade nos serviços.

4.2 Estrutura Organizacional

A partir do organograma da empresa é possível entender melhor sua estrutura,
pois nele se tem uma representação completa do conjunto de atividades e processos da
empresa. Abaixo esta apresentado o organograma da A. Escola Marco Inicial.

DIREÇÃO

DIREÇÃO
PEDAGÓGICA

DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA

'ESOURARIA

1
COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

SECRETARIA

SERVIÇOS
GERAIS
Figura 2: Organograma da Escola Marco Inicial
Fonte: Dados primários. 2006.

CORPO
DOCENTE

CORPO
DISCENTE

Na presente organização a partir do diretor há a divisão na direção
administrativa e pedagógica, que são ainda fragmentados em suas divisões especificas.
A partir da visualização do organograma, pode-se perceber que a Escola Marco
Inicial possui um núcleo operacional onde realmente o serviço da entidade é prestado,
neste caso a educação, que é composto pelos alunos, professores e serviços gerais.
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Este núcleo, que é responsável por assegurar que a organização cumpra sua
missão e que atenda as necessidades de seus clientes, é composto pela direção
administrativa e pedagógica da escola.
JA a linha intermediária é a parte que liga a cúpula estratégica ao núcleo
operacional, sendo representada pelo planejamento e pela estruturação da empresa.
Fazem parte desta linha; a tesouraria, secretaria e coordenação pedagógica.
De um modo geral as divisões auxiliam no entendimento da estrutura
organizacional, abrangendo tanto os aspectos internos da organização , quanto àqueles
que estão relacionados a ela, mas que não necessariamente a afetam diretamente.
As atividades podem ser entendidas da seguinte maneira:
Direção administrativa
Constituem órgãos administrativos da Escola Marco Inicial: a diretoria; a
secretaria; a tesouraria e os serviços gerais (zeladoria e limpeza).
Em relação a diretoria. órgão responsável por todas as funções administrativas
compete a efetiva orientação e coordenação dos trabalhos administrativos, a
representação da empresa judicialmente e extra judicialmente e perante aos órgãos
públicos federais, estaduais, municipais e da comunidade.
De acordo com as normas da Escola o diretor deverá ser educador qualificado,
legalmente habilitado e investido em suas funções. São atribuições do diretor: coordenar
a elaboração do planejamento anual; assistir as aulas, atos ou exercícios escolares de
qualquer natureza; rubricar todos os livros de escrituração; aprovar estatutos de grémios
de alunos; promover as comemorações de datas cívicas e o cumprimento dos deveres
sociais; assinar os documentos e papéis escolares, indicando o número de sua
habilitação, o ano e o órgão que a expediu; corresponder-se corn as autoridades do
ensino em todos os assuntos que se referem à Escola; convocar reuniões do corpo
docente e presidi-las; representar a Escola, responsabilizando-se por seu funcionamento,
perante os órgãos e entidades de ensino; presidir as atividades dos corpos docente e
discente dentro da organização, as suas relações corn a vida exterior e o intercâmbio
entre a Escola, pais e comunidade; admitir professores, coordenadores de atividades de

ensino e demais funcionários.
Quanto a secretaria, esta é um órgão subordinado a diretoria , concentra toda a
escrituração escolar, os arquivos da vida escolar dos alunos e ex-alunos, e a
documentação de todo o pessoal pertencente a organização.
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A secretaria compete organizar todo o serviço de escrituração, arquivo , fichário
e correspondência da Escola. 0 cargo de secretário é exercido por uma pessoa
devidamente habilitada, coadjuvados por tantos auxiliares quantos forem necessários.
Competem ao Secretário as seguintes funções: organizar o serviço da
secretaria, de modo a concentrar nela toda a escrituração escolar; organizar os arquivos,
de modo a assegurar a preservação dos documentos escolares e poder atender corn
urgência a qualquer pedido de informação ou esclarecimento do aluno, da família, do
diretor ou das autoridades de ensino; cumprir e fazer cumprir os despachos e
determinações da direção; superintender e fiscalizar os serviços da secretaria,
distribuindo os trabalhos aos auxiliares que lhe forem postos A disposição; redigir e
fazer expedir toda a correspondência oficial da Escola, submetendo-a antes A assinatura
da direção; redigir e subscrever editais de chamada para matriculas; trazer em dia a
coleção de leis, regulamentos, instruções, circulares e despachos que dizem respeito As
atividades da Escola; elaborar os relatórios oficiais, encaminhando-os aos órgãos
competentes; escriturar os livros, fichas e demais documentos que se referem a notas e
médias dos alunos, efetuando, na época prevista, os cálculos de apuração de resultados;
lavrar e subscrever as atas e termos referentes a provas e resultados dos trabalhos
escolares; assinar, juntamente com a direção, os documentos escolares. inclusive
Certificados, exercer as demais funções que lhe competem e as que forem determinadas
pela direção da Escola.
Por sua vez, a tesouraria é o órgão subordinado A diretoria da escola, é exercida
por um tesoureiro qualificado que é encarregado de manter o controle contábil
econômico-financeiro da escola, os recebimentos de numerários e pagamentos. as
compras

e

suprimentos

de almoxarifado

e o

cumprimento das obrigações

previdenciárias e trabalhistas relativas ao pessoal em geral.
A critério da diretoria da Escola, a escrituração contábil poderá ser delegada a
pro fi ssional ou firma especializada, sob condições previamente estipuladas. Antes do
inicio das matriculas a tesouraria publica, para conhecimento público, as contribuições
estipuladas e sua forma de pagamento pelos alunos , pela contraprestação do serviço de
ensino e educação, de acordo com a legislação vigente.
A zeladoria é o órgão encarregado da guarda e vigilância dos bens fisicos que
constituem o acervo escolar, e da supervisão do pessoal da limpeza e higiene.
O zelador e todo pessoal administrativo são designados pelo diretor. O serviço
de limpeza e higiene tem a seu encargo a conservação das dependências escolares.
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b) Direção pedagógica
Constituem órgãos técnicos escolares da presente organização: a coordenação
pedagógica; o corpo docente e o corpo discente.
Em relação a coordenação pedagógica, de acordo com documentos da presente
organização, o seu serviço funciona em estreita articulação com a direção, para a
execução de um trabalho integrado, subordinando-se, para fins de decisão , ao diretor.
Este serviço é de competência exclusiva de um orientador educacional
habilitado nos termos da lei, profissional graduado no curso de Pedagogia, podendo
eventualmente ser prestado mediante convênio ou contrato com entidades , serviços ou
clinica especializada, firmados com a escola.
A coordenação pedagógica tem como função: elaborar, no inicio do ano letivo,
o plano de trabalho do serviço de orientação educacional; organizar o fichário dos
alunos; observar os alunos, aplicar testes e conduzir os trabalhos para levantamento de
aptidões; levar os alunos a conhecer as profissões e a compreender os problemas do
trabalho, de forma que possam preparar-se para a vida em comunidade; preparar
professores para funções de regentes de classe; zelar para que o estudo, a recreação e o
descanso dos alunos decorram em condições de maior conveniência pedagógica;
acompanhar e orientar os alunos nas suas faixas etárias de desenvolvimento; estimular
o
encontro entre pais e professores, programando palestras ou cursos, a fim de ensejar o
trabalho harmônico entre a Escola, a família e a comunidade; orientar , estimular e
acompanhar a escolha de lideres de classe; apresentar semestralmente ao diretor o
relatório de suas atividades, e a conclusão das observações feitas para a tomada de
decisões com os regentes de turma.
Quanto ao corpo docente, de acordo com a direção da organização em estudo,
este é constituído por todos os professores que nela atuam. Os professores são
qualificados e devidamente habilitados na forma da legislação especifica aplicável
(LDB — Lei de Diretrizes e Bases) e das normas baixadas pelos órgãos competentes,
sendo contratados pela escola, de acordo com as exigências das leis do ensino em vigor,
combinadas com os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e demais
legislações trabalhistas.
Lei ri° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. O Art. 62 diz que a formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura , de graduação plena. em
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universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação minima
para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental.
Os professores são admitidos mediante contrato individual de trabalho, por
prazo determinado ou indeterminado, conforme o caso, e tomarão conhecimento prévio
das disposições do presente projeto politico pedagógico e que farão parte das normas
integrantes do seu contrato de trabalho.
0 diretor da Escola assegura que os professores possuem os direitos cRic I lies
SO asseguradas pela legislação trabalhista, combinada com a legislação de ensino,
conlbrme complementado nos itens a seguir enumerados: de requisitar todo o material

didático que julgar necessário As aulas, dentro das possibilidades da Escola; de utilizarse dos livros da biblioteca e das dependências e instalações da Escola necessárias ao
exercício de suas funções; de opinar sobre programas e sua execução, pianos de cursos,
técnicas e métodos utilizados e adoção de livro didático ou apostilas; propor à direção
medidas que objetivarem o aprimoramento de métodos de ensino, de avaliação, de
administração e de disciplina; valer-se, com o conhecimento do diretor, dos serviços
auxiliares da Escola para melhor desempenho de suas atribuições; exigir o tratamento e
respeito condignos e compatíveis com a sua missão de educar.
Já o corpo discente, por sua vez é constituído por todos os estudantes
regularrnentc matriculados na Escola.
Confbrme o regimento interno da escola são deveres dos alunos: frequentar
com assiduidade as aulas e demais atividades escolares; respeitar as normas
disciplinares da Escola e, dentro ou fora dela, guardar irrepreensível conduta; cumprir,
com rigorosa exatidão, as determinações da direção, dos professores e funcionários;
zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, material, moveis,
utensílios e maquindrio, indenizando os prejuízos que causar; tratar corn educação e
respeito os diretores, professores, autoridades de ensino, funcionários e colegas; possuir
todo o material didático individual necessário, apresentando-o quando exigido; usar
uniformes, documentos e material de identificação quando forem exigidos: comparecer
As solenidades e festas cívicas e sociais promovidas pela Escola; pagar com
pontualidade a mensalidade escolar e demais encargos ou taxas escolares emanadas de
disposições legais; contribuir para a elevação moral do nome da Escola e promover seu
prestigio cm qualquer lugar onde estiver; cumprir fielmente os demais preceitos do
projeto politico-pedagógico da Escola, no que lhe couber.
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Em relação aos direitos, de acordo com o projeto politico-pedagógico da
Escola, constituirão direitos dos alunos regularmente matriculados: ser tratado com
respeito, atenção e educação pelos diretores, professores, funcionários e pelos colegas;
apresentar sugestões, a seu critério, à direção; representar, em termos e por escrito,
contra atos, atitudes, omissões ou deficiências de professores, diretores. funcionarios,
bem como dos serviços da Escola; utilizar-se das instalações e dependências da Escola
que lhe forem necessárias, na forma e horários preestabelecidos com a direção; tornar
conhecimento das notas obtidas e da sua freqüência; requerer cancelamento da
matricula ou transferência, como aviso prévio de urn mês, de acordo com o contrato de
prestação de serviço da presente instituição. .
Segundo o regimento interno da instituição sera vedado aos alunos: ausentar-se
da Escola durante o período Jetivo sem autorização de quem de direito; vagar pelas
dependências da Escola durante as aulas, deixando de assistir a elas: promover qualquer
atividade sem prévia autorização da direção; imprimir ou distribuir publicações na
Escola que contrariem as normas da ética e da moral; desacatar ou desafiar seus colegas
ou superiores; atentar contra os bons costumes ou contra a integridade física de quem
quer que seja nas dependências da Escola; fazer-se acompanhar de elementos estranhos
a Escola; fumar, trazer cigarros ou qualquer tipo de drogas para a Escola; namorar nas
dependências da Escola; promover

e participar de brigas ou tomar atitudes

incompatíveis com o adequado comportamento social, na Escola ou imediaçOes, ou
quando uniformizado; alterar, rasurar ou suprimir anotações constantes dos documentos
escolares.
Na presente organização a direção está sempre em contato corn todos os
alunos, portanto, esta ciente dos acontecimentos que vem ocorrendo na empresa. Isso
acaba tornando mais fácil a tomada de decisões, partindo do pressuposto que sempre
que necessário a direção pode obter informações de todos os níveis da organização.

4.4 Análise do am biente externo

A análise do ambiente externo da Escola Marco Inicial sera apresentada corn
base em Romeu (1987), considerando os fatores externo que afetam a organização, tais
como: fator demográfico, econômico, tecnológica, aspectos social e cultural.
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politico/legal, fornecedor, cliente, órgãos regulamentadores,

concorrente

e

as

oportunidades e ameaças da mesma.

4.4.1 Fatores
a) Fator econômico
Conforme já explicado na fundamentação teórica, o fator econômico tem
grande relevância na vida de uma empresa.
Por isso, 6. de fundamental importância conhecer os tributos que incidem sobre
os serviços prestados, como o SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — em nível estadual). o
IPTIJ (municipal) e a CPMF (federal), além das contribuições sociais e demais encargos
trabalhistas e dos alvarás necessários para o funcionamento da escola (alvará sanitário,
alvará de segurança), que contribuem muito para o aumento das mensalidades escolares.
aumento esse que influencia diretamente a organização empresarial, pois com os preços
elevados aumenta-se o risco da ociosidade de vagas.
Outro aspecto econômico que tem grande peso na organização do ensino
particular é a própria mensalidade cobrada, uma vez que existe a opção pelas escolas
públicas e gratuitas, um fator que pode ser preponderante na escolha pelo
estabelecimento de educação.
As condições econômicas pessoais dos clientes também são consideradas
importantes pelos gestores na administração da empresa. Na Escola Marco Inicial. os
diretores procuram estar sempre atentos as possibilidades financeiras dos pais dos
alunos. Exemplos disso são os acordos sobre valores especiais de mensalidades,
oferecidos caso a caso, conforme condições financeiras da família (cerca de 10% dos
alunos têm descontos), os meios alternativos de pagamento (produtos e serviços em
troca do valor da mensalidade), a possibilidade da escolha do melhor dia do mês para
efetuar o pagamento, parcelamentos e pagamentos diferenciados das dividas e até a
permissão, excepcionalmente, do atraso no pagamento sem a aplicação de multa e juros
aos pais que momentaneamente enfrentam grave problema financeiro.
Esta análise econômica dos clientes é excelente para todas as partes: para os
pais, porque com a possibilidade de firmarem urn acordo de pagamento conforme suas
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condições financeiras evitam o problema de retirarem os filhos da escola e uma eventual
cobrança judicial; para os filhos, porque possuem maiores garantias de permanecerem
estudando na mesma escola; para o colégio, porque com os valores e formas de
pagamentos condizentes com a realidade de cada cliente evita-se 0 abandono da escola e
a ociosidade de vagas. Essa é uma maneira vista pelo diretor para permanecer no
mercado de educação e até para ajudar algumas famílias que não teriam condições de
matricular seus filhos numa escola particular que seja rígida nas suas cobranças.
Ainda em relação ao aspecto econômico, algo que pode ser interessante para a
organização é o acesso a créditos especiais para empresas de pequeno porte, um ponto
positivo relevante para a escola, porque com isto pode-se aumentar os investimentos
para promover o seu desenvolvimento com qualidade, tornando-se mais atrativa aos
clientes. Um programa de empréstimo interessante que existe no mercado é o
Microcrédito estadual, oferecido pelo BADESC — Agência de Fomentos do estado de
Santa Catarina S.A. a pequenos empresários (proprietários de pequenos negócios
formais e informais) através de uma rede de 19 Oscip's (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), que funciona de maneira rápida e sem burocracia para
empresários que necessitem de recursos financeiros de seu microempreendimento. Os
microempreendedores fazem os empréstimos nas Oscip's com taxas que variam de
organização para organização, com juros de 2,7% a 4% ao mês, considerado baixo no
mercado de crédito, o que o torna muito mais atraente para os gestores (BADESC,
2006). A organização em estudo não faz empréstimos no momento, porém, de acordo
com a direção, é importante estar atento a todas as formas de crédito que são ofertadas
no mercado, porque a Escola pode eventualmente necessitar de recursos financeiros.
b) Fator demográfico
A primeira força ambiental a se monitorar no mercado é a população, porque as
pessoas representam o mercado. As empresas estão imensamente interessadas no
tamanho e na taxa de crescimento da população; distribuição etária e composto étnico:
níveis educacionais; padrões de moradias; e características regionais (KOTLER, 1998).
Na Escola Marco Inicial, os gestores procuram estar atentos às informações
que são fornecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a
progressão de crescimento da população, visto que a diminuição da taxa de natalidade
afeta diretamente as instituições de ensino básico.
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0 aspecto demográfico é sensivelmente percebido na presente organização,
uma vez que a maioria dos pais dos alunos matriculados possui somente urn filho, sendo
tits o número máximo. Este é urn fator que afeta a organização, pois há algum tempo
atrás era muito maior o número de famílias com mais de um filho, o que permitia um
número maior de matriculas. Hoje, de acordo com a pesquisa realizada com os pais,
81% possuem somente 1 filho matriculado na escola e apenas 6% possuem 3 filhos.
Diante disso, os diretores procuram trabalhar e elaborar seus planejamentos
atentos a essas tendências, fazendo um acompanhamento permanente destes dados para
não serem surpreendidos desastrosamente corn este fator. Portanto, analisar as
características da população-alvo é imprescindível ao bom desenvolvimento das
organizações escolares.
Um fator interessante para a Escola é o crescimento do bairro onde encontra-se
estabelecida. Apesar dos dados o IBGE exporem a diminuição da natalidade, em
Florianópolis é nítido o crescimento da população, visto que a cidade vem recebendo
moradores de diferentes regiões. Isso trás a possibilidade de aumentar o número de
moradores no bairro, fato bastante interessante para a organização, pois com a chegada
de novas pessoas espera-se também um aumento do número de clientes. Aliado a isso
está à possibilidade da construção de novas escolas, o que é considerado uma ameaça,
pois trás para a organização novos competidores diretos. Embora no momento não
exista nenhuma escola em construção nas redondezas, existe a possibilidade disto
ocorrer, principalmente se considerarmos o crescimento vertiginoso do bairro.
c) Fator tecnológico
O fator tecnológico, na organização em estudo, tem certa influência em suas
atividades. Muitos dos avanços ajudam na realização de algumas de suas tarefas e
possuem grande contribuição no aprendizado dos alunos.
O avanço tecnológico é algo de grande interesse para a Escola, porque além de
facilitar as operações das suas atividades administrativas, já que torna o trabalho mais
rápido e eficiente, melhora a qualidade dos serviços prestados, porque possibilita o
oferecimento de um ensino ampliado, diferenciado, moderno e dinâmico, tornando a
empresa mais atrativa para seus clientes
Algo que muito contribui para melhorar o funcionamento da Escola é a
facilidade na transmissão de informações e no aprendizado dos alunos corn a utilização
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da iniernet, que está na empresa A disposição de todos. Isso permite, por exemplo, maior
agilidade na troca de informações entre a direção e os professores sobre diversos
assuntos de interesse profissional, inclusive no esclarecimento de dúvidas a respeito do
sistema de ensino, o material didático utilizado na Escola.
A Escola possui urna sala de informática equipada com 10 microcomputadores
ligados em rede A interne( banda larga e equipados com impressoras que ficam
diariamente disponíveis a todos os alunos do Ensino Fundamental para realizarem
trabalhos e pesquisas individuais ou com auxilio dos professores. É possível o acesso a
todo tipo de informação acadêmica e outros assuntos de interesse adequados A idade dos
usuários.
Para o apoio da secretaria, a Escola possui um programa informatizado de
planilhas de dados, onde estão disponíveis diversas informações da empresa. corm, por
exemplo: a cobrança das mensalidades, recibos, freqüência, boletins escolares ,
transferências, históricos escolares, requerimentos e correspondências em geral. Isso
tudo facilita muito o trabalho da administração, pois com todos os dados comidos nos
computadores as informações ficam melhor organizadas, o trabalho do administrador
torna-se mais célere e primoroso e os serviços da empresa tornam-se mais qualificando,
pois um sistema informatizado fornece os dados de forma mais segura e precisa para a
tomada de decisão.

d) Fator social e cultural

A Escola Marco Inicial, de acordo com seu projeto político-pedagógico
(MARCO INICIAL, 2002), procura ajudar seus alunos a serem bons cidadãos,
orientando-os sobre as vantagens de uma boa conduta na sua vida social, com trabalho,
ética e honestidade, ampliando o conhecimento dos alunos com novas atividades
pedagógicas e ações que visam incorporar conteúdos que lhes serão úteis para toda a
vida.
Nesta formação de cidadãos conscientes e dignos, a Escola, juntamente com os
pais, procura orientar seus alunos sobre seus deveres e direitos na vida em comum. Para
isso, estabeleceu dentro do ambiente escolar algumas regras

de

conduta

e

relacionamento, esclarecendo a importância do respeito entre as pessoas, enfatizando
assim a necessidade do cumprimento das regras que lhes são dirigidas.
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Com o estabelecimento de normas, observou-se que houve urna melhora no
comportamento dos alunos, desde os de menor idade, que já conseguem entender que na
vida social, a exemplo do que ocorre na Escola, existem regras que precisam ser sempre
cumpridas para o bom relacionamento em comunidade.

e) Fator politico/legal
As condições politico-legais afetam as organizações , principalmente através
dos regulamentos municipais, estaduais e federais, fazendo com que os gestores tomem
suas decisões baseados sempre nas leis que regem as empresas.
A política econômica em vigor no pais, como, por exemplo, o sistema de
crédito, as taxas de juros e os tributos cobrados, influenciam a Escola Marco Inicial na
formação de seus preços, porque a política econômica do governo tende a afetar a
capacidade econômica dos clientes, influenciando negativa ou positivamente na
organização, que terá que adaptar os valores de acordo com a situação econômica do
mercado de trabalho.
Já as condições legais que mais influenciam o seu funcionamento de forma
geral são as normas relacionadas As empresas que trabalham na área de prestação de
serviços ao consumidor (Lei 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor), as
legislações tributárias federal, estadual

e

municipal, as leis trabalhistas

e

previdencidrias, alem do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90) e da
Constituição Federal (SANTOS, 2003). Essas condições jurídico-normativas
influenciam as decisões gerenciais, sendo que ignorá-las poderia ser um grande risco
para qualquer organização. Especificamente no que se refere à educação prestada,
observamos que as principais normas educacionais aplicadas são: Lei 9.394/96 (LDB —
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei 9.870/99 (dispõe sobre o valor
total das anuidades escolares e dá outras providências) e os atos normativos do
Conselho Nacional de Educação (CNE).
Em relação à LDB, esta lei contém as regras que regem a educação em seus
níveis e modalidade. Os profissionais da educação, os recursos fi nanceiros, sendo de
grande importância para qualquer instituição de ensino segui-la rigorosamente.
Por isso, os gestores procuram manter-se atentos aos dispositivos legais, visto
que estes impõem inúmeras condições para o funcionamento da organização. Manter-se
atento 6. fundamental para evitar penalidades do sistema judiciário. como multas

e
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indenizações. É essencial também manter-se atento às condições políticas do pais. pois
estas podem apoiar a expansão de mercado em certo aspecto e desfavorecer em outro,
como ocorre com as taxas de juros, barreiras comerciais e situação tributária que são
definidas pelo gestor politico.
Contudo, é possível afirmar que os fatores ambientais são os principais agentes
influenciadores de uma empresa, pois influem fortemente em todas as etapas do
planejamento das ações, assim corn em todo o processo decisório.

4.4.2 Fornecedores

Por ser uma organização de prestação de serviço, a Escola Marco Inicial não
possui muitos fornecedores.
Para a escolha dos fornecedores que necessita, a direção da Escola faz uma
seleção baseada nos seguintes critérios: qualidade, prego e localização. Os contatos com
os fornecedores são feitos através de e-mail e telefone, onde as empresas apresentam os
produtos e fornecem orçamentos para análise.
Os principais fornecedores que atendem a escola são:
a)

Livrarias Catarinense — localizada na cidade de Florianópolis-SC, que

fornece livros em geral, papelaria e materiais de escritório;
b)

Sistema de Ensino Energia — localizado na cidade de Florianópolis-SC,

que fornece o material didático que todos os alunos utilizam, as apostilas que
são fornecidas bimestralmente aos alunos;
c)

Super Info — localizado em Florianópolis-SC, fornecendo assistência

técnica nos equipamentos de informática da empresa, através de contrato entre
as partes;
d)

Disk Embalagens — localizado na cidade de São José, na grande

Florianópolis -SC, fornece produtos de higiene pessoal e limpeza em geral;
e)
Copy Laser — localizado em Florianópolis-SC, cuida dos serviços de
xerox, fax e encadernações da empresa;
f) Distribuidora de água mineral Cambirela Ltda — localizada em Florianopolis,
fornecendo bombonas de 20 litros de água mineral;
g)

KRENKE — localizado na cidade de Jaraguá do Sul-SC, fornecedor de

brinquedos didático-pedagógicos.
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Além dos fornecedores já citados a organização também conta com: CELESC
(energia elétrica), a CASAN (água), a BRASILTELECON (telefonia local

e

interurbana), a NET / VIRTUA (TV e internet a cabo), FELICON (contabilidade),
Central Alarme (vigilância eletrônica), COMCAP (recolhe o lixo), Help (emergências
médicas) entre outros.

4.4.3 Órgãos regulamentadores
Todas as organizações possuem direitos e obrigações que variam contbnne sua
atividade, que são controlados pelos órgãos regulamentadores.
Na Escola Marco Inicial, o órgão que possui maior influência é o MEC —
Ministério da Educação, o órgão do poder público federal responsável pela área da
educação, que atua fiscalizando, controlando, avaliando e regulamentando o
funcionamento de todas as instituições de ensino no Brasil, juntamente com o INEP —
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e as Secretarias Estaduais de Educação. Além
dessa função maior, estes órgãos governamentais também realizam anualmente o Censo
Escolar. Esse possibilita ao Governo ter conhecimento sobre a atual situação da
educação no pais, através de avaliações que têm produzido estatísticas básicas da
educação nacional por intermédio do levantamento de dados que têm contribuído na
busca de informações importantes para realizar diagnósticos e identificar tendências da
educação nacional, nos seus diversos níveis e modalidades.
As atribuições do MEC estão previstas no art. 6° da Lei n° 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, onde está determinado que cabe ao Ministério da Educação formular
e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e zelar pelo
cumprimento das leis que o regem. No desempenho de suas funções. o Ministério da
Educação contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação (CNE). que.
por sua vez, tem atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao MEC.
Outro órgão importante é o INEP, regulado pela Lei n° 9.948/97. que possui
um papel estratégico no desenvolvimento da educação: monitorar a qualidade do ensino
em todos os níveis através da realização de avaliação nacional da educacional básica e
superior, organizando e mantendo o sistema de informações e estatísticas educacionais.
Com os dados obtidos, deve elaborar diagnóstico e recomendações sobre a avaliação,
para que sejam efetuadas práticas pedagógicas e de gestão de políticas educacionais.
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inseridas num mercado altamente competitivo, com concorrência muito acirrada, por
isso, existem muitas instituições de ensino que acabam encerrando suas atividades , o
que trás vantagem para as que resistem ao mercado.
Contudo, conhecer os concorrentes é fundamental para a realização de um
planejamento eficaz. Assim, buscando esse conhecimento, os gestores da Escola
utilizam a prática do benehmarking, que de acordo com Kotler (1998) pode ser
entendida como a arte de descobrir como e porque algumas empresas podem
desempenhar muito mais tarefas do que outras. Ele é feito com o objetivo de imitar ou
melhorar os melhores desempenhos de outras empresas.
Na Escola Marco Inicial essa ferramenta, como é considerado por Kotler
(1998), é utilizada quando os gestores procuram saber quais são as inovações que estão
sendo implantadas por alguma escola e se estão fazendo sucesso entre os clientes. Com
isso, estuda-se a possibilidade de implantar também na organização buscando satisfazer
as necessidades de seus clientes. Sao observadas as escolas que os gestores conhecem
que possuem grande credibilidade no mercado. Com isso, eles esperam poder aprender
corn Os concorrentes, sempre procurando identificar as empresas de melhores práticas.
A organização em estudo busca ainda manter-se atenta aos concorrentes
fazendo uma comparação dos seus serviços, seus preços e promoções com seus
concorrentes diretos, procurando, desta forma, identificar as áreas de vantagens

e

desvantagens competitivas.
Fazendo urna comparação com os serviços prestados pelos concorrentes
possível destacar as forças e fraquezas dos mesmos. Para isso, é preciso identi fi car os
recursos e a capacidade de cada concorrente, sendo estas informações, de acordo coin Os

gestores da escola, difíceis de obter. Porém, eles trabalham baseado na experiência
pessoal, sendo que algumas informações como os serviços oferecidos são obtidas.
normalmente, por contato telefônico com as secretarias das instituições pesquisadas.
Nesse mercado volumoso, outro problema constatado é a guerra entre as
instituições de ensino privado, tornando-o um grande diferencial (muitas vezes até fator
decisivo) na opção pela instituição de ensino. Porém, para que o mesmo seja
estabelecido é necessário que todos os custos sejam analisados, formando-o de acordo
com as necessidades da organização. Porém, algumas empresas estabelecem o valor das
mensalidades pensando somente na possibilidade de obter um maior número de alunos,
o que acaba por prejudicar todas as instituições de ensino. Entretanto, o que se espera é
que o cliente não analise o preço isoladamente, mas sim aliado a outros fatores ligados

8")

O Ministério da Educação juntamente com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas e as Secretarias Estaduais de Educação promovem anualmente o Censo

Escolar.
O Censo Escolar, de acordo com as informações obtidas no instrumento de
coleta de dados enviado todos os anos para a Escola, é uma pesquisa declaratória que
abrange todas as etapas e modalidades da Educação e tern a escola como unidade de
informação. Todas as instituições de ensino básico participam da pesquisa, sendo o
preenchimento do questionário obrigatório. Nele são coletadas as informações de todos
os alunos que estão regularmente matriculados no ano cm curso, para que assim seja
possível haver um acompanhamento das alterações do sistema educacional e entender As
necessidades identificadas pelo MEC e por setores do Governo. Assim, o diretor da
Escola Marco Inicial, anualmente, faz o preenchimento desse questionário que deve ser
efetivado com dados do ano em curso, referentes ao mês de mat-9z).
As Secretarias Estadual e Municipal de Educação são outros órgãos de poder
sobre o funcionamento das escolas. As secretarias, juntamente com o MEC. também
estabelecem normas regulamentares que devem ser seguidas pelas instituições de
ensino. Estabelecem, por exemplo, os parâmetros curriculares (disciplinas e conteúdo
programático) e ainda são responsáveis pela fiscalização das entidades escolares.
Importa lembrar ainda que a legislação da educação básica é regida pela Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei 9.394/1996, Plano Nacional de Educação
- Lei 10.172/2001, Legislação da Educação Fundamental e Legislação do Ensino Médio
(SANTOS, 2003).
Dessa forma, a escola precisa se manter cautelosa quanto a todas as disposições
estabelecidas pelos órgãos regulamentadores, que devem ser rigorosamente seguidas.
sendo isto fundamental para o correto funcionamento do estabelecimento educacional.

4.4.4 Concorrentes

Os principais concorrentes da Escola Marco Inicial são as escolas localizadas
no mesmo bairro e em bairros vizinhos, que trabalham com Educação Infantil e/ou
Ensino Fundamental.
A ação da concorrência é um fator que pode criar grandes ameaças. porem, em
alguns casos pode trazer oportunidades para a empresa. As escolas , em geral, estão
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ao serviço vendido, especialmente a qualidade da educação oferecida, pois ao menor
prego pode estar atrelada uma má qualidade do serviço.
Com isso, baseado nas forças e fraquezas de cada um dos concorrentes,
direção procura trabalhar visando obter vantagem em certos aspectos que possam
favorecer a organização. Os gestores trabalham em cima dos pontos fracos das outras
escolas, destacando a seus clientes a capacidade que a escola possui em trabalhar com
certos aspectos.

4.4.3.1 Análise dos serviços prestados pelos concorrentes

Conforme já comentado, os principais concorrentes da Escola Marco Inicial
são as escolas localizadas nas suas imediaçOes.
a) Colégio Geração
O Colégio Geração pode ser considerado um concorrente direto, sendo que o

este se localiza no mesmo bairro da escola em estudo e presta serviços educacionais
para o Ensino Fundamental.
Este colégio presta também serviços educacionais para o Ensino Médio. Neste
caso, analisando seu produto, serviço educacionais, é um concorrente da Escola Marco
Inicial na prestação de serviços ao Ensino Fundamental. É um colégio que existe há 21
anos na cidade de Florianópolis, possuindo grande tradição na cidade.
O horário de funcionamento do colégio é das 07h00 As 19h00. Neste
estabelecimento não é oferecido aos pais a opção de matricula em período integral.
De acordo com pesquisa realizada no site do colégio, sua meta educacional é
oferecer uma educação básica capaz de proporcionar a realização pessoal de cada um.
sem desvincular essa realização pessoal do compromisso e responsabilidade que cada
cidadão tem de contribuir para a realização mais ampla da coletividade. Portanto, uma
visão de homem que seja capaz de construir a sua própria felicidade e de contribuir para
a felicidade coletiva.
O Colégio Geração possui uma estrutura física grande, um colégio de maior
porte que atende a um número maior de alunos por sala de aula, possuindo turmas com
até quarenta alunos.
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No site do colégio ainda é apresentado toda sua equipe de trabalho, sendo que a
equipe diretiva é composta por um diretor, urna coordenadora do Ensino Médio.
coordenadora do Ensino Fundamental (5' - 8") e urna coordenadora das séries iniciais
(1 8 - 48).

As aulas para as turmas de la a 4" série são lecionadas somente no período
vespertino, as aulas para as turmas de 5' a 8 e turmas do Ensino Médio são lecionados
somente no período matutino.
No Geração as turmas de la a 8' série, além das matérias curriculares
obrigatórias, possuem aulas de inglês, informática e filosofia, as turmas de 1" a 4a série
possuem aulas de música e para as turmas de 5a a 8' são ministradas aulas de espanhol.
Todas estas disciplinas são oferecidas dentro do horário de aulas do aluno, não
possuindo custo extra.
Em relação ao material didático utilizado, através de contato telefônico foi
informado que de la a 4" série são utilizados livros didáticos. Para as turmas de 58 a 8" e
todo o Ensino Médio são utilizadas apostilas do Sistema de Ensino Expoente.

Neste colégio são oferecidas algumas modalidades de atividades extras como:
a) aulas de dança: ministradas após o horário de aulas dos alunos, duas vezes
por semana, com duração de 1 hora;
b) aulas de flauta: ministradas após o horário de aulas dos alunos, uma vez por
semana, com duração de 1 hora;
c) aulas de violão: ministradas após o horário de aulas dos alunos , urna vez por
semana, com duração de 1 hora;
d) aulas de futsal: ministradas após o horário de aulas dos alunos, duas vezes
por semana, com duração de 1 hora;
e) aulas de judô: ministradas após o horário de aulas dos alunos, duas vezes por
semana, com duração de 1 hora.
Todas estas modalidades possuem um custo extra de 30,00 reais, que deve ser
pago juntamente com a mensalidade escolar e são oferecidas para os alunos do Ensino

Fundamental.
De acordo com informações do site da organização, existem alguns projetos
que são desenvolvidos pelo colégio com seus alunos como:
a) Projeto Lego Geração: projeto Educação Tecnológica, uma parceria com o
sistema Lego Educacional. A "Educação Tecnológica — Sistema Lego Zoom"
desenvolve competências como flexibilidade e adaptabilidade, trabalho em
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equipe, capacidade de solucionar problemas e postura empreendedora. As aulas
são ministradas semanalmente e os alunos dividem-se em equipes de quatro
para participar das atividades. Depois da leitura da Revista Lego Zoom, que
traz um resumo da proposta, cada integrante da equipe desempenha sua função,
que pode ser de administrador responsável pela organização e contagem das
peças; construtor, que lidera a montagem; relator, que desenha ou escreve o
processo; e o apresentador, que conta para os outros colegas como foi o
trabalho (GERAÇÃO, 2006);
b) 00PA - Oficinas de orientação para adolescentes: é um espaço de
discussão, que está sendo criado para que os adolescentes possam obter
informações de distorções morais e ideológicas. O 00PA tem como principais
objetivos: promover o auto-conhecimento e elevar a auto-estima do aluno,
propiciando desenvolvimento físico, psicológico e emocional mais saudáveis.
Através das mais diversas estratégias, objetivamos provocar no jovem a
reflexão e a discussão sobre questões relacionadas A. adolescência corno:
drogas, sexualidade, projetos de vida, fazer a prevenção ao uso de drogas
licitas e ilícitas, As doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS.
Estas oficinas são desenvolvidas em encontros semanais, de 5a série do Ensino
Fundamental a 2' série do Ensino Médio, com turmas subdivididas, com ternas
e objetivos específicos para cada série. Cada aula depende muito da
contribuição individual dos alunos e da interação entre os elementos da classe
(GERAÇÃO, 2006);
c) realização de viagens de estudo com os alunos, estando elas já agendadas
desde o inicio do ano letivo, com roteiro estabelecido;
d) Programa Miniempresa Junior Achievement SC. Este programa tem como
objetivo proporcionar aos jovens uma visão realista de como funciona
economia, despertando o espirito empreendedor e fortalecendo princípios
éticos. Em 15 semanas, assistidos por executivos de empresas catarinenses. os
jovens terão a incumbência de criar e administrar uma miniempresa, desde a
escolha do produto e levantamento do capital inicial, a definição dos custos, a
eleição da diretoria, a produção, o marketing e as vendas (GERAÇÃO, 2006).
Quanto aos pregos cobrados, as mensalidades para as turmas de 1 a a zta séires
possuem o valor de 344,00 reais e para as turmas de 5a a 8a séries é 360,00 reais. A
prática de promoções é utilizada no Geração para irmãos, sendo que é oferecido um
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desconto de 15% na mensalidade de um dos alunos. 0 colégio possui pregos mais altos
quando comparados a instituições de menor porte, porém, quando comparados a
instituições maiores os preços são bastante semelhantes.

b) Colégio Creppi
0 colégio Creppi é outra instituição concorrente da Escola Marco Inicial.
Como o Colégio Geração, também encontra-se localizado muito proximo a organização
em estudo.
Em relação aos serviços prestados, no Creppi são oferecidos atendimentos
somente para alunos da Educação Infantil, que vai desde o berçdrio, crianças a partir de
três meses, até a turma do pré, crianças de cinco a seis anos.
Através de contato telefônico, foi informado que no Colégio Creppi é colocado
a disposição dos pais a opção de matricularem seus filhos em período integral ou
somente meio período. O horário de funcionamento é das 07h00 As 19h00. Este possui
convénio com o Colégio Geração, uma vez que todos os alunos que se format no
Creppi são direcionados para matricularem-se no Geração com descontos especiais.
Além disso, o Creppi utiliza as instalações do Geração para realizar aulas de educação
física e festas de confraternização, pois o colégio não possuir uma área fisica suficiente
para a realização destes eventos.
De acordo com informações obtidas na secretaria do Creppi, são oferecidas
para todos os alunos aulas de capoeira sem custo adicional, estas ministradas dentro do

horário de aulas do aluno como aulas de educação física. Em relação ao número de
alunos por turma, foi informado que varia muito, possuindo em média dez alunos por
turma.
Quanto a metodologia de ensino adotado pela organização, a pesquisadora não
obteve informação, sendo informado apenas que o Pré é a classe de alfabetização do
Colégio, onde todos os alunos, ao final do ano letivo, devem estar alfabetizados (lendo e
escrevendo).
Quanto a localização do colégio, este encontra-se estabelecido no bairro
Agronômica. Algo que tem grande diferença em relação a outras escolas que oferecem
Educação Infantil é o preço cobrado pelo Colégio Creppi, este possuem valor abaixo de
muitas escolas. Paras as crianças que permanecem período integral na escola é cobrado
350,00 reais, incluindo almoço e jantar, para os alunos que permanecem somente urn
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período o valor é 250,00 reais, incluído almoço ou jantar. Porem, o que pode justificar
isso são suas instalações que, conforme já comentado, não são suficientes para a
realização de todas as suas atividades, sendo um colégio de pequeno porte, com área
externa muito reduzida. Em relação a promoção, descontos oferecidos, através de
contato telefônico foi informado que existe a possibilidade, sendo que os valores
poderiam ser acordados em visita ao colégio
As informações deste colégio ficaram limitadas devido a inexistência de um
site para pesquisa e a falta de preparo das atendentes para disporem de informações

quanto a seu funcionamento.

e) Colégio Padre Anchieta
Outra instituição considerada concorrente da Escola Marco Inicial é o Colégio
Estadual Padre Anchieta, sendo este localizado no bairro da Escola em estudo.
Um grande diferencial do Padre Anchieta é que ele é um colégio estadual,
sendo gratuito para a população. Neste colégio são oferecidos serviços para crianças a
partir de cinco anos de idade, que compõem a turma do pré, para o Ensino Fundamental,
que abrange turmas de 1' a 8' série e também para o ensino médio, que abrange as
turmas de 10,20 e 3° ano.
De acordo com informações obtidas na secretaria do colégio, os serviços
oferecidos aos estudantes são os obrigatórios pelas leis que regem a educação, dessa
forma, as aulas de inglês são oferecidas a partir da 5' série e as aulas de espanhol são
oferecidas apenas para os alunos do ensino médio. 0 número de alunos por sala de aula
de aproximadamente 30 para as turmas de 1" a 4 a série, 35 para as turmas de 5" a 8' e
40 para as turmas do ensino médio.
Todas as series do ensino fundamental possuem turmas no período matutino e
vespertino, sendo no período noturno existe urna turma de 8" série e todas as turmas do
ensino médio. Para a turma do pré são oferecidas aulas no período matutino e
vespertino, sendo que existe somente uma turma em cada período.
Em relação a escolas estaduais, o fator preço é considerado fundamental na
escolha dos pais pelos serviços, sendo que nos dias de hoje o preço tem se mostrado
algo essencial nesta escolha, visto que muitos clientes comentam a falta de recursos
financeiros. Isso deixa as escolas particulares com fortes concorrentes. pois muitos
alunos que saíram da escola em estudo foram matriculados ern escolas públicas. por
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falta de condições financeiras dos pais para manterem seus filhos em urna escola
particular.
Em relação a aulas extras, não existe nenhum tipo oferecido no colégio, são
oferecidos somente aulas obrigatórias, de acordo com a legislação especifica (LDB).
Apesar de diferir muito uma escola pública de uma escola particular. é
necessário haver certa atenção a estas instituições. Algo que tem grande distinção entre
elas é a qualidade no ensino, sendo que no momento em que ocorrer um aumento da
qualidade pode ser que muitos dos clientes de escolar particulares optem por escolas
públicas. Existem muitos planos do governo que falam deste aspecto. o melhoramento
da educação no pais, visto que este é considerado um dos principais problemas sociais
do Brasil.
Além disso, conforme já comentado, a questão da falta de recursos financeiros
da população é outro ponto de grande relevância, algo que obriga os gestores de escolas
particulares manterem-se atentos as condições financeiras de seus clientes.
Contudo, observa-se ser importante a atenção aos serviços oferecidos por la]
instituição, uma vez que os pais podem optar pela mudança também para instituições
públicas.

d) Escola Vivência
A Escola Vivência é considerada pela direção da empresa em estudo uma forte
concorrente na prestação de serviços educacionais.
uma organização localizada no bairro vizinho (Centro) ao bairro onde se
encontra as instalações da Escola Marco Inicial. Com os dados da pesquisa realizada.
constatou-se que uma parcela significativa dos clientes do Marco Inicial residem no
bairro do Centro, 23% e constatou-se ainda que 60% desses participantes realizam suas
atividades profissionais no bairro do Centro.
Esses dados deixam ainda mais clara a forte concorrência que a organização
pode sofrer com as escolas localizadas neste bairro, pois, conforme já exposto na
introdução deste trabalho , muitos pais escolhem as escolas mais próximas ao local de
sua residência ou ao local de seu trabalho. Com isso, a Escola Vivência é considerada
concorrente direta da Escola Marco Inicial.
A Escola Vivência presta serviços para a Educação Infantil

e Ensino

Fundamental. A Educação Infantil nesta escola abrange as turmas do Maternal. crianças
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de 2 a 3 anos. Jardim, de 3 a 5 anos, e alfabetização (Pré), crianças de 5 a 6 anos. Fazem
parte do Ensino Fundamental as turmas de la a 8' série. É uma escola de pequeno porte.
possuindo, em média, 15 alunos por turma.
O valor cobrado pelas mensalidades é 250,00 reais para a Educação Infantil e
360,00 para o Ensino Fundamental. Para pais que possuem mais de urn filho
matriculado é oferecido desconto de 10% na mensalidade do irmão mais novo.
Através de contato telefônico, foi informado que nesta escola os pais dos
alunos podem optar por matricular seus filhos também no período integral, com um
custo adicional de 200,00 reais mensais. Quanto ao horário de funcionamento, a escola
encontra-se aberta aos clientes das 07h00 As 19h00.
Além das disciplinas curriculares obrigatórias, na Escola Vivência são
oferecidas para as turmas de la a 8 a séries aulas de filosofia e informática.
Em relação a aulas extras, são oferecidas na escola:
a) aulas de capoeira: ministradas para turmas da Educação Infantil (urna yes
por semana, com duração de 45 minutos) corn um custo mensal de 10.00 reais
e para as turmas de I a a 8' séries (duas vezes por semana, duração de 1 hora)
com custo mensal de 30,00 reais;
b) aulas de música: ministradas para as turmas de 1a a 4a séries (duas vezes por
semana, duração de 1 hora) com custo mensal de 30,00 reais.
0 valor dessas aulas deve ser pago juntamente com a mensalidade escolar do
aluno. As mesmas são ministradas nas dependências da escola, depois do horário letivo.
O material didático utilizado pelos alunos das turmas de l a a 8' séries são livros
didáticos. A Educação Infantil não possui, sendo que as atividades para essas turmas são
elaboradas pelas professoras e coordenadora da escola.

4.4.5 Oportunidade e ameaças

Kotler (1998) afirma que as oportunidades podem ser entendidas como a area
de necessidade onde a empresa pode atuar rentavelmente. Já a ameaça ambiental 6 o
desafio de enfrentar urna tendência desfavorável que levaria A degradação das vendas ou
dos lucros.
Na Escola Marco Inicial, 6 possível analisar alguns pontos quanto As
oportunidades e As ameaças vivenciadas pela organização. Após a realização de uma
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análise dos fatores que interferem na organização, foram consideradas oportunidades e
ameaças

a Escola Marco Inicial os seguintes aspectos:
OPORTUNIDADES

Empréstimo bancário especial para empresas
de pequeno porte
Novos moradores no bairro
Fechamento de escolas na região
Avanço tecnológico
Falta de qualidade no ensino público

AMEAÇAS

Dificuldade financeira dos clientes
Redução da taxa de natalidade
Concorrência acirrada
Construção de novas escolas no mesmo_
bairro
_
Guerra de pregos no ensino privado

uac ro ul - Uportunidades e Ameaças

Fonte: Dados primários, 2006.

Assim, as oportunidades da escola podem ser entendidas como situaçõe.
externas, atuais ou futuras que, se adequadamente aproveitadas pela empresa podem n
influenciá-la positivamente. Já as ameaças são situações externas, atuais ou futuras que,
se não eliminadas, minimizadas ou evitadas pela empresa, podem afetá-la
negativamente (ESTRATÉGIA EMPRESARIAL, 2006).
Embora os clientes façam parte do ambiente externo da organização, eles serão
explicados no próximo tópico (4.5), no momento da apresentação e analise dos dados
obtidos com a aplicação de questionários a esse segmento.

4.5 Análise do ambiente interno

Em relação ao ambiente interno da Escola Marco Inicial, aspectos de grande
importância para seu controle é a realização de uma análise dos recursos utilizados pela
organização, dos serviços prestados a seus clientes, assim como uma análise dos pontos
lbrtes e os pontos fracos detectados na organização, pois preocupar-se com a imagem
interna pode ser fundamental.

4.5.1 Recursos

Em relação aos recursos utilizados pela Escola para a realização de suas
atividades fins, não há no processo educacional nenhum tipo de transformação de
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matéria-prima bruta em produto final, como, por exemplo, ocorre nas fábricas, que se
utilizam de maquinaria e ferramentas num processo produtivo complexo para
desenvolverem o seus produtos finais.
Uma organização prestadora de serviços educacionais tem a função de
instruir os alunos, oferecendo aos clientes o desenvolvimento intelectual , preparando os
alunos para uma futura vida profissional, e a educação para uma vida social. ensinando
conteúdos para bem conviverem em sociedade. As escolas, então, tern como principal
fonte de recursos o conhecimento dos professores e a didática para educar os alunos,
acompanhadas de um boin material de ensino.
Por outro lado, são destacados corno recursos materiais (matérias-primas da
organização) os produtos comprados para a realização de suas atividades, corno material
de escritório (folha de papel. caneta, tinta, materiais de informática). livros para a
biblioteca , material dudio-visual (fita VHS e Cd-Room), entre outros, todos utilizados
nas operações rotineiras da administração e no ensino oferecido pela Escola. Sempre
que possível, são comprados novos materiais e diferenciados instrumentos didáticos, os
quais contribuem muito para melhorar o aprendizado dos alunos.
Quanto aos recursos financeiros, de acordo com a direção, no inicio da
implantação da Escola houve a necessidade de uma injeção de recursos financeiros,
definido de capital social. A partir de então a empresa começou a se manter apenas
através do fluxo de caixa e da rentabilidade promovida pelo recebimento das
mensalidades escolares. Ate o momento a empresa não necessitou utilizar-se de
empréstimos bancários e nenhuma forma de capital de terceiros para garantir a
realização de suas operações. A presente organização tem como base de seus recursos
financeiros o número de alunos matriculados, ou seja, ela se mantém basicamente com o
recebimento do pagamento mensal dos serviços prestados a seus alunos. Em alguns
momentos é utilizado pela empresa o parcelamento de valores, pois é necessária a
compra de novos equipamentos e a realização de reformas.
Porém, nos últimos anos, a administração da Escola tern sofrido um grave
problema, grande inadimplência dos clientes, o que acarreta na falta de recursos para a
realização de melhorias e para novos investimentos.
Recurso de grande importância para qualquer organização são os recursos
humanos, as pessoas que participam da realização de atividades na organização em
qualquer nível hierárquico.
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Os recursos humanos da Escola Marco Inicial são todas as pessoas que
ocupam os cargos que estão relacionados e representados no organograma da empresa.
A direção, primeira linha dos níveis hierárquicos, a coordenação, os professores, os
auxiliares, as secretdrias, o tesoureiro e os funcionários responsáveis pelos serviços
gerais. Estas pessoas trazem suas habilidades, conhecimentos, experiências , atitudes,
percepções para a empresa, desempenham papéis distintos hierarquicamente e têm
diferentes responsabilidades. De acordo com a diretora da Escola Marco Inicial, este
constitui o recurso mais diversificado e especialmente essencial para toda a organização.
Em relação aos recursos humanos, um aspecto de grande importância para a
Escola está no relacionamento das pessoas que fazem parte da organização. 0 trabalho
de equipe, com abordagem interdisciplinar é apontado pela direção como um ponto
positivo, visto que alem de possibilitar a troca de conhecimentos, motiva o grupo a
buscar de forma coesa os objetivos traçados.
A interdisciplinaridade é um trabalho constante, através dela busca-se uma
intercom unicação entre as disciplinas, tratando efetivamente de um tema, um objetivo
comum. Esse trabalho, de acordo com a coordenadora pedagógica da escola, se
caracteriza pelas trocas de informação entre os professores e pelo grau de integração
real das disciplinas. Para que essa abordagem aconteça é necessário primeiramente
haver engajamento entre os funcionários e que os conteúdos das disciplinas se
relacionem , havendo uma ampla compreensão do tema estudado, sendo a relação das
matérias a base de todo o trabalho. Este relacionamento ocorre quando urn tema
abordado por diversas disciplinas sem necessitar de uma relação direta entre elas.
Aliado a isso se pode expor o relacionamento, solidariedade existente entre
os funcionários. A coordenadora da escola afirma que a interdisciplinaridade possibilita
dar e receber, por parte de cada um de seus membros, afeição, aceitação e sentimento de
importância. Isso pode ser percebido na Escola, onde os professores, com essa
integração, acabaram criando um sentimento de amizade, que os aproxima muito.
Ainda em relação aos trabalhadores da empresa, destaca-se a liberdade de
criação dada aos professores, que é considerada pela diretora muito importante.
Segundo ela é nítida a evolução dos mesmos quando é oferecida a oportunidade para
que criem. Isso faz com que haja um estimulo para a concepção de novas idéias, algo
bastante positivo no processo de aprendizagem do aluno.
O companheirismo e confiança no processo de ensino aprendizagem é
visualizado tanto em relação ao professor/alunos quanto ao professor/pais, o clue
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demonstra a grande importância do professor no processo de funcionamento de urna
escola. Esse relacionamento é fundamental para um ensino pleno. Na escola é solicitado
que todos os professores procurem manter um forte contato com os pais na busca de um
melhor aprendizado do aluno, pois com esse relacionamento de confiança é possível
haver um acompanhamento de perto dos pais na evolução do filho, o que contribui
muito para o aprendizado.
Algo que é considerado prejudicial no que diz respeito aos funcionários da
Escola, é falta de cursos de aperfeiçoamento para eles. Apesar de os professores não
terem sido considerados problemáticos pelos clientes, haver aperfeiçoamento dos
profissionais é importante para qualquer organização.
Além de professores qualificados, é fundamental para a Escola poder contar
com profissionais competentes na sua administração. Para isso. a Escola possui
profissionais corn formações adequadas e grande experiência no ramo. A parte
administrativa é realizada pelos proprietários que são dois sócios e a coordenação
pedagógica 6. realizada por uma profissional contratada exclusivamente para realizar
esta tarefa, ela trabalha ligada diretamente a todos os professores.
A administração de todos esses recursos não é algo simples, exigindo horas de
trabalho por parte dos diretores e proprietários da organização, pessoas responsáveis
pela administração. Segundo eles, os recursos são os meios para operar e atingir os
objetivos, sem eles não há como realizar tarefas e, por isso, devem ter grande atenção
dentro da organização.
Na Escola é facilmente percebida toda a atenção disposta, por parte da
administração, para os recursos utilizados na prestação dos serviços a seus clientes. Pois
sem recursos não há maneiras de se chegar aos objetivos da organização, eles os meios
para o alcance de todas as metas traçadas pelos gestores da empresa.
Os recursos mercadológicos, conforme descrito na fundamentação teórica
deste trabalho, são constituídos por todos os recursos de marketing organizacional da
empresa. Constituem os meio através dos quais a organização mantém contato e
influencia seus clientes e o mercado em que atua. Analisando estes recursos na Escola
Marco Inicial pode-se destacar os folhetos de propaganda distribuídos no período de
matriculas da empresa contendo todas as informações relativas a pregos, serviços
oferecidos e as promoções disponíveis aos clientes. Não existe nenhum tipo de
propaganda vinculada na mídia, por não ser viável financeiramente.
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Além de todos os recursos analisados, para a realização de suas operações é
fundamental poder contar com uma adequada estrutura física. Uma barreira enfrentada
pela organização é a falta de cobertura da quadra de esportes, algo que prejudica a
realização de eventos e também a realização das aulas de educação física em dias de
chuva. Ainda em relação à estrutura física está a necessidade, apontada pelos
professores, de ampliação da biblioteca e sala de informática, espaços considerados
insuficientes para realização das aulas. Além disso, é constatado que muitas vezes as
aulas esbarram na precariedade do espaço físico. Um problema relatado constantemente
pelos professores é a falta de uma sala especifica para aulas duclios-visuais, o que os
impedem, ern muitos casos, de apresentarem novidades aos alunos.

4.5.2 Análise dos serviços prestados pela Escola Marco Inicial
A Escola Marco Inicial é uma empresa prestadora de serviços educacionais que
atua na área da Educação Infantil, atendendo crianças de dois até seis anos de idade,
e
na area do Ensino Fundamental, que abrange alunos das turmas de la à 8u séries
(crianças a partir dos seis anos), sendo o seu ramo de negócios a Educação. O seu
produto baseia-se na prestação desses serviços, sendo que seus clientes são os pais dos
alunos e os alunos em si (usuários finais).
Entende-se por instituição de Educação Infantil todas aquelas entidades
escolares que atendem exclusivamente crianças de zero até seis anos, sendo que as de
zero a três anos são atendidas em creches ou instituições equivalentes e as de 4 a 6 anos
em pré-escolas (Arts. 29 e 30 da LDB — Lei de Diretrizes e Bases, de 1996). Este
nível
educacional tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. -em seu
aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da
comunidade" (Art. 29, LDB). "Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção.
mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental" (Art. 31, LDB).
Na Escola em estudo, a Educação Infantil é subdividida em quatro turmas:
Maternal (crianças de 2 a 3 anos), Jardim (3 a 5 anos), que é dividido em Jardim I (3 a 4
anos) e Jardim II (4 a 5 anos), e alfabetização ou pré-escola (crianças de 5 a 6 anos).
O conceito de Ensino Fundamental esta inserido no Art. 32 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), em substituição ao antigo Primeiro Grau. Segundo a LDB,
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o Ensino Fundamental, com duração minima de oito anos, é obrigatório e gratuito na
escola pública, tendo por objetivo a formação básica para a cidadania, mediante:
a) desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema politico , da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade;
c) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
d) fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
tolerância reciproca em que se assenta a vida social (SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA — SC).
A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola (Art. 34, LDB).
0 Ensino Fundamental possui Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicos que estabelecem princípios,
fundamentos e procedimentos para orientar as práticas educacionais nessa etapa de
ensino em todo pais. Dessa forma, todas as instituições de ensino , necessariamente,
precisam seguir todas essas especificações, estando sujeitas a punições se não
cumprirem.
A Escola, corno instituição que cumpre a sua função social, procura
desenvolver trabalhos pedagógicos peculiares na sua forma de ensino, oferecendo
serviços diferenciados, buscando estar sempre A frente de seus concorrentes , corno:
a) horário especial de funcionamento;
b) recreação no período oposto ao que o aluno estuda;
c) aulas extras (dança natação, violão e futsal).
Diferente de grande parte das escolas existentes, a instituição Marco Inicial
possui um horário de funcionamento estendido: abre As 7h da manhã

e fecha As

19h3Omin. Isto trás mais facilidade para os pais que trabalham fora, porque lhes permite
deixar os filhos na Escola antes de iniciarem as suas atividades profissionais e buscá-los
após saírem do trabalho. Este horário amplo é elogiado pelos pais principalmente
quanto à hora do término das atividades escolares, porque assim podem trabalhar
tranquilamente até o final do expediente sem se preocupar com a hora de buscar os
Filhos, já que poderão chegar A Escola sem problemas ate As 19h30.
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Em relação à recreação, durante todos os dias de funcionamento da Escola ela
está disponível aos pais que necessitam do serviço. Para isso, a Escola conta corn duas
monitoras, estudantes do curso de pedagogia, que têm como função orientar os alunos
na realização das tarefas e trabalhos, organizando brincadeiras e trabalhos de artes. Os
pais que necessitam desse serviço podem optar entre pagar por hora (no valor de R$
3,00 a hora) ou matricular seu filho no período integral, mediante o acréscimo de 40%
no valor da mensalidade escolar, o que lhes permite utilizar o serviço todos os dias.
Quanto as aulas extras, essas são oferecidas para todos os alunos da Escola
(exceto as de violão que são somente para os de 5 a a 8a séries).
As aulas de futsal, violão e dança são ministradas nas dependências da Escola
por professores contratados exclusivamente para cada tipo de aula e são oferecidas duas
vezes por semana, após o horário de aulas curriculares. Elas têm duração de 50 minutos
e os alunos que desejam participar devem estar regularmente matriculados na referida
aula. Os estudantes são divididos em turmas de acordo corn a idade, existindo
atualmente duas turmas para as aulas de dança, duas para as aulas de futsal e uma para
as aulas de violão. Em média, as turmas possuem 10 alunos.
As aulas de natação são oferecidas no período oposto ao horário letivo em uma
academia de ginástica localizada no bairro vizinho, Academia Racer. Essas aulas
também possuem duração de 50 minutos, sendo que os alunos vão até a academia
acompanhados de um funcionário da Escola , com transporte escolar contratado. Essas
aulas são realizadas duas vezes por semana, quartas e sextas-feiras.
Este custo extra de cada modalidade deve ser pago juntamente com a
mensalidade escolar. As aulas de futsal, dança e violão possuem o valor mensal de
35,00 reais e as aulas de natação custam 80,00 reais (incluído o transporte dos alunos
até a academia).
0 valor regular das mensalidades escolares são os seguintes: 265.00 reais para
as turmas do Maternal e Jardim (I e II), 285,00 reais para a turma do Pre e as turmas de
1 a a 4a séries e para as turmas de 5 a a 8a séries o valor é de 305.00 reais.
Em relação a descontos, é oferecido para pais que possuam mais de um litho
matriculado e para o aluno já matriculado que traga um novo estudante para a Escola o
valor de 10% na mensalidade. Os clientes da Escola ainda podem optar pelo pagamento
vista de todas as parcelas das mensalidades (anuidade), quem opta por essa opção
recebe um desconto de 15%. Para receber esse desconto o pagamento deve ser feito no
momento da matricula do aluno.
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Além de oferecer serviços diferenciados, a administração da Escola procura
estar atenta ao modo de atendimento dos alunos e de seus pais, buscando sempre
recebê-los com atenção e simpatia. Para isso, pratica uma observação constante do
relacionamento dos professores com pais e alunos, permanecendo constantemente na
empresa nas horas de entrada e saida dos alunos. Esse relacionamento é fundamental,
pois são os professores que mantêm o maior contato com os clientes da organização. Os
gestores também buscam manter um forte relacionamento de amizade com os clientes e
funcionários, dando liberdade para que se sintam a vontade quando necessitam fazer
qualquer reclamação em relação a algo que estejam descontentes.
Existe uma novidade que foi implantada neste ano de 2006: a adoção do
sistema de ensino Energia. Isto significa que todo o material didático utilizado pelos
alunos é fornecido pelo Colégio Energia. Considerando-se que esta rede de ensino
muito forte em Santa Catarina, por ser conhecida pela qualidade dos seus produtos,
espera-se para os próximos anos um aumento da procura por vagas na Escola Marco
Inicial.
O Sistema de Ensino Energia é entendido corno um ambiente que favorece as
trocas e vivências no contexto formal do processo educativo. Articulam, nesse
ambiente, ações sistematizadas de conhecimentos

e valores fundamentais para o
convívio social, propiciando ajuda intencional, sistemática, planejada e continuada para
o educando (SISTEMA DE ENSINO ENERGIA, 2006).
Dessa forma, a proposta pedagógica que orienta as ações do Sistema de Ensino
Energia que é trabalhada na Escola Marco Inicial, está voltada basicamente para unia
educação integral que contempla o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do
indivíduo como cidadão. 0 trabalho está fundamentado numa organização institucional
que articula aspectos sociais e áreas de conhecimento visando criar e recriar
instrumentos que viabilizem a convergência entre o refletir e o agir conscientes para que
possam ser entendidos como um processo privilegiado de aprendizagens. Trata-se de
um instrumento teórico-metodológico que focaliza uma aprendizagem com qualidade e
vem garantir a formação de um indivíduo critico e dinâmico para conduzir suas ações
no universo. Esta proposta dispõe dos princípios que fundamentam os reais interesses
das ações coletivas que convergem para uma maneira de articular o fazer educativo,
com base em regras claras e com a participação da comunidade escolar (SISTEMA DE
ENSINO ENERGIA, 2006). 0 material didático desse sistema é utilizado por todas as
turmas da Escola.
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Em relação a Educação Infantil, as aulas ministradas para os alunos são: aulas
de inglês, a partir da turma do Pré, aulas de educação física a partir da turma do jardim I
e aulas de informática que são ministradas também a partir da turma do Jardim I. As
aulas de artes entram no currículo a partir da 1a série do Ensino Fundamental. Todas
essas aulas são ministradas dentro do horário letivo dos alunos, sem custo extra.
Para os alunos do Ensino Fundamental, de 1a a 4a séries, são oferecidas, além
das matérias curriculares obrigatórias (lingua portuguesa, matemática, ciências,
geografia, história, artes, educação física e inglês), aulas de informática. Estas aulas são
ministradas duas vezes por semana, dentro do horário letivo dos alunos, no laboratório
de informática da Escola. A partir da 5 a série começam as aulas de espanhol.
A Escola Marco Inicial possui alguns projetos que são realizados com seus
alunos. Estes são:
a) aulas de vivência: os alunos saem da escola para realizar visitas de estudo.
objetivando a possibilidade de observação na pratica do que estão aprendendo
dentro da sala de aula;
h) experiências: estas são realizadas pelas professoras juntamente com os
alunos dentro da sala de aula para comprovarem na pratica algo que lhes
estajam sendo explicado;
C) elaboração de um livro da turma: cada turma, juntamente corn a professora.
trabalha durante o ano na construção de um livro sobre determinado assunto
escolhido pelos alunos. Depois de finalizado, o livro fica cada semana na casa
de um dos alunos.
Também são realizados na escola alguns eventos dentro de sua programação
anual. Eventos como:
a) festa junina: é realizada na Escola em um sábado do mês de junho ou julho
para todos os alunos, sendo que podem comparecer ao evento familiares e
amigos convidados pelos estudantes.
h) festa da família: é realizada também no sábado, normalmente no mês de
novembro, cm um lugar previamente marcado pela direção. Pode participar da
festa qualquer pessoa que os pais e alunos desejem convidar.
c) mês do folclore: é realizado no mês de agosto, mês que os alunos realizam
trabalhos, apresenta0es, brincadeiras e visitas de estudo em locais escolhidos
pelos professores para conhecer e valorizar mais o folclore da região.
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d) jogos inter-escolares: são jogos organizados pelo professor de educação
física para as turmas de 5' a 8' série. Estes jogos são realizados em dois dias da
semana, em período integral, envolvendo as modalidades que são ministradas
nas aulas de educação física (futsal, handebol, basquete e Oki). Os alunos
competem nestas modalidades com os estudantes de mais três escolas da
regido, em um local escolhido pelos organizadores.
e) olimpíadas: são jogos realizados dentro da escola corn a participação de
todos os alunos, durante um semana inteira. Nessa semana são organizados
vários tipos de competições entre os alunos da Escola, onde são formadas
equipes por meio de sorteio. Estes jogos são realizados no mês de outubro. na
semana do dia da criança, aproveitando-se a data comemorativa. Ao final da
competição, são somados os pontos marcados pelas equipes durantes os jogos,
sendo que uma é a camped da olimpíada, recebendo todos os seus integrantes
as medalhas de vencedores.
f) mostra de trabalho: é um evento organizado por todos os professores
juntamente com a direção da Escola. Para este acontecimento cada turma
elabora trabalhos sobre determinado assunto, assim como são elaboradas
apresentações de dança, teatro e música. A mostra de trabalhos é realizada em
espaço escolhido pela direção, normalmente acontece no Beira-mar Shopping,
no mês de setembro. Todos os alunos participam do evento.
Os alunos permanecem na Escola, no mínimo, 4 horas diárias, cinco vezes por
semana, de segunda a sexta-feira. Desde a turma do Maternal até a 4' série, os alunos
possuem somente urna professora que ministra todas as disciplinas. Estas professoras
são pedagogas, sendo que algumas possuem também formação em magistério. Já os
alunos de 5' a 8 a séries têm um professor por disciplina que possui formação ern sua
área de atuação, não sendo exigida a formação em pedagogia.
De acordo com a coordenadora da Escola Marco Inicial, toda a forma de
trabalho da organização é feita de maneira a facilitar o processo de ensino e
aprendizagem do aluno, proporcionando uma melhor qualidade de ensino.
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4.5.3 Apresentação e análise dos dados do questionário

Corn o objetivo de conhecer quais ações deveriam ser implantadas a fim de
aumentar o nível de satisfação dos pais dos alunos regularmente matriculados na Escola
Marco Inicial, realizou-se uma pesquisa com todos os clientes da Escola, 132
respondentes. A coleta de dados aconteceu com o envio de questionários nos meses de
maio e junho de 2006. Participaram da pesquisa 69 pais de alunos. Os resultados serão
apresentados a seguir:
A apresentação e a análise dos dados avaliados se darão por grupo. Estes dados
serão divididos em: perfil do entrevistado e determinantes da satisfação.
a) Perfil dos clientes
Os clientes da Escola Marco Inicial são os pais e os alunos, sendo os alunos os
consumidores finais.
A Escola divide seu mercado baseada nas categorias de ensino que oferece:
Educação Infantil

e Ensino Fundamental. Deste modo, seus clientes diretos

compreendem faixa etária de 2 a 14 anos, sendo esse tipo de segmentação denominada
por Dias (2003) de demográfica.
Na presente organização a segmentação do mercado é feita também pelo poder
de compra dos seus clientes. Para isso, é analisada a renda familiar dos mesmos no
momento de formação dos pregos e também quando se deseja oferecer um novo serviço.
pois é importante que antes da implantação seja analisada a possibilidade de pagamento
dos clientes.
Essa análise é muito importante para a organização, uma vez que ela ajuda
identificar as melhores oportunidades no mercado, podendo a empresa desenvolver
ofertas adequadas ao perfil de seus clientes.
Os dados obtidos através da aplicação dos questionários aos pais dos alunos da
Escola revelam, nas primeiras nove questões, o perfil sócio-econômico dos mesmos.
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Tabela 1: Sexo

1- Sexo
Masculino
Feminino
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
11
16%
58
84%
69
100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Sexo

Masculino

16°/0

Feminino

84%
Gráfico 1: Sexo
Fonte: Dados primários, 2006.

Dentre os 69 questionários entregues, 84% foram respondidos por mulheres e
apenas 16% por homens. A direção já esperava valores parecidos com relação a esses
dados, pois a participação das mães na Escola é muito maior do que a dos pais dos
al unos.

Tabela 2: Made

2 - Idade
Até 20 anos
De 21 a30
De 31 a40
De 41 a50
De 51 a60
Acima de 61

Total

Freqüência
absoluta
O
12
34
22
1
O
69

Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência
relativa
0%
17%
50%
32%
1%
0%
100%

Idade

De 51 a 60 anos
De 41 a 50 anos

1%

De 21 a 30 anos

17%

32%

De 31 a 40 anos

50%

Gráfico 2: Idade
Fonte: Dados primários, 2006.

Em relação a faixa etária, 50% dos respondentes estão compreendidos no
intervalo de 31 a 40 anos, 32% no intervalo de 41 a 50 e 17% possuem idade entre 21 e
30 anos. Não houveram participantes com idades compreendidas no intervalo de até 20
anos e acima de 60 anos.

Tabela 3: Estado civil

3 — Estado Civil Freqüência
absoluta
Solteiro(a)
8
Casado(a)
47
Divorciado(a)
6
V i Civo( a)
2
Outros(a)
6
Total
69
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência
relativa
12%
67%
9%
3%
9%
100%
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Gráfico 3: Estado civil

Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto ao estado civil, observou-se uma grande predominância de pessoas
casadas, 67%, 12% sào solteiras, 9% divorciadas, 9% classificam seu estado civil em
outros e 3% dos respondentes sao viúvos.

Tabela 4: Escolaridade

4 — Escolaridade
Nenhuma
Ensino Fundamental incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Superior incompleto

Superior completo
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência
absoluta
0
3
3
26
11
18
8
69

Freqüência
relativa
0%
0%
4%
4%
38%
16%
26%
100%
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Escolaridade

Ensino Fundamental
completo
Pós-Graduação

4°/0

Ensino Médio
incompleto

12%

4%

Superior Completo

26%
Ensino Médio
completo

38%

Superior Incompleto

16%
Gráfico 4: Escolaridade
Fonte: Dados primários, 2006.

No aspecto escolaridade, 38% dos pesquisados possuem ensino médio
completo, 26% têm ensino superior completo, 16% superior incompleto, 12% são pósgraduados, 4% ensino médio incompleto e 4% ensino fundamental completo. Nenhum
dos respondentes classificou-se nas opções ensino fundamental incompleto e nenhuma
escolaridade. Isso demonstra haver certa predominância de pais com ensino superior.
54% dos entrevistados.

Tabela 5: Atividade profissional

5 — Atividade profissional
Aposentado (a)
Estudante
Do lar

Autônomo (a)
Liberal
Empresário (a)
Funcionário (a) Público (a)
Empregado (a) em Empresa Privada

Outros
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
2
3%
1
1%
6
9%
9
13%
3
4%
7%
5
17
25%
19
28%
7
10%
69
100%
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Atividade Profissional

Empregado(a) em
Empresa Privada
28%

Aposentado(a)
3%
Estudante
1%

Do lar
9%
Autónomo(a)
13%

4%
Funcionário(a)
Público(a)
25%

Empresário(a)
7%

Grafico 5: Atividade pro fissional
I ()rite: Dados primários, 2006.

Ao verificar a atividade profissional, constatou-se que 28% dos respondentes
são empregados em empresas privadas, 25% são funcionários públicos, 13% são

autônomos, 10% classificam-se em outras categorias, 9% são do lar, 3% são
aposentados e I N são estudantes.

Tabela 6: Renda familiar

6 —Renda familiar
Ate R$ 600,00
De R$ 601,00 a R$ 1600,00
De R$ 1601,00 a RS 2600,00
De R$ 2601,00 a R$ 3600,00
De R$ 3601,00 a R$ 4600,00
Acima de R$ 4601,00
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
5
7%
16
23%
33%
22
9
13%
7
10%
10
14%
69
100%
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Renda familiar

Acima de R$ 4.601,00
14%

Até R$ 600,00

De IRS 601,00 a R$
1600,00

7%

23%

De R$ 3.601,00 a R$
4.600,00
10%

De R$ 2.601.00 a R$
3.600,00
13%

De R$ 1.601,00 a R$
2.600,00
33%

Gráfico 6: Renda familiar
Fonte: Dados primal-ins, 2006.

Estão classificados com renda familiar mensal entre R$1.601,00 e R$2.600,00
33% dos respondentes, 23% possuem renda mensal entre R$601,00 a R$1.600,00, 14%
acima de R$4.600.00. 13% entre R$2.601,00 e R$3.600.00, estão inseridos no intervalo
de R$3.601,00 a R$4.600,00 10% dos entrevistados e 7% possuem renda mensal de até
R$600,00. Esses dados mostram haver certo predomínio de renda mensal entre
R$1.601,00 e R$2.600,00. 33% dos respondentes, famílias que certamente são sensíveis
aos preços cobrados pelas mensalidades, assim como as famílias que possuem renda
mensal de R$601,00 a RS1.600,00, 23%, que também são pessoas bastante sensíveis ao
prego.
Por existir muitas famílias com renda, analisada pelos gestores, baixas, que
revelam fragilidade ao pagamento das mensalidades, certos alunos ganham descontos
especiais. As famílias que possuem renda até R$600,00 reais, 5 questionários
respondidos, possuem mensalidades corn desconto, visto que pessoas que possuem
renda mensal corno essa não teriam condições de matricularem seus filhos em uma
escola particular. A direção da Escola oferece, em média, 3 bolsas de estudo integral por
ano e, conforme necessidade dos pais e condições da Escola, são oferecidas também
bolsas com 50% de desconto, além dos descontos menores que são disponibilizados a
alguns pais, os que possuem mais de um filho matriculado na Escola.
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Tabela 7: Bairro dc residência

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
20
29%
16
23%
7
12%
7
10%
I
2%
1
1%
3
5%
2
3%
2
3%
2
3%
2
3%
1%
1
1
1%
1%
1
1
1%
1
1%
1
1%
69
100%

7— Bairro de residência
Agronômica
Centro
Trindade
I tacorubi
Carvoeira
Córrego Grande
Joao Paulo
Cacupé
Saco Grande
Saco dos Limões
Campeche
Rio Tavares
Pantanal
Canasvieiras

Estreito
Sta Mônica
Campinas
Total
Fonte: Dados primários. 200()

Bairro de residência

Rio Tavares
Campeche
3%

Pantanal Canasvieiras

1% —\ 1%

1%

Estreito

1%
Sta. Mônica

Saco dos Limões
3%
Saco Grande
3%
Cacupé
3%
João Paulo
5%

1%
Campinas
Agronômica
29%

Córrego Grande
1%

Carvoeira
2%

Itacorubi
10%

Trindade

12%

23%

Gréfico 7: Bairro de residência

Fonte: Dados primários, 2006.

Com relação ao bairro de residência dos pesquisados, houve consider,i% el
variação, sendo citadas 17 localizações diferentes. Porém, houve grande predomínio do
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bairro onde se encontra localizada as instalações da Escola, bairro Agronômica.
representando 29% das respostas. 0 bairro do Centro, localizado muito próximo ao da
Agronômica, teve 23% das respostas e os moradores dos bairros Trindade e Itacorubi

representam 10% dos pesquisados. Moradores do bairro Joao Paulo representam 4%, os
dos bairros Saco Grande, Saco dos Limões, Campeche e Cacupé representam, cada um,
3%. Moradores dos bairros Rio Tavares, Pantanal, Estreito, Canavieiras, Carvoeira,
Córrego Grande, Campinas e Santa Mônica representam, cada um, 1% dos pesquisados.
Esses dados comprovam que grande parte dos entrevistados residem próximo As
instalações da organização, pois, se somadas as porcentagens de moradores do bairro
Agronômica, e Os dois bairros vizinho, Trindade e Centro. somam-se 62% dos
pesquisados.

Tabela 8: Bairro atividade profissional

8 — Bairro atividade profissional
Agronômica
Centro
Trindade
Itacorubi
Campeche
Canasviciras
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
9
14%
38
60%
9
14%
5
8%
1
2%
1
2%
69

100%

Fonte: Dados primários. 2006.

Bairro atividade profissional
Campeche

itacorubi

2%

8%
Trindade

14%

Gráfico 8: Bairro de atividade profissional
Fonte: Dados primários. 2006.

Canas vieiras

2%

Agronômica
14%
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Em relação aos bairros que os pais realizam suas atividades profissionais.
houve uma predominância absoluta do Centro, 60%. Os bairros Agronômica e Trindade
representaram 14% cada um, 8% trabalham no bairro Itacorubi e nos bairros Campeche

e Canasvieiras trabalham 2%, em cada, dos pesquisados.

Tabela 9: Filhos matriculados

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
81%
56
13%
9
6%
4
0%
100%
69

9 — Filhos matriculados
Um
Dois
Três
Quatro ou mais
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Quantidade de filhos matriculados

Gráfico 9: Filhos matriculados
Fonte: Dados primários, 2006.

A quantidade de filhos matriculados na Escola comprova a redução da
natalidade que vem ocorrendo ao longo dos anos, uma vez que 81% dos pesquisados
possuem apenas um filho matriculado, 13% possuem dois e 6% possuem 3 filhos.
Nenhum dos que responderam possuem 4 ou mais filhos matriculados.

b) Determinantes de satisfação dos clientes
Este grupo de respostas permite ao pesquisador obter informações quais
fatores, aspectos ou variáveis influenciam de maneira positiva ou negativa no
sentimento de satisfação dos pais com os serviços prestados pela escola a seus ti lhos.

Tabela 10: Filhos matriculados em outra escola
10 — Matriculas em outra Freqüência Freqüência
escola absoluta relativa

44
25
69

Sim
Não
Total

64%
36%
100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Pais que tiveram filhos matriculados em outra escola
Não
36%

64%
Gráfico 10: Filhos matriculados ern outra escola
Fonte: Dados primários, 2006.

escola
Na questão que abordava se o filho já tinha sido matriculado em outra
mostrou que 64% dos pais já tiveram seus filhos matriculados em outros
estabelecimentos de ensino, sendo que 36% tiveram filhos matriculados somente na
Escola Marco Inicial.
Tabela 11: Fatores que o motiva ram o mudar de escola

11- Principais fatores
Prep
Localização
Qualidade no ensino
Atendimento
Estrutura física
Funcionários
Outros
Total
Fonte: Dados primários, 2006,

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
4
14
20
3
14
2
1?
69

6%
20%
30%
4%
20%
3%
17%
100%

112

Principais fatores
Prego

Outros

Localização
20%

6%

17%
Funcionários
3%

Estrutura fisica
Qualidade no ensino

20 0/o
Atendimento

30%

4% —

Gráfico 11: Fatores que o motivaram a mudar de escola

Fonte: Dados primários, 2006.

Entre os principais fatores citados pelos respondentes como responsáveis pela
mudança de escola, houve certa predominância da falta de qualidade da antiga escola.
com 28% das respostas e a localização, que teve 20%. A estrutura física também
mostrou certo peso nesta mudança, 20%, sendo 17% dos respondentes foram motivados
pela mudança de escola por outros fatores, 6% pelo preço cobrado, 5% foram motivados
pelo atendimento da escola e 4% pelos funcionários da organização.
Tabela 12: Principais motivos de escolha pela Escola Marco Inicial

12 — Fatores de escolha pela Escola
Marco Inicial
Preço
Localização
Atendimento
Qualidade no ensino
Estrutura física
Funcionários
Outros
Total
Fonte: Dados primdrios, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
15%
30
26%
51
17%
33
21%
41
9%
17
8%
16

7

4%

195

100%
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Principais motivos de escolha pela Es cola Marco Inicial

Funcionados
8%

Outros
4%

Preço
15%

Estrutura fisica_
9%

Localiza0o
26%
Qualidade
21%

Atendimento
17%
Gráfico 12: Principais motivos de escolha pela Escola Marco Inicial
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto aos principais motivos que os levaram a escolher pela Escola Marco
Inicial estão: a localização, que teve 26% das respostas e a qualidade, corn 21%. Estas
respostas mostram grande relação com as respostas da questão anterior, onde também
estiveram a frente os fatores qualidade e localização. Isto revela um dado muito
importante para os gestores da Escola, uma vez que ele revela a grande importância
dada pelos clientes da Escola Marco Inicial a estes dois fatores. 0 atendimento também
foi bastante citado pelos pais, 17% das respostas, o fator preço teve 15%, a estrutura
outros fatores 4%.
física representou 9% das respostas, os funcionários da escola 8% e

Tabela 13: Motivos para freqüentar a escola

13 — Motivos p/freqiientar a escola
Fazer pagamento
Levar/ buscar seu filho
Participar de reuniões
Participar de festas comemorativas
Outros
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta relativa
25%
50
24%
49
29%
59
21%
42
1%
2
100%
202

Principais motivos para freqüentar a escola
Outros
Participar de festas
comemorativas

1%

Fazer pagamento
25%

21%

Levar / buscar seu
filho
Participar de
reuniões

24%

29%

Gráfico 13: Motivos para freqüentar a Escola
Fonte: Dados primários. 2006.

Em relação aos principais motivos que levam aos pais freqüentarem a escola.
as respostas tiveram certo equilíbrio. Para participar de reuniões teve 29% das respostas.
fazer pagamentos 25%, levar/buscar os filhos representou 24% das respostas citadas,
21% citaram a participação em festas comemorativas e 1% representou outros fatores.
Estes dados mostraram grande relação com que é observado diariamente na
organização, porém, em relação a maioria citar a participação em reuniões surpreendeu
os gestores, pois, um dos principais pontos destacados pela gerência é a pouca
participação dos pais em reuniões. No entanto, isto pode ser justificado por acreditar
que a grande maioria dos pais que responderam os questionários são os pais mais
participativos, pais que possuem grande contato com a organização .

Tabela 14: Meios utilizados para comunicacAo com a escola

14 — Meios para com unic ação com a Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
escola
31%
41
Telefone
3%
4
Internet
29%
39
Agenda escolar
37%
49
Pessoalmente
0%
Outros
100%
133
Total
Fonte: Dados primários, 2006 •
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Principais meios utilizados para a comunicação com a escola

Pessoalmente

Telefone

37%

31%

Internet
3%

Agenda Escolar

29%

Gráfico 14: Meios utilizados para a comunicação corn a Escola
Fonte: Dados primários. 2006.

Entre os meios utilizados pelos pesquisados para contato com a escola. 37%

fazem essa comunicação pessoalmente, 31% por meio do telefone. 29% atravk:N da
agenda escolar e somente 3% utilizam a intemet. Estes dados mostram haver certo
equilíbrio entre as formas utilizadas, e revelam também a pequena parcela que utiliza a
internet como meio de comunicação com a escola. Isto é algo que a direção tem lir.inde
interesse em modificar, visto que seria muito significante para a gerência a comunicação
através da intemet, pois esta pode trazer maior eficiente a comunicação. sem custos para
a empresa.

Tabela 15: Eficiência comunicação pai/escola

15 — Comunicação pai/escola
Ineficiente
Pouco eficiente
Eficiente
Muito eficiente
Total
Fonte: Dados primários. 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
0%
0
1%
1
76%
52
23%
16
100%
69
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Pouco eficiente

Muito eficiente
23%

1%

Eficiente
76%

Gráfico 15: Eficiência da comunicação pai/escola
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto a eficiência da comunicação entre pai/escola, 76% dos pesquisados a
consideram eficiente, 23% muito eficiente, 1% pouco eficiente. Isso revela que a
problemático. porem.
comunicação não é considerada pelos pesquisados como algo
conforme já exposto, acredita-se que através da intemet pode haver ainda um aumente
dessa eficiência. Para isso, foi criado um grupo com os e-mails dos pais. através do qual
são enviados todos os comunicados que anteriormente eram enviados somente através
da agenda escola. Isso agiliza muito a informação, visto que muitos pais acessam
diariamente seus e-mails.

Tabela 16: Ventilação sala de aula

Ventilação
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
4%
3
77%
53
19%
13
0%
0
100%
69

117

Gráfico 16: Ventilação sala de aula
Fonte: Dados primários, 2006.

Em relação a aspectos da estrutura física da empresa, quanto a sala de aula. O
primeiro aspecto abordado foi ventilação, onde 77% dos entrevistados a classificam
como boa, 19% regular e 4% dos respondentes a consideram ótima. Analisando estes
dados percebe-se que a grande maioria esta satisfeita, porém, existe uma percentual
considerável que demonstra certo descontentamento, 19%. Visto isso, os gestores
devem analisar a possibilidade de melhoramento desta questão pensando em trazer
maior comodidade ao aluno, e, conseqüentemente, uma maior satisfação dos pais.

Tabela 17: Iluminação sala de aula

li LIM inação

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
12%
8
71%
49
16%
11
1%
1
100%
69
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Iluminação
Péssima
Regular

1%

ótima

16%

12%

Boa
71%
Gráfico 17: Iluminação sala de aula
Fonte: Dados primários, 2006.

Outro ponto analisado foi a iluminação, 71% a consideram boa, 16% regular.
12% ótima e 1% péssima. Assim como a ventilação, este é outro aspecto que demonstra
necessidade de atenção, visto que existem 27% dos respondentes descontentes quanto a
iluminação das salas de aula.

Tabela 18: Carteiras e cadeiras

Carteiras e cadeiras

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
9

51
6
3
69

relativa

13%
74%
9%

4%
100%

Gráfico 18: Carteiras e cadeiras
Fonte: Dados primários, 2006.

As carteiras e cadeiras são consideradas por 74% dos pesquisados boas. 13% a
a este aspecto.
classificam como ótimas, 9% regulares e 4% péssimas. Em relação
houve uma parcela menor de pessoas descontentes, 13% dos respondentes. Porém, isso
não deixa de exigir também certo cuidado, observando que existe pessoas que não estão
satisfeitas.

Tabela 19: Limpeza sala de aula

Limpeza

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta

relativa

20
44
5
0
69

29%
64%
7%
0%
100%

120

Limpeza

64%

Gráfico 19: Limpeza sala de aula
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto A limpeza das salas de aula, 64% a consideram boa. 29% ótima e
apenas 7% regular. Esses dados revelam que a grande maioria dos respondentes se
sentem satisfeitos quanto a este aspecto.

Tabela 20: Quadro

Quadro

Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta

relativa

19
45
5
0

28%
65%
7%
0%

69

100%

121

Gráfico 20: Quadro
Fonte: Dados primários, 2006.

0 quadro, instrumento utilizado pelos professores para ministrarem suas aulas.
foi classificado por 65% dos respondentes como bom, 25% ótimo e 7% regular. Assim
com a limpeza, este é um aspecto considerado pela gerência corno sob controle.
observado que a grande maioria dos seus clientes considera com qualidade.

Tabela 21: Espaço fisico sala de aula

Espaço físico
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
14%
10
63%
43
23%
16
0%
0
100%
69
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Espaço físico
Ótimo

63%

Gráfico 21: Espaço fisico sala de aula
Fonte: Dados primários, 2006.

O espaço fisico foi classificado como bom por 65% dos respondentes, 23% o
consideram regular e 14% ótimo. Estes dados revelam haver uma parcela grande de

clientes insatisfeitos, visto que 23% classificaram como regular. Porem, de acordo corn
a gerência da organização este é um aspecto complicado, pois são poucas as
possibilidades de alteração por não haver mais espaço para ampliação, porém, estuda-se
a possibilidade da realização de algumas modificações.

Tabela 22: Atendimento biblioteca

Atendimento biblioteca
Ótimo
Born
Regular
Péssimo
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
20%
14
60%
41
1%
1
0%
0
19%
13
100%
69

12_1

Atendimento
Desconheço
19%

Ótimo
20%

Regular

1%

Bom

60%

Gráfico 22: Atendimento biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

O próximo ponto analisado foi a biblioteca escolar. 0 primeiro aspecto
abordado foi o atendimento, este foi considerado bom por 60% dos pesquisados, ótimo
por 20%, expuseram que não conhecem a biblioteca da Escola 19% dos entrevistados e
apenas 1% a consideram regular. Em relação a uma parte considerável dos respondentes
exporem que não a conhecem, explica-se pelo fato dos pais não necessitarem freqüentar
a biblioteca, porém, esta permanece aberta a visitas durante todo o horário de
funcionamento da instituição.

Tabela 23: Materiais biblioteca

Materiais biblioteca
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
25%
17
55%
38
1%
1
0%
0
19%
13
100%
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Materiais

Desconheço

Ótimo

19%

25%

Regular
1%

55 0/0

Gráfico 23: Materiais biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto aos materiais disponíveis na biblioteca, 55% classificam coin bons.
25% ótimo, 19% desconhecem e 1% considera os materiais regulares. Estes dados
revelam que 80% dos respondentes se sentem satisfeitos coin o material disponível na
neto
biblioteca da escola, assim como revelam que existe uma grande parcela que
conhece, sendo justificado estes dados pelo fato de somente os alunos freqüentarem
diariamente a biblioteca.

Tabela 24: Ventilação biblioteca

Ventilação biblioteca

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
5
40
9
2
13
69

7%
58%
13%
3%
19%
100%

1 25

Ventilação

Ótima

Desconheço
19%

Péssima
3%

Regular
13%

Boa
58%
Gráfico 24: Ventilação biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto a ventilação, 58% a consideram boa, 19% desconhecem. 13% regular.
7% ótima e 3% péssima. Analisando tais dados percebe-se haver uma parcela dos
pesquisados que não se sentem satisfeitos com este aspecto, por isso, deve-se dar certa
atenção a ele, procurando formas de melhoramento.

Tabela 25: Iluminação biblioteca

Iluminação biblioteca
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
14%
10
58%
40
9%
6
0%
0
19%
13
100%
69
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Gráfico 25: Iluminação biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

iluminação foi considerada boa por 58% dos participantes. 19%
desconhecem, 14% consideram ótima e 9% regular. Apesar de 62% dos entrevistados

A

não demonstrarem descontentamento com este aspecto, existe 9% que não estão
satisfeitos devendo a administração analisar a iluminação da biblioteca com atenção,
para, assim, observar as reais necessidades de melhoramento.

Tabela 26: Limpeza biblioteca

Limpeza biblioteca
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
20%
14
57%
39
4%
3
0%
o
19%
13
100%
69
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Gráfico 26: Limpeza biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

A limpeza foi considerada por 57% dos respondentes como boa. 20% ótima.
19% desconhecem e apenas 4% regular. Estes dados mostram que. assim como na sala
de aula. a limpeza não é apontada como um fator de descontentamento dos pais coin a
escola.

Tabela 27: Espaço físico biblioteca

Espaço fisico biblioteca
Otimo
Bom
Regular
Péssimo
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
13%
9
52%
36
16%
11
0%
o
19%
13
100%
69

Espaço físico
Ótimo

Desconheço
19%

13%

Regular
16%

Born
52%

Gráfico 27: Espaço físico biblioteca
Fonte: Dados primários, 2006.

O espaço físico da biblioteca foi apontado por 52% dos respondentes como
bom, 19% o desconhecem, 16% regular e 13% ótimo. Neste aspecto houve certa
porcentagem de entrevistados insatisfeitos, o que leva a administração acreditar que este
é um fator que contribui na percepção dos clientes a diminuição da qualidade nos
serviços prestados. Por isso, se deve dispor de certo cuidado, procurando soluções para
um melhoramento.

Tabela 28: Material esportivo

Material esportivo
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
26%
18
52%
36
10%
7
0%
o
12%
8
100%
69

Material esportivo

Desconheço
'12%

Ótimo

52%

Gráfico 28: Material esportivo
Fonte: Dados primários, 2006.

Em relação à análise da área esportiva da escola, o primeiro aspecto analisado
foi o material esportivo. Em relação a este aspecto, 52% dos respondentes o consideram
bom, 26% ótimo, 12% desconhecem e 10% regular. Houve, neste item. uma
considerável parcela de entrevistados descontentes, porém, a direção da escola expk\ s
que apenas aguarda uma melhor possibilidade para realizar novas compras. alegando
haver falta de recursos imediatos para novas aquisições.

Tabela 29: Espaço físico atividade esportiva

Espaço fisico biblioteca

Ótimo
Bom
Regular
Péssimo

Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência
absoluta

Freqüência
relativa

20
28
16
2
3

29%
41%
23%
3%
4%
100%

69
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Regular
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Bom
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Gráfico 29: Espaço físico atividade esportiva
Fonte: Dados primários, 2006.

O espaço fisico disposto para atividade esportiva dos alunos foi considerado
por 41% dos respondentes como bom, 29% ótimo, 23% regular, 4% desconhecem e 3° o
o consideram péssimo. Este dados, de certa forma, já eram esperados pela direção, isto
alvo de criticas dos pais.
que o espaço físico para a prática de esportes há tempos é
sendo que a principal reclamação esta na falta de uma quadra coberta. Porém. esta
uma obra que exige um investimento grande, dinheiro não disponível pelos gestores.
Estes aguardam uma possibilidade para a concretização de tal obra, visto que realizar a
cobertura da quadra é um grande sonho da diretora da empresa.

Tabela 30: Limpeza cantina

Limpeza
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço

Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
28%
19
62%
43
9%
6
0%
o
1%
1
100%
69
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Gráfico 30: Limpeza cantina
Fonte: Dados primários, 2006.

A cantina da escola também foi analisada, sendo o primeiro item limpeza. Em
relação a este aspecto 62% dos respondentes o classificaram com bom. 28% ótimo, 9%
regular e 1% desconhece.

Tabela 31: Qualidade dos produtos cantina

Qualidade dos produtos
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
11
16%
48
70%
10
14%
o
0%
o
0%
69
100%

1 32

Gráfico 31: Qualidade dos produtos cantina
Fonte: Dados primários, 2006.

A qualidade dos produtos foi considerada boa por 70% dos respondentes, 16%
ótima e 14% regular. Com tais dados, conclui-se que os pais estio contentes com os
produtos fornecidos a seus filhos para o lanche.

Tabela 32: Espaço físico almoço e lanche

Espaço físico

Ótimo
Bom

Regular
Péssimo

Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
16
23%
41
60%
11
16%
1
1%
O
0%
69
100%
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60%
Gráfico 32: Espaço físico almoço e lanche
Fonte: Dados primários. 2006.

Em relação ao espaço fisico para o lanche, 60% dos respondentes o consideram
bom, 23% ótimo, 16% regular e 1% péssimo. Os dados mostram que a grande maioria.

83%, dos entrevistados se sentem satisfeitos com esse aspecto.

Tabela 33: Atendimento cantina

Atendimento
Ótimo

Bom
Regular
Péssimo

Desconheço
Total

Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
22
32%
43
62%
4
6%
O
0%
O
0%
69
100%

r; 4

Gráfico 33: Atendimento cantina
Fonte: Dados primários, 2006.

0 atendimento foi considerado por 62% bom, 32% ótimo e 6% regular. Estes
dados revelam não ser a cantina lugar de forte descontentamento , visto que em todos os
aspectos a grande maioria dos entrevistados se sente satisfeitos.
A porcentagem maior de insatisfação está no espaço físico, que foi apontado
como regular por 16% dos entrevistados. Porém, quando analisada a totalidade dos
respondentes percebe-se que a grande maioria está satisfeita. Contudo, visando melhorar
a aparência do local a direção estuda a realização de melhorias juntamente coin as
pessoas responsáveis pela administração da cantina.

Tabela 34: Limpeza banheiros

Limpeza banheiros
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
14
25%
4'
59%
7
10%
o
0%
4
6%
69
100%

Limpeza

Regular
10%

Desconheço
6%

w4
4 meim

Ótima
„ %

Boa
59%
Cráfieo 34: Limpeza banheiros
Foote: Dados primários, 2006.

Instalações sanitárias, em relação a limpeza, 59% dos respondentes a
consideram boa, 25% ótima, 10% regular e 6% desconhecem. O desconhecimento é
justificado pelo fato dos pais não utilizarem os banheiros da escola. Assim com nos
itens anteriores já analisados, a limpeza não é algo de critica dos clientes da escola,
visto que a maioria absoluta se sente satisfeita, 84% dos respondentes.

Tabela 35: Quantidade banheiros

Quantidade banheiros
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
12
17%
42
62%
10
14%
1
1%
4
6%
69
100%
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GrAfico 35: Quantidade banheiros
Fonte: Dados primários. 2006.

A quantidade de banheiros existente na Escola é de um banheiro feminino, um
banheiro masculino, um banheiro para visitantes e um de uso exclusivo dos alunos da
turma do maternal. Essa quantidade foi considerada por 62% dos respondentes como
boa, 17% ótima, 14% regular, 6% desconhecem e I % péssima. Quanto a este aspecto,
de acordo com os gestores, não existe nas dependência da escola local para a construção
de urn novo banheiro, sendo que eles ainda acreditam que os existentes são totalmente
suficientes para atender a todos os alunos e funcionários da organização.

Tabela 36: Material de consumo para higiene

Material de consumo
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Desconheço

Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
15
22%
42
60%
4
12%
0
0%
4
6%
69
100%

Material de consumo (para higiene)

Desconheço
6°A

Regular

12%

ótimo

60%

Gráfico 36: Material de consumo para higiene
Fonte: Dados primários, 2006.

0 material de consumo utilizado nos banheiros foi considerado por 60% dos
respondentes bom, 22% ótimo, 12% regular e 6% desconhecem. Com a análise destes
dados percebe-se que a maioria dos clientes da escola estão satisfeitos com as
instalações sanitárias.

Tabela 37: Aulas de dança

Aulas de dança
Ótima
Boa
Regular
Péssima

Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
6
9%
34
50%
3
4%
1%

25

36%

69

100%

1 38

Aulas de dança
Desconheço
36%

Péssima
.1 0/0
Regular
4%
Gráfico 37: Aulas de dança
Fonte: Dados primários, 2006.

Em relação as aulas extras oferecidas pela organização constatou-se que

as

aulas de dança foram consideradas por 50% dos entrevistados como boas, 36%
desconhecem, 9% ótimas, 4% regular e 1% péssima. Os respondentes que as
desconhecem são pais de alunos que não participam dessas aulas.

Tabela 38: Aulas de futsal

Aulas de futsal
()lima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
9
13%
30
44%
4
6%
1
1%
25
36%
69
100%

Gráfico 38: Aulas de futsal

Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto As aulas de futsal, 44% dos entrevistados a consideram boa, 36%
desconhecem, 13% ótimas, 65% regular e 1% péssima.

Tabela 39: Aulas de natação

Aulas de natação
Ót ima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
12
17%
26
38%
1
1%
1
1%
29
43%
69
100%

Aulas de natação
Ótima
Desconheço
43%

Gráfico 39: Aulas de natação

Fonte: Dados primários, 2006.

140

Aulas de natação, 43% desconhecem, foram consideradas por 38% dos
entrevistados corno boas, 17% ótimas, 1% regular e 1% péssima.

I abela 40: Aulas de violão

Aulas de violão

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Desconheço
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
5
7%
24
35%
2
3%
o
0%

38

55%

69

100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Crlifico 40: Aulas de violão
Fonte: Dados primários, 2006.

Aulas de violão, 55% dos entrevistados a desconhecem, 35% a consideram
boa, 7% ótima e 3% regular. Todos esses dados revelam que existe uma grande parcela
de clientes que não conhecem as aulas extras oferecidas pela escola. Por ser um
diferencial da organização em relação a seus concorrentes, é importante salientar estes
serviços aos pais e alunos da escola, pois muitos ainda poderiam participar.
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Tabela 41: Segurança

Segurança
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
18
23%
50
63%
11
14%
0%
0
69
100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Segurança

Boa

Gráfico 41: Segurança
Fonte: Dados primaries, 2006.

Segurança, um aspecto que vem ao longo dos anos aumentando sua
importância, uma vez que é nítido o grande aumento da violência na regido de
Florianópolis. A segurança na escola foi considerada boa por 63% dos entrevistados,
23% ótimo el 4% regular. Com estes dados, percebe-se que a maioria dos clientes da
organização, 86%, se sentem satisfeitos corn a segurança, havendo uma parcela de 14%
de descontentes. Por considerar este um aspecto muito importante nos dias de hoje,
procurando um melhoramento, a direção da escola contratou mais urna funcionaria para
permanecer no portão da escola durante a hora de chegada e saída dos alunos, visando
que, dessa forma, os pais se sintam ainda mais satisfeitos com a segurança de seus
filhos.

142

Tabela 42: Secretaria escolar

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
33
48%
33
48%
3
4%
O
0%
69
100%

Secretaria escolar

Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Secretaria Escolar
Regular
4%

Ótimo
48%

48%

Gráfico 42: Secretaria escolar
Fonte: Dados primários, 2006.

Em relação aos setores de apoio aos pais e alunos da escola, foram analisadas a
secretaria, coordenação e direção da organização. Quanto à secretaria da escola, 48%
dos respondentes a consideram ótima, 48% a consideram boa e 4% regular. Tais
números mostram haver urna grande parcela de pessoas satisfeitas com a secretaria,
96% dos entrevistados, não sendo este setor local que acarrete descontentamento aos
clientes da escola.

Tabela 43: Coordenação pedagógica

Coordenação pedagógica Freqüência
absoluta
Ótima
27
Boa
35
Regular
7
Péssima
O
Total
69
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência
relativa
39%
51%
10%
0%
100%

Coordenação Pedadgógica

Ótimo
39%

51%

GrAfico 43: Coordenação pedagógica
Fonte: Dados primários, 2006.

A coordenação pedagógica foi considerada por 51% dos entrevistados como
boa, 39% ótima e 10% regular. Apesar de haver urna parcela de descontentes com tal
setor, 10%, a grande maioria sente-se satisfeita, 90% dos participantes da pesquisa. Em
relação a parcela de pessoas descontentes, os diretores acreditam que a partir do
segundo semestre de 2006 haja um aumento da satisfação dos pais, visto que a
coordenadora vai ter dedicação exclusiva a escola, o que não ocorreu no primeiro
semestre, onde a mesma trabalhava também em outra instituição.

Tabela 44: Direção

Direção
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
32
46%
36
53%
1
1%
0
0%
69
100%
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Direção
Regular
1% 1

Ótimo
46%

Bom
53%

Cráfieo 44: Direção
Fonte: Dados primários, 2006.

A direção foi considerada por 53% dos respondentes como boa, 46% ótima e
I% regular. Analisando todos os setores de apoio da escola é possível perceber que a

grande maioria sente-se satisfeita.

Tabela 45: Sistema de avaliação

Sistema de avaliação
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
24
35%
44
64%
1
1%
0
0%
69
100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Sistema de avaliação

Ótimo

35%

Bom
64%
Gráfico 45: Sistema de avaliação
Fonte: Dados primários, 2006.
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O próximo ponto analisado foi o aspecto Didático-Pedagógico. Relacionado a
ele foi analisado primeiramente o sistema de avaliação da escola, onde 64% dos
respondentes o avaliaram como bom, 35% como Ótimo e 1% regular.

Tabela 46: Material didático

Sistema de avaliação
Não Contribui
Contribui em parte
Contribui muito
Total

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
0
0%
21
30%
48
70%
69
100%

Fonte: Dados primários, 2006.

Material didático

Contribui ern parte

30%

Contribui muito

70%
Gráfico 46: Material didático
Fonte: Dados primários, 2006.

Quanto à contribuição do material didático utilizado pela escola no
aprendizado do aluno, 70% dos respondentes demonstraram acreditar que contribui
muito e 30% que contribui em parte. Nenhum dos entrevistados acredita que o material
não contribui no aprendizado do aluno, o que revela para os gestores a boa aceitação do
Sistema de Ensino Energia, que foi implantado no começo do ano letivo.

Tabela 47: Relação professor/aluno

Sistema de avaliação
Ótimo
Bom
Regular
Péssimo
Total
Fonte: Dados Primários, 2006.

Freqüência Freqüência
absoluta
relativa
29
49%
37
54%
3
4%
0
0%
69
100%

1-46

Gráfico 47: Relacao professor/aluno
Fonte: Dados primários, 2006.

A relação entre professor/aluno foi considerada por 54% dos entrevistados
como boa, 42% ótima e 4% a avaliaram como péssima. Estes dados revelaram que a
questão didático-pedagógica é avaliada de maneira positiva pelos clientes da escola,
observado que os mesmos demonstraram grande contentamento quanto a estes aspectos.

Tabela 48: Horário de funcionamento da Escola

Horário de funcionamento

Não atende suas necessidade
Atende parcialmente suas necessidades

Atende totalmente suas necessidades
Total

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
0%
o
12%
8
88%
61
100%
69

Fonte: Dados primários, 2006,

Horário de funcionamento

Atende parcialmente
suas necessidades

12%

Atende totalmente
suas necessidades

88%
Gráfico 48: Horário de funcionamento da Escola
Fonte: Dados primarios, 2006.
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O horário de funcionamento da escola foi outro aspecto abordado no
questionário. Em relação a ele, 88% dos respondentes expuseram que o horário atende
totalmente suas necessidades, para 12% dos respondentes atende parcialmente as
necessidades. Os dados revelam que o horário de funcionamento demonstra ser um
aspecto positivo para a escola, visto que a maioria absoluta demonstra total satisfação.

Tabela 49: Valor cobrado pelas mensalidades
Freqüência Freqüência
Valor cobrado
relativa
absoluta
0%
0
Insatisfeito
12%
8
Pouco satisfeito
71%
49
Satisfeito
17%
12
Muito satisfeito
100%
69
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Gráfico 49: Valor cobrado
Fonte: Dados primários, 2006.

0 preço cobrado pelos serviços prestados pela Escola Marco Inicial tambem
foi um aspecto analisado. Em relação a ele, 71% dos respondentes demonstraram
estarem satisfeitos, 17% muito satisfeitos e 12% pouco satisfeitos. Estes dados mostram
que, apesar dos clientes da escola serem considerados pelos gestores sensíveis ao prego.
considera
este não é considerada pelos pais problema, visto que grande parte, 88%, se

satisfeita.
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Tabela 50: Localização da Escola

Localização
Ótima
Boa
Regular
Péssima
Total

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
45%
31
51%
35
3%
2
1%
1
100%
69

Fonte: Dados primários. 2006.

Gráfico 50: Localização
Fonte: Dados primários, 2006.
dos
0 local onde se encontra as instalações da escola foi considerado por 51%
respondentes bom, 45% ótimo, 3% regular e 1% péssimo. A localização, de acordo corn

estes dados, pode ser considerada pela organização um fator positivo, visto que 96% de
seus clientes se sentem satisfeitos com a mesma. Este é um fator muito importante para
a organização, visto que, conforme já comentado anteriormente, a localização
grande peso na escolha dos pais por uma instituição de ensino.

Tabela 51: Estacionamento

25- Estacionamento
Insuficiente
Pouco suficiente
Suficiente
Muito suficiente
Total
Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
16%
11
20%
14
61%
42
3%
2
100%
69

tent

1 49

Esta c ion ame n to
Muito suficiente
4%

Insuficiente
16%

Pouco suficiente
20 %
Suficiente
60%

Gráfico 51: Estacionamento
Fonte: Dados primários, 2006.

Outro aspecto abordado foi a questão do acesso dos pais a escola. o espaço
para estacionamento dos carros. Entre todos os participantes, 61% consideram
suficiente, 20% pouco suficiente, 16% insuficiente e 3% muito suficiente. Os dados
revelam que a maioria dos participantes considerarem o estacionamento satisfatOrio.
64% , porem existe certa parcela que não esta satisfeita, 36%. Relacionado a isso esta.
de acordo corn a direção, a abertura de uma clinica médica em frente a Escola. o que fez
da
aumentar o movimento na rua. Para melhorar este acesso, recentemente a direção
Escola conseguiu junto ao IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) a
colocação de uma placa de transito que proibi o estacionamento de carros na Area em
frente a escola, sendo esta exclusiva para o transporte escolar. Isso trouxe uma melhora
do acesso, deixando area exclusiva para os carros que fazem o transporte de nossos
alunos, aumentando a Area livre para os carros dos pais.

Tabela 52: Outros serviços necessários

Outros serviços
Aulas de reforço
Aulas de teatro
Aulas de música
Outros
Nenhum
Total

Fonte: Dados primários, 2006.

Freqüência Freqüência
relativa
absoluta
32%
31
24%
23
25%
24
5%
5
14%
13
100%
96
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Outros serviços necessários

Nenhum
Outros

14%

5%

Aulas de reforço

32%

Aulas de música

25%

Au las de teatro
24%

Gráfico 52: Outros serviços necessários
Fonte: Dados primários, 2006.

A ultima questão abordou os serviços que os pais julgam necessário serem
fornecidos pela Escola Marco Inicial. Foram expostas três opções de serviços e abriu-se
a possibilidade dos respondentes destacarem algum outro serviço que não os destacados
anteriormente. Dessa forma, 32% dos pais consideram que existe necessidade da escola
oferecer aulas de reforço aos alunos, 25% gostariam que tivesse aulas de música. 24%
aulas de teatro, 5% marcaram a opção outros e 14% estão satisfeitos corn os serviços
oferecidos, não julgam ser necessários o fornecimento de nenhum outro. A direção da
escola expôs que para o fornecimento de tais serviços haveria a necessidade de
pagamento, como ocorre com as atividades extras já oferecidas pela organização.
Porém, quando cobrado a procura é muito pequena, não sendo viável tinanceiramente
da a Escola. Contudo, já se estuda a possibilidade do fornecimento de aulas de reforço
aos alunos, visto a real necessidade dos mesmos.
Analisadas as questões abordadas no questionário que foi aplicado aos pais dos
alunos matriculados na Escola Marco Inicial, percebe-se que os clientes, em sua
maioria, estão satisfeitos com os serviços oferecidos, porém, em alguns aspectos existe
uma parcela que demonstra certa insatisfação. Por isso, é fundamental que os gestores
disponham de adequada atenção, visando as reais necessidades do seu publico para que
possa haver um aumento da satisfação desses.
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4.5.4 Pontos fortes e pontos fracos
A realização de uma análise dos pontos fortes e pantos fracos possui grande
importância no controle desse ambiente. Analisados os recursos disponíveis peia
os dados levantados com a aplicação
organização para a realização de suas atividades e
e fracos os seguintes
dos questionários aos clientes, podem ser considerados fortes

nontos

sentados:
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Inadimplência dos pais referente ao pagamento da
mensalidade escolar
Falta de recursos para melhorias
Solidariedade entre os funcionários
Falta de cursos de aperfeiçoamento de professores
Liberdade de criação dada aos professores
Falta de divulgação dos serviços oferecidos
Espaço aberto para criticas e sugestões
Quadra
esportiva sem cobertura
Bom relacionamento entre família/escola
no processo ensino Necessidade de ampliação da biblioteca
Companheirismo e confiança
aprendizagem
Necessidade de ampliação da sala de informatica
Competência administrativa e pedagógica

interdiseiplinaridade

urna sala especifica para aulas de audio
Disponibilidade de material e instrumentos Falta
visual
didáticos
Localização
Grande contribuição do material didático
_
Quadro 02 Pantos Fortes e Pontos Fracos
Fonte: Dados primários, 2006.
-

, observouConsiderando os dados obtidos com a aplicação dos questionários
se que a localização pode ser considerada um ponto forte. Visto que 96% dos
participantes da pesquisa estão satisfeitos com a localização da organização.
A qualidade do material didático foi outro aspecto positivo para a Escola„
uma vez 70% dos respondentes do questionário acreditam que o mesmo possui muita
contribuição para o aprendizado do aluno.
descontentamento
Em relação à estrutura física, apesar dela não ser fonte de
das clientes da Escola, existem constantes pedidos dos professores para ha\ er
melhoramento na sala de informática e na biblioteca escolar.
, observou-se
Com a análise dos dados coletados através dos questionários
ainda que existe necessidade de maior divulgação dos serviços oferecidos pela Escola.
Muitos pais demonstraram não conhecer as aulas extras que são ministradas, aulas essas
que podem ser diferenciais em relação a seus concorrentes, pois existem escolas que não
oferecem esse tipo de serviço.
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A análise de todos estes pontos é de vital importância para os gestores da
escola. Visto que com ela é possível trabalhar em cima das possibilidades da empresa.
as
visualizando as características que podem influenciar positivamente e também
características que podem influenciar negativamente no seu desempenho.

4.6 Com pa ração dos

SCrVIÇOS

prestados pela Escola Marco Inicial com seus

concorrentes

Nesta etapa do trabalho serão comparados os serviços oferecidos pelas
instituições concorrentes com os serviços que são oferecidos pela Escola Marco Inicial.
a) Colégio Geração
na prestação
Em relação ao Colégio Geração, este é um concorrente da Escola
de serviços para o Ensino Fundamental, la a 8 8 série.

Fazendo uma comparação dos serviços oferecidos pelo Colégio Geração com
os serviços oferecidos pela Escola em estudo percebe-se que os serviços básicos são
semelhantes. Contudo, no Colégio Geração existe uma maior variedade de aulas.
serviços que não são oferecidos na Escola Marco Inicial.
Algo que diferencia as organizações é a estrutura física. O Colégio Geração
possui uma estrutura física grande, é considerado uma organização de maior porte, desta
forma, atende a um número maior de alunos por sala de aula, sendo esta uma grande
diferença em relação a organização em estudo. Na Escola Marco Inicial as turmas são
compostas por no máximo vinte alunos, no Colégio Geração existe turmas corn até
quarenta. Este ponto é visto pelos gestores da empresa em destaque corno um fator
positivo, uma vez que muitos pais demonstram preferência por salas de aula com menor
número de alunos, o que pode facilitar o aprendizado.
A localização é um aspecto de grande semelhança entre as organizações. pois
ambas se encontram estabelecidas muito próximas, no mesmo bairro. Dessa forma.
acredita-se que este aspecto não seja considerado um diferencial entre as empresa.
Outro aspecto que trás certa diferença entre as instituições são os preços
cobrados, no Colégio Geração esses valores são sensivelmente maiores quando
Porém, conforme apresentado
comparados aos preços cobrados na Escola Marco Inicial.
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anteriormente, o Colégio Geração ofereci serviços , a exemplo aulas de filosofia, que
não são dispostos aos clientes na Escola Marco Inicial , assim corno uma maior
variedade de modalidades aulas extras, o que pode justificar tal diferença.
Em relação à prática de promoções, que é uma ferramenta muito utilizada pela
empresa. 0 Colégio Geração procura manter convênios com algumas escolas de menor
porte, que trabalham somente com Educação Infantil, oferecendo descontos especiais
para os pais que desejem matricular seus filhos no Ensino Fundamental. Esta é uma
prática que pode trazer um número considerável de novos alunos para a organização. o
que a torna muita atrativa. Porém, de acordo com a direção da Escola Marco Inicial.
analisando a possibilidade de aproveitamento desta prática, acredita-se que algo que
pode atrapalhar tal acordo está no fato de a Escola possuir também Educação Infantil. o
que pode deixar a instituição conveniada com certo receio pelo fato de que os alunos da
Educação Infantil já poderiam estudar na Escola Marco Inicial. Apesar disso, estuda-se
a possibilidade de serem realizados alguns acordos para o proximo ano letivo. Também,
assim como na Escola Marco Inicial, são oferecidos descontos para pais que matriculem
mais de um filhos.
Outro aspecto importante para qualquer organização está a divulgação dos
serviços que oferece. Este é um ponto que o Colégio Geração demonstra estar à frente
da Escola em estudo, visto que o mesmo possuem propagandas vinculadas na midia.
outdoors espalhados pela cidade e um .s.ite bastante completo para consulta.
divulgação evidencia os pontos fortes das instituições, o que é fundamental para a
conquista de clientes.

b) Colégio Creppi
0 Colégio Creppi é um concorrente da Escola Marco Inicial na prestação de
serviços para a Educação Infantil.
Comparando os serviços oferecidos pela instituição com os oferecidos pela
organização em estudo percebe-se que na Escola Marco Inicial existe uma maior
diversidade, visto que seus alunos possuem aulas de informática, inglês e ainda podem
optar por aulas extras, o que não acontece no Colégio Creppi.
A estrutura física é algo que possui grande diferença entre tais instituições.
visto que, conforme já comentado anteriormente, o Colégio Creppi possui uma estrutura
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física bastante reduzida. A localização das duas empresas é muito semelhante. no
mesmo bairro.
O preço cobrado pelos serviços no Colégio Creppi são menores do que os
praticados na Escola Marco Inicial. Porem, algo que pode justificar esse fato são os
serviços oferecidos, conforme já comentado. Na Escola Marco Inicial os clientes podem
optar por uma variedade de aulas extras, o que não é disponibilizado aos clientes do
Colégio Creppi. Outro aspecto que pode justificar pregos menores está na questão da
estrutura física, sendo a do Creppi bastante reduzida, urna vez que não tern capacidade
de realizar todos eventos do Colégio.
A prática de promoções é semelhante a pratica utilizada pelo Marco inicial
quanto a descontos oferecidos para irmãos. Porém, o que se pode observar através de
conversas com a secretária do colégio é que os descontos variam muito, são
disponibilizados de acordo com a situação do cliente e também a situação da empresa,
sendo que quando o colégio encontra-se corn muitas vagas ociosas. turmas corn poucos
alunos, são oferecidos descontos maiores.

c) Colégio Padre Anchieta
Em relação aos serviços oferecidos pelo Colégio Estadual Padre Anchieta.
existe grande diferenciação, pois trata-se de uma comparação entre serviços oferecidos
por uma escola particular com uma escola pública.
0 colégio é concorrente da Escola Marco Inicial na prestação de serviços ao
Ensino Infantil, somente para alunos da turma do Pré. e na prestação de serviços para as
turmas do Ensino Fundamental.
Em relação a este colégio. existe preocupação dos gestores quanto
concorrência que pode sofrer na questão econômica, nos preços. Pois, na medida em
os salários da população
que os preços das escolas particulares aumentam e
permanecem os mesmos ocorre grande possibilidade dos clientes de instituiçOes
particulares optarem por escolas públicas, que não necessitam de pagamentos. Por este
colégio possuir suas instalações bem próximas a organização em estudo, deve-se dar
certa atenção a questão econômica dos clientes.
haver certo cuidado quanto o
Alem da questão econômica, é necessários
possível aumento da qualidade no ensino público, uma vez que a escola pública
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oferecendo a população serviços educacionais com maior qualidade torna-se mais
atrativa.
Os serviços oferecidos possuem grande diferença, sendo que em escolas
publicas são oferecidos somente os serviços básicos exigidos por lei. Dessa forma, nao
existe neste colégio a opção dos pais em escolherem por aulas extras. Assim. a principal
questão neste tipo de concorrente está na análise das condições financeiras dos clientes.
visto que muitos pais se mostram bastantes sensíveis aos preços pagos pela educação de
seus filhos.

c) Escola Vivência
Fazendo uma comparação dos serviços oferecidos pela Escola Vivência com os
serviços oferecidos pela Escola Marco Inicial, percebe-se bastante semelhança em
alguns aspectos.
Primeiramente, as duas organizações oferecem serviço para a mesma faixa
etária e são organizações pequenas, possuindo número de alunos por turma bastante
próximos. Em relação à estrutura fisica, a area externa possui certa diferenciação, visto
que a área da Escola Marco Inicial é sensivelmente maior. Quanto a localização, as
escolas encontram-se em bairros diferentes, pordm, bastante próximos, sendo o bairro
onde encontra-se a Escola Vivência mais movimentado, com grande fluxo de veículos e
pessoas. Este aspecto pode favorecer ambas as instituições, onde uma se favorece pelo
fato de um maior número de pessoas transitarem pelas redondezas da escola. o que
favorece sua divulgação e os pais a optarem pela matricula de seus filhos, porem, a
Escola Marco Inicial se favorece pelo fato de ser mais fácil o acesso dos pais, por ela
estar localizada ern um bairro mais calmo,

o que trás maior facilidade de

estacionamento dos carros.
Quanto aos preços cobrados, estes são semelhantes, visto que os preços
cobrados para os alunos da Educação Infantil são menores e os cobrados para os alunos
do Ensino Fundamental são maiores dos que os praticados na Escola Marco Inicial.
Em relação a promoções, são oferecidos descontos especiais para pais que tem
Inicial.
mais de um filho matriculado na escola, o que também ocorre no Marco
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Observa-se que, em relação a aulas extras oferecidas, na Escola Vivência são
disponíveis aos pais um número menor, somente duas modalidades. Os pregos cobrados
por estas são bastante semelhantes aos preços da Escola Marco Inicial.
Contudo, observado tais aspectos é possível perceber que tal organização se
assemelha muitos com a empresa em estudo. Observa-se ainda que, quando analisado
diferencias, a Escola Marco Inicial supera em alguns aspectos a Escola Vivencia , na
questão de uma maior opção de aulas extras, horário de saída dos alunos um pouco mais
estendido e ainda, relacionado a estrutura, a Area externa maior. Porem, isso não faz
com que a atenção dos gestores possa ser diminuída, visto ser esta uma escola que
existe na regido há 21 anos, o que a deixa com tradição na prestação de serviços
educacionais.
Assim, considerando estes aspectos, os gestores da Escola em estudo acreditam
ser a Escola Vivência sua maior concorrente, acreditam também que pode estar na
grande diferencial entre
forma como é oferecido o serviço e a divulgação dos mesmos o
estas instituições de ensino. E fundamental ser disposto amplo destaque a questão da
importância
qualidade dos serviços que estão sendo prestados aos clientes, enfatizando a
dos funcionários na realização das tarefas.
Contudo, a Escola procura trabalhar de maneira harmoniosa corn seus
concorrentes, já que neste ramo de negócio muitas vezes é preciso manter um born
relacionamento, pois constantemente são realizados projetos em conjunto. como joilos
interescolares. Isso exige que as escolas tenham urna boa convivência, já que possuem
como negócio a prestação de serviços educacionais, trabalhando com pessoas. o que as
leva a uma realidade bem diferente das organizações que estão inseridas em outros
mercados, onde não exige esse cuidado especial que devem ter as instituições de ensino.

157

ITENS

MARCO INICIAL

GERAÇÃO

CREPPI

PADRE
ANCHIETA

VIVÊNCIA

SERVIÇOS
EDUCAÇÃO
INFANTIL
ENSINO

Turmas a partir do
maternal

Não possui

Turmas a partir do
berçário ,

Turmas a partir do
Pre

Turmas a partir do
maternal

FUNDAMENTAL

Completo

Completo

Não possui

Coin Eleto

Completo

LOCALIZAÇÃO

Bairro Agronômica

Bairro Agronômica

Bairro AgronOmica

Bairro • go!' Ontica

liairro Centro

Das 7h00 as 19h30

Das 7h00 as 19h00

Das 7h00 as 19h00

Das 7h30 as 22000

Das 71100 as 1900

HORÁRIO
FUNCIONAMENTO
PREÇOS
265.00 reais
(Maternal e Jardim I
e Jardim II)
285.00 reais (FW a
4a serie)

-

250,00 reais
(incluido almoço ou
janta)

344.00 reais

(

360,00 reais
futsal. dança, violão,
flauta e .judô

-

AULAS EXTRAS

305.00 reais
futsal, dança, violão
e natação

PREÇOS

35,00 reais

ED. INFANTIL
SERIES INICIAIS (la
A 4a)
5° A 8a

PROMOÇÕES

250.M reai.
-

360.110 reais

-

-

musica e capoeira

30.00 reais

-

-

30.00 tea's

Desconto de 10%

Desconto de 15%

Descontos variados

para irmãos

para irmãos

(em media 10%)

-

Desconto de In",,
para irinai‘N

Desconto de 10% por
aluno novo indicado

Quadro 3: Quadro comparativo
Fonte: Dados primários, 2006.

4.7 Sugestão de Woes corretivas
A análise das questões aqui apresentadas resulta na constatação de que para
haver um amento da qualidade na prestação de serviços a seus clientes, os gestores da
Escola Marco Inicial podem fazer algumas alterações na empresa, urna vez que sua
aplicação plena ou parcial poderá resultar em um desenvolvimento educacional,
qualitativo e financeiro.
Dentre os diversos fatores de alterações, optou-se primeiramente por detalhar a
importância do funcionário para empresas prestadoras de serviço, visto que em muitos
momentos na teoria do trabalho ressaltou-se esse aspecto. Os colaboradores carecçni de
cuidadosa atenção, devendo-se dispor de maior critério na contratação desses, visando
manter na Escola os profissionais mais competentes. É necessário também, na medida
cursos de aperfeiçoamento na sua Area de atuação,
do possivel, proporcioná-los
estimulando a participação de cada um, sendo que esporadicamente existem instituições
que oferecem cursos gratuitos a professores Profissionais competentes trabalhando com

'
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materiais didáticos qualificados, certamente trarão um aumento da qualidade no ensino,
algo essencial para a manutenção dos atuais alunos e também para um aumento do
número de novos estudantes.
A estrutura física é outro ponto que merece maior atenção. visto que existem
aspectos que trazem certa insatisfação aos pais e alunos. Acredita-se que a area externa
da Escola é bastante adequada para os estudantes, porém, a area interna necessita de
melhoramento. A ampliação das janelas das salas de aula seria interessante, pois
melhoraria a ventilação e iluminação. Deve-se pensar também na ampliação das janelas
da biblioteca, já que tanto sua iluminação como sua ventilação foram apontadas como
regular por uma parcela significativa (em média 15%) dos participantes da pesquisa de
satisfação realizada.
A area destinada para a prática de esportes, conforme já comentado
anteriormente, é alvo de criticas dos clientes da Escola, uma vez que existem há tempos
solicitações para que a quadra de esportes seja coberta. Apesar da obra exigir grande
volume financeiro, orçado em 30.000,00 reais, seria interessante avaliar com atenção.
considerando que poderá ser um diferencial para a Escola. visto que dos concorrentes
acelerado
analisados, somente o Colégio Geração possui quadra coberta. Com
crescimento da concorrência no mercado educacional, é de suma importância para a
empresa criar diferenciais competitivos.
de
Outro aspecto diferencial entre as instituições de ensino é o fornecimento
aulas extras aos alunos. Deve ser disposta adequada atenção em relação a esses serviços.
pois eles podem ser diferencias entre as instituições educacionais se observado as
diversas modalidades oferecidas pelos concorrentes da Escola. A organização deve
estudar a possibilidade de oferecer uma maior opção de aulas extras, observado que os
respondentes do questionário demonstraram interesse em novas modalidades, como aula
de música, modalidade já oferecida por concorrentes, e aula de teatro que ainda não é
oferecidas por nenhuma das organizações analisadas.
Ainda em relação ao fornecimento de outros serviços , constatou-se que muitos
pais gostariam que a Escola oferecesse aulas de reforço. Observado que existe uma
parcela considerável de alunos com desempenho insatisfatório, em media 10%. 0
fornecimento dessas aulas seria conveniente. A direção da Escola pode realizar uma
pesquisa com os pais para verificar a parcela de interessados, e assim, estudar a
viabilidade de implantação desse serviço. Em média, o valor cobrado para o
fornecimento de aula particular é de 20,00 reais/hora. Poderiam ser formados grupos de
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alunos, de acordo com as dificuldades de cada um, o que deixaria essas aulas com valor
mais baixo, tornando mais acessível o pagamento.
Em relação a divulgação dos serviços oferecidos pela Escola, observou-se com
os dados da pesquisa de satisfação realizada que grande parcela não conhece as aulas
extras oferecidas pela instituição. Seria interessante haver urna maior exposição delas
para que os pais conheçam esses serviços, pois o retorno esperado depende da
divulgação de todos os projetos desenvolvidos para a comunidade escolar. Folcieres com
fotos das aulas e informações detalhadas sobre os professores são formas de divulgação
que podem trazer urn aumento de matriculas e urna maior satisfação aos pais. Esse tipo
de material, com fotos coloridas, foi orçado em 0,25 centavos a unidade. algo bastante
acessível aos recursos financeiros da Escola. A comunicação clara e objetiva.
evidenciando os pontos fortes e reforçando os diferencias pode ser essencial para o
resultado positivo.
A criação de um site é outro aspecto interessante para haver uma melhor
divulgação dos serviços oferecidos pela Escola. Com a análise dos concorrentes,
observou-se que somente o Colégio Geração possui essa ferramenta, constatando ainda
o quanto ela contribui para a divulgação do colégio. A criação de um serviço como esse
pode ser uma poderosa arma na busca por novos clientes. 0 valor cobrado para a sua
construção pode variar bastante, dependendo da forma corno o cliente deseja que ele
seja elaborado. Dessa forma, caberia aos gestores estudarem as possibilidades , sendo
que o valor cobrado pela manutenção pode variar de 200,00 a 500.00 reais por mês.
Outro ponto que merece destaque é o grande número de clientes inadimplentes.
algo que muitas vezes impede que melhorias sejam feitas na Escola. Fornecer boleto
bancário para pagamento das mensalidades escolares pode ajudar a reduzir essa
inadimplencia. Isso facilitaria o pagamento, que hoje é feito somente na secretaria da
empresa e obrigaria os pais a pagarem juros quando ocorresse atraso de mensalidades. A
empresa pode optar pela impressão do boleto ou solicitar ao banco seu fornecimento
com o valor estipulado, o que custaria, em média, 2,00 reais.
Apresentaram-se aqui propostas que no futuro podem tornar-se realidade.
Mesmo que sejam ainda retraidas, é urna contribuição para que os empresários da
Escola Marco Inicial façam uma reflexão sobre as idéias aqui colocadas visando
tornarem-se mais competitivos no mercado de atuação.
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇOES
Na atualidade, o cenário do chamado mercado globalizado ampliou o acesso A
variedade de produtos, bens e serviços disponíveis aos clientes em todo o planeta. No
mercado educacional a realidade não é diferente, visto que houve uma grande expansão
da rede particular de ensino. Isso fez com que ampliasse a concorrência num mercado
que já vem apresentando sinais de saturação, acarretando sobra de vagas e dificuldade
nas rematriculas. Essa realidade vem fazendo com que os clientes exijam cada vez mais.
uma vez que agora eles possuem maiores oportunidades para realizar comparativos
entre as diversas organizações existentes.
Esse trabalho foi realizado com o intuito de verificar quais ações deveriam ser
implantadas em relação aos serviços prestados para aumentar o nível de satisfação dos
pais dos alunos regularmente matriculados na Escola Marco Inicial.
Para isso foi realizada uma análise dos serviços oferecidos pela Escola. foram
identificados os seus principais concorrentes, realizou-se uma análise dos serviços
oferecidos por eles e também uma comparação dos serviços oferecidos entre tais
instituições. Essa comparação possibilitou aos gestores da organização visualizar a
importância da criação de diferenciais competitivos, já que os serviços básicos
oferecidos são semelhantes.
A pesquisa analisou a qualidade dos serviços prestados pela Escola por meio de
um questionário direcionado aos pais dos alunos regularmente matriculados. No
processo de tabulação se obteve um parâmetro para análise dos inúmeros aspectos
abordados, como a qualidade no ensino, qualidade das aulas extras, infra-estrutura,
segurança, setores de apoio, entre outros.
Esses dados permitiram a resposta ao problema proposto, pois possibilitou o
acesso As informações relevantes sobre a percepção dos clientes quanto A qualidade dos
serviços prestados pela Escola Marco Inicial, sendo que não existem trabalhos
realizados sobre essa temática. Com isso, pôde-se reconhecer que os clientes, em sua
grande maioria, sentem-se satisfeitos com os serviços oferecidos pela Escola. Observouse também que uma parcela significativa dos clientes julga ser necessário o
fornecimento de outros serviços, como aulas de reforço e de música. Alem disso.
percebeu-se a falta de divulgação dos serviços oferecidos, verificado que 'mhos dos
respondentes revelaram não conhecer as aulas extras que são ministradas na Escola.
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Dessa forma, esse estudo resgatou conceitos relativos as questões sobre a
qualidade na prestação de serviços educacionais e mudança de postura das instituições
de ensino frente as transformações ocorridas nesse mercado, levando em consideração
que as mesmas não estão dissociadas de questões econômicas, sociais e culturais.
Além da pesquisa realizada, algumas sugestões para estudos poderiam
aprofundar o conhecimento da qualidade de serviços junto aos clientes.
Como sugestão recomenda-se que este trabalho seja ampliado, aplicando a
pesquisa também aos pais de ex-alunos da Escola, a qual revelaria os motivos do
abandono e proporcionaria ainda a possibilidade de comparação com a percepção de
qualidade dos pais dos alunos matriculados. Poderia ser ampliada também a pesquisa da
concorrência, realizando análises com outras escolas da regido.
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ANEXO A

Instittlicaes escolares extintas e paralisadas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CENSO ESCOLAR E ESTATISTICA

DE UNIDAES ESCOLARES PARALISADAS E EXTINTAS DA REDE PARTICULAR DE FLoRiANOPOLls -SC - 2005

REDE

COM. FUNCIONAMENTO

Particular
Particular
Particular

Extinto
Extinto
Extinto

UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ALFERES TIRADENTES
ETC STA CATARINA
COLEGIO STA MONICA LTDA
CENTRO EDUC UNA° LTDA EPP
Particular
COLEGIO JARDIM ATLANTICO LTDA
Particular
CENTRO EDUC PIAZITO LIDA
Particular
CENTRO EDUC INTEGRACAO LTDA
Particular
CEI MARTE
Particular
CEI MOCOTO
Particular
SISTEMA DE ENSINO EVOLUIR
Particular
FONTE:SEDIDIRP/CENSO ESCOLAR

MUNICIPIO
FLORIANOPOLIS

Extinto

Extinto
Extinto
Extinto
Extinto
Paralisado
Extinto

OBSERVAÇÃO EXTINTO ESCOLA QUE FECHOU DEFINITIVAMENTE
PARALISADO, ESCOLA QUE PODE ABRIR FUTURAMENTE

CADASTRO DE UNIDAES ESCOLARES PARALISADAS E EXTINTAS DA REDE PARTICULAR DE FLORIANOPOLIS-SC-2004

MUNICIPIO

REDE

UNIDADE ESCOLAR

COM , FUNCIONAMENTO

FLORIANOPOLIS

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

ESCOLA ALFERES TIRADENTES
COLEGIO CENECISTA ANTONIETA DE BARROS
COLEGIO STA MONICA LTDA
CENTRO EDUC UNA() LIDA EPP
CENTRO EDUC PIAZITO LTDA
CENTRO DE ED ALTERNATIVO CIA DA ORIANCA
CE? MARTE
ESCOLA TECNICA ACE?

Paralisado
Extinto
Paralisado
Paralisado
Paralisado
Extinto
Paralisado
Extinto

FONTE:SED/DIRP/CENSO ESCOLAR
OBSERVACAO:EXTINTO ESCOLA QUE FECHOU DEFINITIVAMENTE
PARALISADO. ESCOLA QUE PODE ABRIR FUTURAMENTE

CADASTRO DE UNIDAES ESCOLARES PARALISADAS E EXTINTAS DA REDE PARTICULAR DE FLORIANOPOLIS-SC-2003
MUNICIPIO

REDE

UNIDADE ESCOLAR

JI E PE GIRASSOL
Particular
COLEGIO CENECISTA ANTONIETA DE BARROS
Particular
CE? RAIO DE SOL
Particular
Particular
CENTRO DE ED ALTERNATIVO CIA DA CRIANCA
CE? MOCOTO
Particular
Particular
COLEGIO MARTE
FONTE:SED/DIRP/CENSO ESCOLAR

FLORIANOPOLIS

COM. FUNCIONAMENTO
Paralisado
Paralisado
Extinto
Paralisado
Paralisado
Paralisado

OBSERVAÇÃO:EXTINTO ESCOLA QUE FECHOU DEFINITIVAMENTE
PARALISADO. ESCOLA QUE PODE ABRIR FUTURAMENTE

CADASTRO DE UNIDAES ESCOLARES PARALISADAS E EXTINTAS DA REDE PARTICULAR DE FLORIANDPOL/s -SC - 2002

MUNICIPIO

REDE

UNIDADE ESCOLAR

Particular
ASSOC FILANTROPICA GENTE INOCENTE
Particular
CE? GANZINHO
Particular
CRECHE CONS COMUNITARIO DA COLONINHA
Particular
BERCARIO BABY BEAR SC LTDA
Particular
CENTRO EDUC DESPERTAR DOS BAIXINHOS
FONTE:SED/DIRP/CENSO ESCOLAR

FLORIANOPOLIS

OBSERVACAO.EXTINTO ESCOLA QUE FECHOU DEFINITIVAMENTE
PARALISADO. ESCOLA QUE PODE ABRIR FUTURAMENTE

COM. FUNCIONAMENTO
Extinto
Extinto
Paralisado
Extinto
Extinto

168

ANEXO B

Número de matriculas

<0

p.

.•

x

4

•

I s,1,

1r

.'

,

,t

,

•

-

•

•

• .7e

''

d4,,

5 15

2. :
6'

AV PED uENDPR29 tip6
AS MAD REBEN VEN UTA
RPIN T O R EDUARDO DIAS
R pAAL ART HUR DACOS TAE s kVA
IRTRAD EN TES

AVCs. MiCi ••I R.%- 6. 10COS- A

_1ftiNnOyos EEOl d
ysc4)AlanWO ti

11
SOLI Yn
.,LE361NEEENCYN4 AV

11
e

•

-0

-TO R OE AiEvEDO
'
•* • • •
,•
• . ,711 e 00

.2.2

•

AGPTCHE
TRTNI5WDEAFtDIMA TLAN TIC°

rJ

-

•V R

-

g•MEMINEMZENI
1111

1
, 1.,

4
-•' •

"6
3

D

4''

CENT RO ECO S CRECHMCANGELO
CENT RO Emi tPARR S 6WANTS.
CREerFeCO S TEIRA Do PIRAJUSAt
CRECHEAL IINDDEALTINOCABRAL

015z .
s

"V'

CUR SO PROWS° SAO
JOSE
CEN TROEDUC MERINO JESUS
TENTRO E DuC PI121
LTOA

-,

rlSAL L ATNATENTOs

5

0011510AN TONIO R E IM)
coLEG IO s TA MO iCA L IDA --

•

g. w

ESCOLAMARCO IMCIR
ESC OLAWALDORF AMARA
LAN EABIAN O DE CRIS TO
CENTRO EDu C ES TIM aARTE

_R-RbaND RIO 1UAd
'Ales zirso AR
0111-121 01:1122ak
R LAUREAND195
CAMPUSUNIVERSI TAID
ESTEvE S JUNIOR

m

,

yom oNoonv

•

I,
VV13.1S OD
o9oroVs 9-116

•

CEN TRO
ESTREITO

STOAVTODEL lSBOA
CANAVEIRAS
CENT RO1

.8--

III

-

. 1
lantioDu

.
9296
E) I
ROL

1111 Ell
QYOTUONOO YOIOOYT

ADASTRO COMMATRI CULA OAR UDEPARTICULAR DOMUNICIPIDDEFLORIANOP0LISSC•200 2

,. 1111111111111111111111111111111111111111111:: 111111ppismscommusommumill- -

Ismismonommosommuson
ua,
NEEKsommillmoimanariatimat

Ellsommillosim smillsommuszolossolsollom

I

. o
-.

.. ,

.a

g

F

111 111 •

.()WU
"t,U.* ''

.....

-

4z.

-2 g

1

z' °-,, '
-4'
;',,, E :

q'
1.z§

()LOW

r,

l''‘cl.: ie.38'',e

_
V,

0=.

AORUBi
IEZE

I LAGOA DA cONCSICAO

rt-d-exja46S
ATO ANTODE1.1s190A
CENTRO
"CÓRREGO GRANDE
cENW3

itESTEVE S JUNi OR696 CEN TRO
Ik liEer O R BLu M
563 EST REI TO
120 C EN TRO .
R ET.lulRO SA
RJOAOEVANGELISTA DA c OSTA ' 293 , V11.A-gbJOAO
721
(IPECriE
),v .P EOUENO OR5NC+PE
TRINDADE
165
AV MADREBENVE NUTr
_
_
-

1

..

1 6- SBIN3Dvad.

111 °
-Egg.-

.,.

C OL EG IO s TAMONiCAL TOA

- 59

BERNM1771775

350 ESTREITO
VADAL G REGoRIO PEREtRA
SI
INGLESES
grATifg-O-P
rvi.
-S f•MsEOEJES US
r
it AFON SOPENA
I264 ES T REITO
91
CE N TRO--FtFREi EvARSTO
1
7. n =1 NW.All vPikA
r 23Q_ AGRONÓMICA
64 1 I TAO0RIJ ER
R PAs TOR WILLIAMRier-bufb-SCRI SL ERKR.
VILASAO J OGO
Pt FREIFABIAN°DECRISTO
%ANN AMONsc A
RNERYCARDOSODr1 1-ENCOSAT OE
Av G OVJO RGE LA CE RA1 769 CoST ORA
ix s ALUATI NAFEuCIANADOSSANTOS5 13 iTACORUBI
2587CARIANDS
AVDIDMICIOFRO TAS
Es CoRREGO GRANDE
R A8H. I0COSTA
vER BATISTAP EREtRA956BALNEARIO

.

CREONE NIDABOA VIAGEM
CU RSO P-AIMARIO SAOJOS E

.clw c. _
,Ma,

nti

0.!-Y". '

-g-8.2

anHLeo Iva 4

,...e

CEI FLORTU CAMPuS

R

VA 11S v/SO D v0

s.

11111111111111111111111111111111111
96 5
999

-

1
9
0 0 76 37
SOkn BrIDOO

i
119
227

I
r

SAN MASSA
VOMAO J OAQUIM

Ix FENN,*COVA

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kin HINE=11=111118
nil 11 InniniMMEMERMOMESMEM
"7"7 911179311

h z*
at

I

n
k.

.

1
e.

,,

....t

V.i.
<_,

p

-I

'A ,

:

i

IiLtaalmiln—*

I 11
K
:

I

,

„

•

—•

1 111

r 1
'.
HP."

- 2 -5g
0. ,.

.

-.w

u

1

o

ESTADO OE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CENSO ESCOLAR E ESTATISTICA
CADASTRO CO? MATRICULA DE UNIDADES PARTMULARES DA REDE PARTICULAR DO MUNICIPSO PLORIANOPOUS-SC-2404
m,,,,

moll■L
-,•=m■

, .••• Tn.. . ,

- , .

.„ -.,

mc

ra T?00.0
[
• • LBI.T.2i
c i

•

AL

v3"

MO

leizTjr.
-,.
Liu.&j:i1;
,,

: -1•13 , . .1

17

AV MADRE

•

Pl•IViAT • . 19N-Trf-IVAV94-4" o •
• J.50'0.j14J.
.c.i31At.1..74
.

•

. .

• ■

A

■■•

KW MIME
'0014 $88 7rifir,

TA1111A.1431-97MA3"1100117[031iAriN
4
OE
10 A •LONINI-UL
CONS • UN!
CRECHE CONSELHO tOMUN DE CODUEIROS
4114A'11WW91.7 BAIDI-181E[•I1X•• ARVDrear•919 ,31

c

c

HO

sA0 FRANcaõ DE ASSIS
• RiMA
A

CRECHE

U

FE
GO GRAN •
OE
I.
I

o

•T • - : 31 1"
•

COLEGIO 8A.8HTErEtni
.
•
i '7
(4-144NFADD70.31

1

IMILIM

EIT49
111.M11.1.1..E.
UngliaMtaimilanNILM
kaiM0,7T41-- N912911-WHIE• J 41/111/MIUM
tio
U.t..rk.
',
F.0
rigusluagunummitmm
tafilimam:
a.m.u
, . ■immENIMMI 8

DIA9M-14-4411A1 9/1,1

• imADAL L.. 1 e- •
c •
•L
NilEAW•IDirr IN N'
MEMO CORA Ao OE JE8uS
•L 31 .0 LA
COLE= GEFLACAO
MILT.,d
1 LIZMInalaial11111111.11.11
• I. , A
- • .• • "
- LAN

Ico

I
ETA MONICA

'-

r4433i.T•lailKAIR 3 •-• -

.

U 1ROS

BENVENUTA 1100

AL I

•

1 0
121
00

•

Eatta93.1.1
•
RTRo
LAGOA DA CONCEICAO
AGRONÓMICA
GG 0
J, V
J

VE DE OLIZA

CELSO HENRIQUE KOLDEN JA0IC2E5A1
' TON 0 V
. •
La
- • . - 8,,
lEOi LWJSIN
" L

OEM
HEM

LAN

ULA•

AND -0/

•

ya.836-in88-.3-41
l2u5039.1

■

,

c

V.I31.:,01*110
,. •
(.• v414,..274aRoN 4E. I ..J ,E,.2,.
.7

so.,.

3

44,

a

,

0•

•V5 I31

L.

TOM

ONTO BE

IttAPWIMUMIKENA911.11MUNIMU=.
1.1.•
111E11
A.IMMIEEMIM111121MIINIILIN
MM
1.WRIIIKEMIIIRW.M111.= =UM MILIAMIE

inamiummirmioniamulmilaumm

N

EWA JESUS

1444
'
-1 11111M161111611111E1111
IL'a llallKLMIIRI9109111.M1M411.

e-r .s
Vit Tiii•
1.1111•1111Mlig=111
111.alLIZINCEMIlal
,
f
tyfaitiniunld
ir.c.mumitiaii-it 1
114ILTAIIMMIrrsmIllaW
V
EMENIMIIIIIM
1/T OS
A2 R10 TAVARES
MIEM
eitINIMIHURE
ILMILIO1111111111eatalIMIIIIM2E=MMINLAININ
LX.8
/0/'"•/•*-1418"Mn•AIMM
MILEM
1a1443...111.1111111.11111/1/112MP.3.15,
00
00 lIMMIll
11111/10 011111LIMIPM/01111k
18
2110
88"8--W/80•18` 11800/41040 T
L.....1.44
° "'
, MIIIMMIELLIMAIIELMIIIMMILMINIMILMIMMIMMIll
L.13::.4.S33Z1Y.
•
MUM To-v-.
LEJtiJ MIIIMMIla=
I
KLINIME.MMEMMinumI
,
La.'
,-L-44
w "' "'"
111111111111.1MBLIIM
ifpult.1:17mmTure 01 f:74.4:Lig4l 31omilin
IILMUKAW.111111MiliaMMMUMMI111411111111
1,T4IEG40 f 141..1. , .114
IELLUXIIKLIIIIMULIMINUMIMMEI
IIIMMI I31iiIot.
i;unir.im
2
Y
IIIEMILs ALI.111
'. IN
IMMIVII,N•1411W.LEI IE.iiiiiiIMIMMIIMIMMLIMMI
.
r
EMMA ME ligalainalliMCM IMELWIIMI
. 1 'I 1."'''.3•1-1.1-Wil.11.10.11.11.11.11'i
mum
0.f50IU
,111 11MIMISMII
04 i i (4,RiT
•
17414fAMAIWW.MMUM
Waal

■110

.740.1-41414.9111-U191

Vila. 4•*T

MIMEMMI

IlUJILUEXKUME=illniM

■

PEREIRA

•
' " • •'"
vz.T.wirrowwwitio
34
StOLA-DA FAZENOr
/*UPON 11.1
1.
1.19•4•119103171,1411
144•ED11100•129.f0. L •
1*.IN 1,131:19V
1
: . 1,1,- en

88000
080"2 00 IHREMEIMMINE
•• ...1•11Wililli• •180811/Mall
'
•
=MUM"
'
0000 0 1111/11111102011MENIMMTMIN IMAIMIN
04
88038001 INERVIAMMIMAN
8.00. KIMIIMULIIIILINIIIIIMMIIIMMililll
INTraw11011111111+1110111LIMMILIIIMMLIME
IVT, ,milil:1111111110a.U.M11•10=MMIMMI
II8T01 8 081111.1AllinT844.1kM=k11MMMAIIMIN
WaD.r
• allMEALIELWEIIMMilIMILIM=MMO
• 1II 11 IME.1111
8 SMIIIMUIIMMEME
NILLIIIMILILIIMIIMMLIMMMUMIN
8 00
88,2ñ o imajwrimillilimMIIMMIME=M
IIIP 7 "TIIMUJEfrWAMMINEM152=MINC/M1111
4
MI111111.11MMIIIMIIME
MIITTTR /11•1111111r11 0111W4..M
! • MaMIIMMEMMIN
BM
ea oo o 0 22
88062210
48
2121321
PAM. 0
48
14111.02ELEAMPW099.11/IMENMJ

1.110:1411MIMILEKLUIMMUMEMENINI=IMIll
1,5P PINUMWMIUMUMlirallM
903 0 mum
: Imam
.
0
88080200 WM .10302311161
2
b11.6.11
MARQUES DE CARVALHO1E1 o.
iNSIMSLaiiiiMIN
MII
INKLMV•`•918,-MTWIL-7.g 'AIMMIIWMIMIENV/0811.1111111MINEINEKLMII
• 01091.8111MMIWIlliall
LICCIAINIDAIWTIRTIT•9189•0•1014MOIMINIM
1 •
0
IMIMEME
iimim
AV
•71TA:a4:
N
INC. E
•
IMINEIMMIN
IMEELIIIMIllforwilIMMI
J
A ESPE29.1
•...
2 io
0 SLIA
irl TRINDADE
MIN
SERA ALFREDO SILVA SERRINHA
IlifflEilffil
lia0997.91 111111MMIWIITAIIMEMIN111191311•11•111EIMINI
A
I • LU
MIEW-8833 'T•

CA

(311853.1

•

ANASVIEIRAS

R LEONEL
...,,,,,,ARK,
LAR 0E-3ES1NSERTE
CACHOEIRA
2.11M=11Einnj;931.73.
9 1
..1
=IMIllr a
3.

■

1/.11-MIIMINirm•uillainli
LIMMIMIE=M
1V1717}-ralEalleaVAIMMIMILMNIIMMEMIIII
MI
.
INCIAIMILIIIMILMMLIMIIMEIMIN
0 u
IIIMMIIIMAIICWIEIIMILMEIgaM
1141=11
080050 0 EIMIMIONI
Mal
88020620
1F1
4

■

VILA SAO JOAO

OILIJE

1=711Z

• E•U • - ••• IN AN IL

CN

LISBOA

.M s ITO
. CENTRO

R JOAO EvANGELEs7 A ['ACOSTA
-- ' • • . • -r ,,T
' .•
* 0 JO
LA
•A

HIIP
s
4
•. .

I

'1

CENTRO OE ED PINME MEL
LA-MAC,191•11184W
4'
le119-U518A0T4•338111 i•

EMMA . maim.

ILEMECIIKUMFAEMIIMENIIIMEMNIma=1111

6%141011.111
rNi.
4T - • Millial S040ADE

ra1 •r2MMEMI
1 ‘ 1NHA

0,

vu...maillawermia.t.E..

C

L}Af.

CEI FLOR DO CAMPUS

DE

ill1.11.MtMialivinA'32Fte74.7Ami

ELENIEMOMIIIIIIIIONM
" ,10,
880801 0
‘
I
MAISIEHIMM 88030100
tftliAMEIFIRM
- '

.- 1T0. BA1431• 91B-MUDa-W.
F••• 1'.74-

i

• KliMiamm■IIIIIIMaalMliseausLIMI1 -41-7711 1211=1 mEN0100

I0E0Ii.r.
EaLal Al..
,- - ,.
p-nzzg EL.L.a,aminimmit
-.

0119111RVACAD: A NATRIcuuL out ApREAENTA.sE ;ARAM A UNIDADE ESCOLAR NAS APRDNIEA 0000 NAM OR 141451140

■

■

■

wai

minita

7

o
o

' 3

.

L

'

,..c z

il °

I I I I I I 1 1 1 1 1 I 10 1 1
RJOR, MQTTA ESPEZIM
,
AVNE RO L IOLUZ

,

.

. ..

-

CEN TR OEDuc CRUZ E SOUSA irCLTOA
- •N • • Eu •e •4 El•

c

e.

liq

11

CENTR OOE ED M OODEMEL
CREC HE IRMA Solt- ILA SEOVEAV PEQUENO PRINCIPE
TE EFSL IC:AN° N UN ESFIRE SAU MAD RESENVENU TA
c EN T FWEtu CN S MON TESERRAT
C EN TROEDuc PLANET A CRONCA
ES CC EUSTADEPL ORIANOPOus
VIVEN CIAPEE PRI MEIR O GRAU
TETITKO-Ortio
T
SANTA F-EREPNNA
, CE NTRZIDuC PARAIS CINFAN TIL
'CREC RnOS TEI TIA SQPIRAJU SAE
SEAN AL FREDO SILVASERRi NTA
SEN TOQOM
RLEONEL PERE IRA
RGuARAAMPA1

•
.

,_,z

IR

in I- 111111 SHE 1 111111112111 MSi I

SALuATINA pE u CLANA00s SANTOS
AV Ci0MI VOFFMTA3

,

;61

o
,,

ME E 1712 I BEE ill E

I

2

2

.

1I

,..

z

EARRO
CEN TRO

MIMI iiii iii iniiiiiIiin=
MESS MI 13 IIMMIESIMINISINI
MIZE NM I IMEMENSEMINISS
ME 3 ME MEEMEMIEN MEE
Ems 1: no is montionms moms:
,

K,

,

!

I 60

APÊNDICE

170

APÊNDICE A

Questionário

Questionário de verificação
Relação Pais-Escola
N° do Instrumento:

Data:

_/ ._/_

Sou estudante da 9° Fase do curso de Administração da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina e estou realizando meu trabalho
de conclusão de curso (MONOGRAFIA). Uma das etapas é a realização de urna pesquisa para conhecer quais ações devem ser
contempladas a fun de aumentar o nível de satistlição dos pais dos alunos regularmente matriculados na Escola Marco Inicial. Solicito
apenas alguns minutos de cooperação para que seja possível a realização dessa pesquisa, assegurando que seus dados e respostas ficarão
sob completo sigilo. Dcsdej& agradeço sua colaboração.
QUESTIONÁRIO
1- Sexo
( ) Feminino

( ) Masculino

2- Idade
) Ate 20 aims
) De 21 a 30
)De 31 a40
) De 41 a 50
)De51 a60
) Acima de 61
3- Estado Civil
) Solteiro (a)
) Casado (a)
) Divorciado (a)
) Viúvo (a)
)Outros

9- Quantos filhos você tem matriculados na escola?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 oumais

10-Seu filho (a) já esteve matriculado em outra escola?
Caso negativo WI para a pergunta numero 12.
( )Si m
( ) Não
11-Quais os dois principais fatores que o motivaram a
deixar a antiga escola?
)Preço
( ) Localização
( ) Qualidade no ensino
( ) Atendimento
( ) Estrutura fisica
( ) Funcionários
( ) Outros.

12-Quais os principais motivos que o levou a escolher pela
4- Escolaridade
( ) Nenhuma
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Midi() incompleto
( ) Ensino Médio complete
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-Graduação
5- Atividade profissional
) Aposentado (a)
) Estudante
)Do lar
) Autônomo (a)
) Liberal
)Empresário (a)
)Funcionário(a) Público(a)
) Empregado (a) em Empresa Privada
) Outros
6- Renda Familiar Mensal
( ) Até R$ 600,00
( ) De R$ 601,00 a R$ 1600,00
( ) De R$ 1601,00 a R$ 2600,00
( ) De R$ 2601,00 a R$ 3600,00
( ) De R$ 3601,00 a R$ 4600,00
( ) Acima de R$ 4601,00

7- Ern que bairro você reside?
8- Em que bairro você realiza sua atividade profissional?

Escola Marco Inicial?
( ) Preço
( ) Localização
( ) Atendimento
( ) Qualidade no ensino
( ) Estrutura fisica
( ) Funcionários
( ) Outros.
13- Você freqüenta a escola para:
( ) Fazer pagamento
( ) Levar/ buscar seu filho
( ) Participar de reuniões
( ) Participar de festas comemorativas
( ) Outros.

14- Quais são os meios mais comuns que você utiliza para
realizar a comunicação com a escola?
( ) Telefone
( ) Internet
( ) Agenda escolar
( ) Pessoalmente
( ) Outros.

15-0 que você acha da comunicação entre pai/escola?
( ) Ineficiente
( ) Pouco eficiente
( ) Eficiente
( ) Muito eficiente
No caso de descontentamento, quais seriam suas sugestões
para melhorar a comunicação entre pai/escola?

16- Quanto ao aspecto fisico, qual sua opinião em relação a:
a) Sala de aula
* Ventilação
( )Ótima ( )Boa ( ) Regular ( ) Péssima
iluminação
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( )Péssima
* Carteiras e cadeiras
( ) ()lima ( ) Boa ( ) Regular ( )Péssima
* f.impeza
( )Óti ma ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Quadro
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
* Espaço Físico
( ) ()limo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo

19- Qual sua opinião sobre o funcionamento do setor de
apoio aos pais e alunos?
* Secretaria Escolar
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Coordenação Pedagógica
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Direção
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
20- Aspectos Didáticos-Pedagógicos

a) Quanto ao sistema de avaliação, o que você acha do
b) Biblioteca
* Atendimento
( ) ()limo ( ) Bom ( ) Regular
* Materiais
( ) Ótimo ( )Bom ( ) Regular
* Ventilação
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular
* Iluminação
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular
* Limpeza
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular
* Espaço Fisico
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular

c) Area Esportiva
* Materiais esportivos
( ) Ótima ( ) Bom
*Espaço físico

( ) Péssimo

método?
( ) Péssimo ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo
Em caso de descontentamento, quais seriam as sugestões
para melhorar o sistema de avaliação dos alums?

( ) Péssimo
( ) Péssima
( ) Péssima
( ) Péssima

b) 0 material didático (apostilas, textos, exercícios) tem
contribuído para o aprendizado do aluno?
( ) Não Contribui ( ) Contribui cm parte ( ) Contribui
muito

( ) Péssimo

( ) Regular ( ) Péssimo

c) O que você acha da relação .professor/aluno?
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
Em caso de descontentamento, quais seriam as sugestões
para melhorar essa relação?

( ) Utima ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo

d) Cantina
* Limpeza
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Qualidade dos produtos
( ) Ótima ( ) Boa ( )Regular ( ) Péssima
Espaço físico para lanche e almoço
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
* Atendimento
( ) Ótimo ( )Bom ( ) Regular ( )Péssimo
e) Instalações Sanitárias
* Limpeza
( ) Ótima
) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Quantidade
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
* Material de consumo (para higiene)
( ) ótimo < ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo

17-Como voce avalia as atividades extras oferecidas pela escola?
*Aulas de dança
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
*Aulas de Fi It sal
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
*Aulas de natação
( ) ()lima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
*Aulas de violão
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
18-Em relação a segurança, como você a avalia na escola.
( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Péssima
No caso de descontentamento, quais seriam suas sugestões para
melhorar a segurança na escola?

21- 0 que

você acha do horário de funcionamento da

escola?
( ) Não atende suas.necessistado
( ) Atende parcialmente suas necessidades
( ) Atende totalmente suas necessidades

22- Em relação ao preço cobrado
escolares, você se sente:

pelas mervoilidades

( )insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Muito satisfeito
23- 0 que você acha da localização da escola?
( ) Péssima ( ) Regular ( ) Boa ( ) Ótima

24- Quanto ao acesso dos pais ia escola, o que você
estacionamento:

acha do

( ) Insuficiente
( ) Pouco suficiente
( ) Suficiente
( ) Muito suficiente
25- Que outros serviços você julga necessário serem
fornecidos pela eseola?
( ) Aulas de reforço
( ) Aulas de-teatro
( ) Aulas de música
( ) Outros.

GRATA PELA COLABORAÇÃO!

