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Resumo

A instituição SENAI Mato Grosso (SENAI/MT) tem a missão de promover educação
profissional para elevar a competitividade da indústria brasileira. Contudo a problemática
referente à qualidade do ensino profissional é uma preocupação constante. O Painel
Estratégico Integrado da instituição elaborado para o período 2015 e 2022 contempla
diretrizes e desafios para alcançar a visão de negócio, descrita como a de “garantir qualidade
do ensino dos cursos técnicos do SENAI a um significativo patamar da qualidade”.
Entretanto, O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC),
iniciado em 2011, foi implementado no SENAI/MT originando alguns problemas como:
maior número de alunos matriculados nos cursos técnicos, alterações no perfil dos alunos em
relação ao que a instituição estava adaptada, massificação do atendimento à comunidade e ao
público jovem que procura seu primeiro emprego e, relegação a segundo plano o atendimento
à indústria e inovação. O objetivo desta dissertação é propor ações para melhoria do nível de
qualidade do processo de educação profissional na modalidade habilitação técnica do SENAI
Rondonópolis utilizando uma Multimetodologia de Pesquisa Operacional Soft. As
metodologias são Soft Systems Methodology (SSM) e Strategic Options Development and
Analysis (SODA). O resultado da aplicação é um supersistema formado por um conjunto de
ações factíveis focadas na busca pela qualidade e critérios de controle elaborados para
monitoramento da eficácia, efetividade, eficiência, ética e elegância destas ações.
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Abstract
The institution of SENAI Mato Grosso (SENAI / MT) has as mission to promote professional
education to raise the competitiveness of Brazilian industry. However, problems regarding to
the quality of professional education are a constant concern. The integrated strategic panel of
the institution prepared for the period 2015 through 2022 includes guidelines and challenges
to achieve the vision of business, described as "guarantee quality of teaching of technical
courses of SENAI to a significant quality level". Nevertheless, the National Program for
Access to Technical Education and Employment (PRONATEC), initiated in 2011, was
implemented in SENAI / MT. This fact causes some problems such as greater number of
students enrolled in technical courses, changes in the student profile in relation to the
institution was used to, massification of service to the community and to young people
looking for their first jobs and, relegating to the background the service industry and
innovation. The aim of this work is to propose actions to improve the level of quality of the
professional education process in the technical capability of SENAI Rondonópolis using a
Soft Operations Research Multimethodology. The Soft Operations Research methods are Soft
Systems Methodology (SSM) and Strategic Options Development and Analysis (SODA). The
result of the application is a supersystem formed by a set of feasible actions focused on the
search for quality and control criteria. These criteria were designed to monitoring the efficacy,
effectiveness, efficiency, ethics and elegance of these actions.
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1 INTRODUÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado em 22 de janeiro
de 1942, pelo Decreto-Lei 4.048 do então presidente Getúlio Vargas, com a missão de elevar
a competitividade da indústria brasileira. Esse decreto estabelecia que a nova instituição de
educação profissional fosse mantida com recursos dos empresários e administrada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2014).
Para que o Brasil tivesse uma indústria forte e desenvolvimento sustentado, seria
necessária uma educação profissional de qualidade, que realmente preparasse profissionais
para a indústria nacional. A contribuição do SENAI com essa melhoria da indústria seria por
meio da formação de mão de obra qualificada. (CNI, 2014).
A evolução do SENAI está intimamente ligada com o desenvolvimento da indústria.
Sendo assim, e como no fim da década de 50 o processo de industrialização foi acelerado, o
SENAI estava presente em grande parte do território nacional e logo já se tornou referência de
qualidade e inovação na área de formação profissional. Já nos anos 60, o SENAI intensificou
o treinamento dentro das empresas e buscou parcerias e, na crise econômica da década de 80,
passou a investir em tecnologia e desenvolvimento do seu corpo técnico (CNI, 2014).
O SENAI tem regime de unidade normativa e de descentralização executiva e é
formado por um Departamento Nacional e 27 Departamentos Regionais que, por sua vez,
possuem Unidades Operacionais (CNI, 2014). No estado no Mato Grosso existem oito
unidades operacionais.
O SENAI Mato Grosso possui duas linhas de negócio: Educação Profissional e
Soluções em Tecnologia e Inovação. A linha Educação Profissional, por sua vez, possui as
modalidades:

qualificação

básica,

aprendizagem

industrial,

iniciação

profissional,

aperfeiçoamento profissional e habilitação técnica.
A partir de 2011 o SENAI MT passou a ser executor de um programa de governo
denominado Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
Esse programa foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com
o objetivo de oferecer cursos gratuitos de educação profissional (MEC, 2015).
O SENAI MT após ter iniciado a execução do PRONATEC, passou a ter um número
elevado de matrículas e atualmente tem o desafio de consolidar sua metodologia de Educação
Profissional de acordo com as necessidades da indústria, uma vez que a mesma está
intimamente ligada com a qualidade da Educação Profissional (CNI, 2014).
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A missão do SENAI é elevar a competitividade da indústria brasileira, promovendo a
educação profissional, que é um dos caminhos utilizados para elevar a competitividade da
industrial brasileira. Desta forma a sua vocação é transformar a matéria-prima, aluno com
pouco conhecimento técnico, em um produto final, aluno com conhecimento técnico.
A execução do PRONATEC no SENAI/MT gerou também uma mudança no perfil do
aluno da instituição. Antes este aluno era o trabalhador da indústria que buscava
aprimoramento técnico. E atualmente os alunos ingressantes, pelo Programa PRONATEC,
possuem um perfil imaturo, com pouca ou sem experiência profissional, caracterizado
também pelo desinteresse em estudar e concluir o curso. Dessa maneira, mesmo sem
alterações na forma de conduzir o processo de qualificação de mão-de-obra para indústria,
devido à mudança do perfil do aluno, surgem dúvidas se a qualificação do egresso é suficiente
para atender as indústrias e contribuir para o aumento da sua competitividade.
Ao fazer uma analogia com um processo de fabricação, se a matéria-prima é alterada,
o produto também será alterado, a não ser que ocorram transformações no processo de
fabricação.
O contexto da situação problemática pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1: Contexto situação problemática
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O presente trabalho será focado na linha de negócio Educação Profissional e
modalidade de habilitação técnica, pois após implementação do PRONATEC esse foi o curso
que mais sofreu impactos evidenciados pelos principais indicadores de desempenho da
educação profissional: custo aluno hora, evasão e produção aluno hora.
O SENAI divulgou um documento que norteará as ações relacionadas com a busca
pela qualidade. Este documento é o Planejamento Estratégico Integrado que compreende o
período de 2015 a 2022. Este planejamento apresenta direcionamentos e estratégias orientadas
pelo Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 e o estudo de Cenários Integrados 2013-2027
(CNI, 2014).
O objetivo do Planejamento Estratégico Integrado é expor o contexto em que a
estratégia foi formulada. Expor a visão de futuro da organização, como ocorreu a formulação
e quais as decisões tomadas, bem como definir o posicionamento das entidades para vencer o
desafio de atender as demandas da indústria brasileira. Este Planejamento é formado por
elementos estratégicos, que são: resultados esperados, diretrizes estratégicas, focos
estratégicos, direcionadores estratégicos, grandes desafios e indicadores estratégicos (CNI,
2014).
Para o desenvolvimento desse Planejamento, foram consideradas quatro forças
motrizes, que podem ser definidas como variáveis que possuem maior poder de impacto sobre
as outras variáveis que compõem os cenários, sendo elas:
Forças motrizes internacionais:
Liderança compartilhada;
Instabilidade na ordem mundial.
Força motriz nacional:
Estrutura diversificada e inserção ativa;
Especialização produtiva e inserção passiva.
Foram considerados quatro focos estratégicos que, por sua vez, indicam os temas de
maior produtividade para a organização, alinhados aos objetivos definidos e ao foco principal
que é a busca de qualidade por produtos e serviços. Os focos estratégicos são: educação,
qualidade de vida, desempenho do sistema e tecnologia e inovação. O foco específico da
educação segundo o documento é “consolidar as entidades como referência em educação para
o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino
ofertado”.
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Busca-se então seguir as diretrizes apresentadas no planejamento para atingir o nível
requerido de qualidade na promoção da educação profissional.

1.1 Motivação e Contribuições Relevantes
O desenvolvimento deste trabalho está estruturado consoante com a missão do
SENAI que é “Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência
de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira”.
Desta forma, a motivação está em contribuir para cumprir com esta missão especialmente no
âmbito da educação profissional como ferramenta para fomentar a competitividade da
indústria brasileira.
A relevância deste trabalho está relacionada a dois aspectos principais, conforme
descrito a seguir:
Acadêmico: A principal metodologia a ser aplicada na situação problemática
apresenta poucas publicações na literatura disponível. Além disso, não foi evidenciada
aplicação na área de qualidade em educação profissional, que é um tema abrangente e
complexo.
Institucional: O presente tema está alinhado com a visão de negócio divulgado
no Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL compreendido no período de 2015 e
2022: “Garantir qualidade do ensino dos cursos técnicos do SENAI a um significativo
patamar da qualidade”.

1.2 Problema da Pesquisa
Quais são as transformações necessárias para melhorar a qualidade do processo de
Educação Profissional do SENAI Rondonópolis?

1.3 Objetivo Geral
Propor ações para melhoria do nível de qualidade de um processo de educação
profissional na modalidade habilitação técnica do SENAI Rondonópolis.

1.4 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos foram formulados visando atender o objetivo geral deste
trabalho, sendo eles:
I - Estudar a situação problemática relacionada à qualidade da educação
profissional na Instituição SENAI/MT;
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II - Propor uma multimetodologia utilizando as metodologias SODA e SSM
Reconfigurado.
III - Aplicar a multimetodologia proposta para identificar as transformações
necessárias para melhorar o nível de qualidade da educação na Instituição SENAI/MT;
IV - Propor ações e respectivos critérios de controle para realização das
transformações desejadas.

1.5 Estrutura do Trabalho
O presente trabalho está organizado em seis capítulos e a estruturados conforme
descrito a seguir:
O primeiro capítulo apresenta a fase introdutória do trabalho, onde retrata um breve
histórico sobre a instituição SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
contextualiza a situação problemática relacionada com a educação profissional e o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e por fim expõem quais são
as diretrizes da instituição para o atingimento do foco estratégico que é a busca pela
qualidade. Neste capítulo também é apresentada a motivação e contribuições relevantes do
ponto de vista acadêmico e institucional, problema de pesquisa e os objetivos.
O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o
desenvolvimento desse trabalho onde são abordados temas sobre Multimetodologia e as
metodologias Soft System Metodology (SSM) Reconfigurado e Strategic Options Development
and Analysis (SODA).
No terceiro capítulo é apresentada a Multimetodologia proposta como a combinação
dos métodos SSM Reconfigurado, SODA e a ferramenta Mapa Cognitivo Goals System.
O quarto capítulo apresenta a aplicação da multimetodologia proposta.
E, finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as considerações finais referentes
ao trabalho realizado e sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo serão abordados os conceitos teóricos para o desenvolvimento da proposta
de Multimetodologia.

2.1 Métodos de Estruturação de Problemas
Os Métodos de Estruturação de Problemas (PSM – Problem Structuring Methods) são
pertencentes à Pesquisa Operacional soft. Considera-se a estruturação de um problema como
parte essencial de um processo de tomada de decisão por auxiliar a compreender de maneira
mais significativa os problemas complexos. Problemas complexos, por sua vez, são situações
intangíveis e existem diversos atores envolvidos com diferentes visões.
Vidal (2006) apresenta alguns problemas quanto à utilização dos PSMs. A aplicação
dos métodos requer um facilitador experiente, tanto no método quanto na estruturação da
situação problemática, o que não condiz com os argumentos de seus criadores que explicam
que estes métodos são de fácil utilização. Outro problema relevante é que esses métodos
necessitam ser desenvolvidos em oficinas ou workshops, porém nesses momentos,
normalmente o grupo envolvido muitas vezes prefere trabalhar de forma mais criativa ao
invés de seguir passos de um método.
Os PSMs mais conhecidos, segundo Mingers e Rosenhead (2004) são o
Strategic Options Development and Analysis (SODA), Soft Systems Methodology (SSM) e
o Strategic Choice Approach (SCA). Para identificar qual PSM é mais recomendado para
cada tipo de problema, devem-se conhecer suas respectivas características, bem como do
contexto no qual se encontra o problema (SANTOS, 2010).
A seguir é apresentada uma breve explicação das características dos principais PSMs,
de acordo com Vidal (2006).
SCA é formado por quatro modos para delinear as áreas problemáticas e incertezas
com o intuito de apoiar as decisões a serem tomadas. O método gera um conjunto de
alternativas viáveis a serem avaliadas por critérios denominados Áreas de Comparação.
Finalmente é o método mais apropriado para lidar com as incertezas do ambiente, dos valores
e dos relacionamentos.
SODA é uma metodologia que utiliza mapas cognitivos como ferramenta e os
membros do grupo expressam individualmente sua opinião que, posteriormente, podem ser
utilizadas para identificação de um consenso.
SSM combina as opiniões de visão de mundo individuais e contexto da situação
problemática reconhecendo que os indivíduos possuem problemas diferentes que serão
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unificados e, a partir de uma abordagem sistêmica, um conjunto de atividades de acordo com
a opinião dos atores envolvidos.
Os PSMs que serão utilizados no desenvolvimento deste trabalho são o SODA e o
SSM Reconfigurado proposto por Georgiou (2006).

2.2 Multimetodologia
Segundo Mingers e Gill (1997), a multimetodologia é a combinação de mais de um
método de Pesquisa Operacional Hard ou Soft dentro de uma mesma intervenção. E esta pode
ser dada pela combinação de métodos hard com hard, soft com soft ou soft com hard. Para
Barros (2012), a combinação de diferentes metodologias em uma mesma intervenção,
estimula a construção criativa e associa as principais vantagens de cada método.
A multimetodologia faz-se necessária para problemas complexos, pois cada método
contribuirá com soluções para uma parte do problema na qual a parte inicial que é a
identificação do que realmente deve ser resolvido, normalmente é realizado com o uso de
métodos soft e, após definido o que exatamente devem-se resolver, os métodos hard ou soft
são aplicados.
Mingers e Rosenhead (2004) relatam que a combinação de mais de um método dentro
de uma intervenção é uma ocorrência cada vez mais comum por trazer melhores resultados do
que a utilização de métodos individuais. Analisando a literatura, verifica-se que o método
mais utilizado é o Soft System Methodology (SSM), tanto em combinações entre soft e soft,
como hard e soft.
Foram encontradas na literatura quatro tipos de classificação de multimetodologia,
sendo elas:
i)

Combinação entre métodos hard e soft
Pidd (2004) apresenta três formas distintas de combinação de métodos hard e soft

representadas na Figura 2: a) totalmente separados, b) complementares e, c) uma abordagem
englobada dentro da outra.
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Figura 2: Tipos de relacionamento entre métodos hard e soft.
Fonte: PIDD (2004).

ii)

Tipos de situação problemática

Segundo Pidd (2004), existem basicamente três tipos de situações problemáticas que
são classificadas como puzzles, problems e messes.
Os puzzles são situações em que é claro o que precisa ser feito, bem como o que deve
ser feito. Neste caso a aplicação de métodos hard é mais recomendada para chegar a uma
solução. Os problems são situações onde é claro o que precisa ser feito, mas não se sabe como
fazê-lo e, neste caso a aplicação de multimetodologia envolvendo mistura de métodos hard e
soft podem gerar soluções mais assertivas. Já os messes são situações em que há discordância
entre o que precisa ser feito e, como deve ser feito. O uso da multimetodologia neste caso é
imprescindível.
Na Figura 3 é demonstrado que o nível de interação humana, preconizado pela
utilização de métodos soft, é crescente da esquerda para a direita, já o uso de ferramentas de
rotina, métodos hard, decresce neste sentido.
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Figura 3: Tipos de situações problemáticas
Fonte: Adaptado de Pidd (2004).
iii)

Tipos de arranjo

Pollack (2009) apresenta que as multimetodologias, tanto a hard como a soft, podem
ser combinadas em dois tipos de arranjos distintos: em série ou em paralelo, conforme pode
ser observado na Figura 4.
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Figura 4: Tipos de Arranjo de Multimetodologia
Fonte: Adaptado de Pollack (2009)
O arranjo em série é a forma mais comum de combinação de métodos no qual uma é
utilizada em sequência da outra. Já o arranjo em paralelo permite a aplicação dos métodos
simultaneamente, o que permite uma abordagem complementar, facilitando a adaptação às
mudanças.
iv)

Maneiras de combinação de métodos e paradigmas Mingers e Brocklesby
(1997) explicam que a essência da multimetodologia é utilizar mais do que um
método, ou parte dele, possivelmente a partir de diferentes paradigmas dentro
de uma intervenção única. As maneiras que esses métodos podem se combinar
estão especificadas a seguir:

a)

Reforço de metodologia - reforça uma metodologia com introdução de outras
técnicas ou métodos, provenientes de um mesmo paradigma.

b)

Seleção de metodologia - selecionando metodologias de acordo com a situação
particular, provenientes de diferentes paradigmas.
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c)

Combinação de metodologia - combinando metodologias completas em uma
mesma intervenção, provenientes de um mesmo paradigma.

d)

Multimetodologia – combinação de partes de diversas metodologias e técnicas
que combinem provenientes de paradigmas diferentes.

Neste capítulo foram apresentadas quatro classificações envolvendo multimetodologia e,
no desenvolvimento do presente trabalho, será utilizada a de reforço de metodologia de
Mingers e Brocklesby (1997).

2.3 Soft System Methodology (SSM)
O método de estruturação de problemas Soft System Methodology (SSM) foi criado por
Peter Checkland em 1969 e é recomendado especificamente para situações em que a natureza
do problema é de difícil definição, onde o ponto inicial trata-se de uma situação problemática,
denominada situação real, e por meio da aplicação de ações oriundas da multimetodologia,
atingir a situação ideal. E, segundo Munro e Mingers (2002), esse método é o mais
comumente utilizado em multimetodologia.
Esse método passou por progressos que podem ser evidenciados pela publicação de
quatro livros e diversos artigos. No primeiro livro, System Thinking, System Practice,
publicado em 1981 por Checkland, foi definida a primeira forma desenvolvida do SSM como
um processo de investigação de sete estágios. Os demais livros publicados foram: System:
Concepts, Methodologies and Applications por Wilson em 1984, Soft System Methodology in
Action por Checkland e Scholes em 1990 e o Information, System and Information System por
Checkland e Holwell em 1998 (CHECKLAND, 2000).
O modelo tradicional do SSM é iterativo e composto de sete estágios que permeiam
entre o mundo real e o mundo sistêmico ou ideal como pode ser visualizado na Figura 5.
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Figura 5: Modelo de sete estágios proposto por Checkland (1981)
Com o propósito de tornar o método mais didático, Georgiou (2006) desenvolveu uma
reconfiguração do mesmo que possui uma lógica de aplicação direcionada para a eficácia
gerencial, considerada como a capacidade de fazer decisões sistêmicas na ausência de fatos
claros. É importante ressaltar que essa nova proposta de Georgiou não desconsidera os passos
do SSM tradicional, mas sim o reorganiza. Neste trabalho é denominado SSM Reconfigurado.
Segundo Georgiou (2006), a eficácia gerencial está relacionada com a capacidade de
responder três questões:
1) Dado o conhecimento escasso de uma situação problemática, como é possível extrair
informações a partir dela?
2) Se tais informações podem de fato serem extraídas, como podem ser estruturados de uma
forma que permita a definição do problema complexo?
3) Se um problema pode realmente ser definido rigorosamente, como pode essa definição ser
usada para informar uma abordagem sistêmica para a resolução?
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Alinhado a essas questões, os tomadores de decisão possuem três objetivos principais:
produzir conhecimentos relativos ao contexto de uma situação problemática de qualquer fonte
limitada ou limitante; O que está disponível para aplicação na definição do problema e, em
seguida, planejar sistematicamente as ações pertinentes (GEORGIOU, 2006).
Esses três questionamentos e respectivos objetivos principais dos tomadores de
decisão são considerados como as fases que contempla o SSM Reconfigurado, descrito a
seguir:
Fase 1 - Produção de Conhecimento: nesta fase ocorre o estudo do contexto da
situação problemática, quem e o quê estão envolvidos (atores), o poder de cada ator
frente a esse contexto e quais sãos os aspectos socioculturais envolvidos denominados
Análises 1, 2 e 3.
Fase 2 - Definição do Problema: encontram-se as transformações necessárias para
resolução do problema utilizando as regras de transformação;
Fase 3 - Planejamento Sistêmico: definem-se ações para que as transformações
identificadas na fase anterior sejam efetuadas elaborando os HAS (Human Activity
Systems) e posteriormente o Supersistema.
A Figura 6 as fases do SSM Reconfigurado proposto por Georgiou (2006).
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Modelo de Tomada de Decisões Soft Systems Methodology
Objetivo

Foco

Ferramenta
Atores

1

Produção de
Análise
Dinâmicas Socioculturais
Conhecimento Diagramática

Fase

Dinâmicas de poder

2

Definição do
Problema

3

Planejamento
Sistêmico

Análise 1

Análise 2

Figura Rica

Regras de transformação SSM

Contextualização das transformações

CATWOE

Declarações do planejamento

Definição Raiz

Critérios de
controle
Planejamento de
sistemas integrados

Portfólio de
conhecimento

Análise 3

Transformações

Planejamento de
sistemas individuais

Portfólio

Portfólio do
problema

Sistemas de
Atividade Humana Efetividade,
eficiência,
Individuais
Portfólio do
eficácia,
planejamento
ética e
Supersistema
elegância

Figura 6: SSM Reconfigurado, traduzido de Georgiou (2006).
Em 2012, Georgiou apresenta uma nova versão do SSM reconfigurado, representada
pela Figura 7, com as três Fases já definidas anteriormente.
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Figura 7: Mecanismo interno do SSM.
Fonte: Adaptado de Georgiou (2012) apud Barros (2012).
2.3.1

Fase 1: Produção de conhecimento
O intuito desta fase é o de registrar uma compreensão da situação problemática além

de promover o conhecimento da mesma. Esta fase compreende três análises denominadas
Análises 1, 2 e 3, e podem ser ilustradas a partir da ferramenta de análise diagramática
preconizada pelo SSM original, denominada Figura Rica (GEORGIOU, 2006).
Figura Rica
A figura rica é significativa por extrair informações importantes dos proprietários do
problema por meio de uma aplicação lúdica, onde os desenhos podem funcionar como um
quebra-gelo durante uma reunião entre os atores envolvidos na solução do problema
(GEORGIOU, 2006).
A maioria dos autores utiliza a Figura rica como uma forma simplificada de
demonstrar a situação problemática, mas deixam de explorá-la como a ferramenta importante
que é utilizando-a como uma simples ilustração, o que pode ser justificado pela informalidade
representada pela mesma (MARANHÃO FILHO, 2013).
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Como é uma ferramenta que preconiza representar as informações das análises 1, 2 e
3, entendem-se ser de grande importância que todos os elementos verificados nestas análises
estejam presentes na Figura, como os atores envolvidos, dinâmicas socioculturais e de poder.
Análise 1
Nesta análise identificam-se quais são os atores envolvidos na situação problemática.
Esses atores são pessoas físicas e/ou entidades constituídas por pessoas físicas que surgem
como resposta das indagações de “Quem” e o “Que” está envolvido no contexto. Essa escolha
possui grande importância, pois no decorrer do desenvolvimento do método, estes serão
acionados para a identificação das transformações necessárias e as respectivas proposições de
ações (GEORGIOU, 2006).
Análise 2
Nesta análise as dinâmicas socioculturais explícitas ou implícitas são identificadas
com o auxílio dos atores selecionados na análise 1.
Análise 3
Para cada ator identificado, descreve-se o poder de atuação frente à situação
problemática.

2.3.2

Fase 2: Definição do Problema
Nesta fase, deve-se buscar a definição do problema. O método sugere a identificação

das transformações, sua contextualização por meio da mnemônica CATWOE (Client, Actors,
Transformation Process, Weltanschauung, Owner e Enviromental Constraints) e, por fim, a
elaboração da definição raiz que são declarações do planejamento. (GEORGIOU, 2006).
Segundo Georgiou (2006), o SSM fornece uma sequência lógica, conforme descrito a
seguir:
1) Identificação do estado indesejável, pertencente à situação problemática, que
precisa ser transformado em um estado desejável;
2) Identificação da transformação que deverá ser realizada para o atingimento do
estado desejável;
3) Definição do estado desejável de acordo com a transformação.
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Transformações
As transformações devem considerar quatro regras, explanadas a seguir:
1) Considerar apenas uma entrada e uma saída;
2) A entrada deve estar presente na saída, embora provavelmente em um estado
modificado;
3) Uma entrada intangível deve produzir uma saída intangível;
4) Uma entrada tangível deve produzir uma saída tangível.
As entradas são correspondentes ao problema a ser resolvido, já as saídas representam
uma solução para esse problema e os conjuntos das transformações apresentarão o estado
desejável.
Contextualização das Transformações
Com aquelas transformações, procede-se a contextualizá-las por meio da
mnemotécnica CATWOE.
Em essência o CATWOE diz que, para uma dada transformação, quem está envolvido,
como estão envolvidos, por qual motivo essa transformação deve ser feita, se a mesma
oferece restrições que devem ser levadas em consideração quando planejada a transformação
(GEORGIOU, 2006). Na Tabela 1 são apresentados os elementos do CATWOE. Para cada
contextualização de cada transformação, constroem-se as declarações de planejamento por
meio da elaboração das Definições raízes. A definição raiz ou essencial será descrita em uma
sentença com todas as informações do CATWOE, atuando como uma declaração de
planejamento abrangente para orientar o planejamento sistêmico dessa transformação.

Tabela 1: CATWOE
Mnemônica Termos

Questões

Informado por

C

Client(s)

Quem se beneficiará e perderá de T?

Análise 1 e 3

A

Actor

Quem executará esta T?

Análise 1 e 3

T

Transformation Qual é a T?

Regras de T

Qual é a razão ou perspectiva que
W

Weltanschuung

Análise 2
justifica fazer a T?
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O

Owner(s)

Quem poderá parar ou mudar a T?

Análise 1 e 3

Quais restrições existem ao redor da T?

Análise 2

Enviromental
E
restriction (s)

Fonte: Traduzido de Georgiou (2006)

Declarações do Planejamento
Por fim, a última etapa da segunda fase compreende a transcrição das informações
obtidas na contextualização por meio da mnemotécnica CATWOE em uma frase abrangente
que poderá orientar o planejamento sistêmico dessa transformação. Essa frase é denominada
como definição raiz e a mesma é uma abordagem rigorosa para definição do problema que
facilita o planejamento (GEORGIOU, 2006).
O método SSM permite uma abordagem integrada dos elementos do CATWOEs para
a composição da definição raiz, na qual uma dada transformação T identificada como
necessária está envolvida em um contexto particular, constituído por C, A e O e acionado por
alguns como intenção de W (GEORGIOU, 2008).

2.3.3

Fase 3: Planejamento Sistêmico
As fases anteriores compreendem etapas baseadas na situação real, ou seja, a

situação presente. Na Fase 3, as atividades serão desenvolvidas buscando a situação ideal a
ser atingida no futuro (CURO, 2011).
A terceira fase do método SSM Reconfigurado possui a finalidade de planejar ações
sistêmicas envolvendo o uso do conhecimento adquirido nas duas fases anteriores. A própria
ideia de planejar sistemicamente postula desafios, pois a compreensão mais popular de
sistêmico está relacionada com o atendimento simultâneo de todas as necessidades envolvidas
no sistema em questão (GEORGIOU, 2006).
Nesta Fase são utilizados os Sistemas de Atividade Humana Individuais (HAS –
Human Activity System) para atendimento da etapa de Planejamento de Sistemas Individuais
da Figura 6. Posteriormente estes HAS serão consolidados num Supersistema para conclusão
da etapa de Planejamento de Sistemas Integrados.
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Ambas as etapas são monitoradas com o auxílio dos critérios de controle, que devem
ser estipulados para cada sistema individual, bem como para o supersistema. Estes critérios de
controle (E´s), as suas características e foco estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Critério de Controle Planejamento Sistêmico
Critério de
controle
Eficácia

Questionamento

Foco
Processos e saídas

Ética

Os recursos permitem a execução do
trabalho?
Utiliza os mínimos recursos?
A transformação contribui no atendimento
das expectativas e metas dos proprietários?
A transformação é algo moral a fazer?

Elegância

A transformação é agradável esteticamente?

Eficiência
Efetividade

Uso de recursos
Estratégias
Responsabilidade social e
ética
Sensibilidade sociocultural

Fonte: Traduzido de Georgiou (2006).

O desenvolvimento de critérios de controle não é uma tarefa simples, pois requer um
grau elevado de abstração no pensamento sistêmico.
Planejamento de Sistemas Individuais
Para cada transformação identificada na fase 2 do SSM Reconfigurado é construído
um HAS, isto é, um planejamento para obtenção de uma lista de atividades que devem ser
identificadas para operacionalizar a transformação requerida com intuito de melhorar a
situação problemática.
A Figura 8 apresenta uma ilustração, como forma de exemplo, de dois sistemas
individuais relacionados às transformações T1 e T2 e, pode-se notar que a atividade 3
encontra-se em destaque, pois a mesma é comum às duas transformações exemplificadas
(GEORGIOU, 2006).
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Figura 8: Exemplo de Sistemas de Atividade Humana Individuais
Fonte: Traduzido de Georgiou (2006).
Nesses casos, todas as atividades em comum, exceto uma, são apagadas. Então se
realiza a conexão das atividades remanescentes com a que permaneceu em outra
transformação para assegurar a configuração inicial, como pode ser visualizado na Figura 9
como Ligação Analítica. Observar que neste novo HAS existe também os Critérios de
Controle.
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Figura 9: Ligação Analítica
Fonte: Traduzido de Georgiou (2006).
Planejamento de Sistemas Integrados
A junção de atividades desenvolvidas para o atingimento de cada transformação é uma
ideia holística de várias transformações e atividades. Quando surgem mais de duas ligações
entre sistemas de atividades humanas (HAS), emerge um plano sistêmico, uma vez que a
dependência entre as transformações seja explícita (GEORGIOU, 2006).
Conforme a Figura 9, a ligação analítica da origem a um supersistema que deve
possuir critérios de controle para monitoramento das atividades identificadas para a realização
das transformações.

2.4 Strategic Options Development and Analysis (SODA)
SODA é um método de estruturação de problemas utilizado em problemas complexos
que não podem ser resolvidos por modelos de Pesquisa Operacional Hard (EDEN e
HUXHAM, 1988).
Pode-se interpretar o SODA como um método que transforma um conjunto de
informações em mapas bipolares ligados de uma forma que reflete a lógica das informações
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apresentadas pelos atores. Apesar de este método oferecer uma abordagem qualitativa, ele é
passível de análises quantitativas (GEORGIOU, 2010).
SODA usa, como ferramenta, o mapa cognitivo, que expressa graficamente a opinião
dos autores frente à situação em estudo. Georgiou (2012) sugeriu a utilização do SODA-T
para aplicação de multimetodologia entre o SODA e o SSM onde os construtos do SODA-T
são as entradas e as saídas da transformação.
O SODA-T auxilia a organização das atividades para a elaboração do supersistema na
fase 3 interligando os HAS elaborados para cada transformação (GEORGIOU, 2012).
Existem outros tipos de mapas cognitivos disponíveis na literatura, com outras
características ou objetivos, como por exemplo, o Mapa Goals System explicado no livro The
practice of making strategy: a step-by-step guide, onde os construtos são relacionados com as
metas da organização (ACKERMANN et al, 2004).
2.4.1

O processo da Metodologia SODA
O processo da metodologia SODA é composto por quatro etapas: construção do mapa

cognitivo individual, construção do mapa cognitivo agregado, construção do mapa cognitivo
congregado e análise do SODA.
2.4.1.1

Construção do Mapa Cognitivo Individual
Segundo Eden e Ackermann (2004), o facilitador entrevista individualmente cada ator

relacionado com a situação sob análise para identificar quais são e como estão relacionadas as
principais transformações para que a situação problemática seja resolvida.
Após a elaboração dos mapas cognitivos individuais, o facilitador deve validar as
informações do mapa com os respectivos atores.
2.4.1.2

Construção do Mapa Cognitivo Agregado
Na construção desse mapa, o facilitador relaciona e agrupa os construtos de cada mapa

cognitivo individual para formar um único mapa constando a opinião de todos os atores.
Nesse processo, devem-se identificar os construtos semelhantes que devem ser representados
por apenas um que represente o ponto de vista dos demais atores.
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2.4.1.3

Construção do Mapa Cognitivo Congregado
Este mapa é elaborado a partir da validação do mapa agregado com os atores

envolvidos. Nesta etapa, alguns construtos podem ser eliminados ou também podem surgir
novos.
2.4.1.4

Análise do SODA
Segundo Mazzilli (1994), para analisar o mapa, deve-se construir uma matriz quadrada

(n x n), onde n representa o número de construtos do mapa. Essa matriz auxiliará na
identificação da classificação dos construtos nas categorias: caudas, cabeças, opções
estratégicas, implosão, explosão e dominantes.
O preenchimento dessa matriz deve ocorrer de forma a relacionar os construtos que
estão diretamente ligados, sendo assim, deve-se preencher com zero o cruzamento quando não
há ligação e com um quando existe ligação entre aos construtos. A soma dos valores em cada
linha será o valor do EG (grau de explosão) de cada construto, já a soma de cada coluna será o
IG (grau de implosão).
A explicação de cada classificação dos construtos SODA foi baseada em Georgiou
(2010) e será explanada a seguir:
Construto Cauda
O construto tipo cauda caracteriza o início de uma linha de ação, pois não possuem
outros construtos chegando a ele, são denominados construtos transmissores.
Construto Cabeça
Ao contrário dos construtos tipo cauda, os construtos cabeças possuem apenas setas
chegando e nenhum sai deles, são denominados também construtos receptores. Eles refletem
objetivos, resultados, ou consequências e exprimem uma ideia do que se trata um mapa
SODA quando inicialmente analisado. Mapas SODA de situação complexa normalmente
possuem vários construtos tipo cabeça, pois possuem múltiplos objetivos.
Construto Opções Estratégicas
São os construtos que possuem ligação imediata com os cabeças que refletem as
opções disponíveis que um determinado construto cabeça pode atingir.
Construto Implosões
Construtos implosões são aqueles que recebem um número elevado de construtos.
Implosão pode ser considerada como um efeito importante por ter um grau de influência
elevado.
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Construto Explosões
Pode-se considerar como o inverso dos construtos tipo implosão, pois são os tipos em
que grande quantidade de construtos sai deles. Possuem um grau central e indica um poder de
causar ou influenciar outros construtos.
Construto Dominante
O conceito de dominante é a junção dos de implosão e explosão, pois este tipo de
construto recebe e também gera grande quantidade de construto. São considerados como um
construto de relevância central em relação à situação problemática. Um mapa SODA ao ser
analisado, como dito anteriormente, possui uma ideia inicial representada pelos construtos
cabeça, já os dominantes oferecem uma boa indicação de situações que devem ser resolvidas
para atingimento das cabeças.
O próximo capítulo apresenta a aplicação da multimetodologia proposta para melhorar
a situação problemática.
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3 MULTIMETODOLOGIA PROPOSTA
O desenvolvimento da multimetodologia proposta está baseado nos trabalhos de
Georgiou (2006, 2008, 2009, 2010 e 2012) assim como nos trabalhos de Curo (2011) e Barros
(2012) que apresentam aplicações do SSM Reconfigurado. Esta proposta é classificada de
acordo com duas abordagens:
1) Tipo de situação problemática: a situação problemática em questão é messy, pois não
se sabem o que precisa ser feito nem como deveria ser feito. (Pidd, 2004):
2) Combinação de métodos e paradigmas: trata-se de um reforço de metodologia, pois
um método principal é reforçado com a introdução de outras técnicas e métodos.
(Mingers e Brocklesby, 1997).
A multimetodologia proposta está composta de três fases seguindo a proposta do SSM
Reconfigurado de Georgiou (2006). Entretanto, na Fase 2, são adicionadas outras
metodologias para a seleção das transformações seguindo a linha de reforço de metodologias.
Essas metodologias adicionadas são: metodologia SODA para estruturar a opinião dos atores
envolvidos e o Mapa Cognitivo Goals System para evidenciar os objetivos institucionais.
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Figura 10: Multimetodologia Proposta
A seguir serão descritas as fases e etapas desta proposta.

3.1

Fase 1: Produção do Conhecimento
Nesta fase serão realizadas três análises. Na Análise 1 são identificados os atores

envolvidos, na Análise 2 são verificadas as dinâmicas socioculturais do contexto problemático
e na Análise 3 ocorre a identificação das dinâmicas de poder relacionadas com os atores
identificados na Análise 1. Essas informações são obtidas por meio de entrevistas com os
atores alinhados ao conhecimento da facilitadora acerca do contexto tratado.
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Como pode ser observado na Figura 11, está fase contempla somente o uso do método
SSM Reconfigurado Georgiou (2006).

Figura 11: Fase 1 da Multimetodologia Proposta

3.2

Fase 2: Definição do Problema
Nesta fase, serão utilizadas a metodologia SODA e o Mapa Cognitivo Goals System

(ferramenta). É realizada em três etapas que pode ser visualizada na Figura 11, conforme
descrito a seguir:
3.2.1

Transformações
Esta etapa, objetiva identificar as transformações mais relevantes a serem tratadas para

melhorar a situação problemática. Para o desenvolvimento desta etapa é aplicada a
metodologia SODA que consiste em realizar entrevistas individuais com os atores envolvidos
e construir os mapas cognitivos individuais. Estes mapas serão agregados e posteriormente
congregados. O mapa Congregado será analisado segundo o SODA para definir os construtos
dominantes que identificarão as possíveis transformações. Em seguida, será elaborado o
mapa cognitivo Goals System que contemplará os principais objetivos da instituição envolvida
na situação problemática e, finalmente, serão selecionadas as principais transformações.
3.2.2

Contextualização das transformações
Nesta etapa será utilizado o mnemônico CATWOE, conforme sugerido pelo método

SSM. Serão identificados os elementos do CATWOE que permitirão melhor conhecimento da
transformação requerida.
3.2.3

Declarações do Planejamento
Para cada transformação, será construída uma Definição Raiz ou Definição Essencial

que auxiliará na melhor compreensão da transformação a ser realizada.
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Figura 12: Fase 2 da Multimetodologia Proposta

3.3

Fase 3: Planejamento Sistêmico – SSM Reconfigurado
Esta fase, conforme pode ser observado na Figura 13, possui como foco a definição de

critérios de controle nas duas etapas que a compõem. Esses critérios de controle dizem
respeito a efetividade, eficiência, eficácia, ética e elegância.
Na etapa de Planejamento de Sistemas Individuais serão geradas ações e respectivos
critérios de controle para cada transformação, formando os sistemas de atividade humana
(HAS). Já na etapa de Planejamento de Sistemas Integrados um Supersistema será formado a
partir da agregação dos HAS, com o propósito de obter um planejamento sistêmico para
execução das atividades em uma sequência lógica.
Critérios de controle que contemplam eficácia, eficiência, efetividade, ética e
elegância, deverão ser elaborados para cada HAS e para o supersistema. Aos critérios de
controle, a autora acrescentou-se algumas informações julgadas importantes como: indicador
de desempenho, fórmula de cálculo, orientação e unidade de medida. Segundo Deming
(1990), ao atribuir importância aos indicadores de desempenho, “o que não é medido, não
pode ser gerenciado”.
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Figura 13: Fase 3 da Multimetodologia Proposta

A aplicação da multimetodologia proposta será apresentada no próximo capítulo.
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4 APLICAÇÃO

DA

MULTIMETODOLOGIA

PROPOSTA
O presente capítulo possui como objetivo apresentar a aplicação da multimetodologia
na problemática da melhoria da qualidade do processo de educação profissional, modalidade
habilitação técnica do SENAI Mato Grosso.

4.1

Fase 1: Produção do Conhecimento
Nesta fase é construída a Figura Rica e são identificados os atores (Análise 1)

envolvidos e, posteriormente, verificadas as dinâmicas de poder (Análise 3) e as
socioculturais do contexto problemático (Análise 2).
Com o auxílio dos atores envolvidos na situação problemática, elaborou-se a Figura
Rica, representada na Figura 14.

Figura 14: Figura Rica da situação problemática
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4.1.1

Análise 1: Identificação dos Atores
Os atores envolvidos na situação problemática foram identificados de acordo com as

entidades, sendo elas: SENAI, governo e indústria. No caso da entidade SENAI, foi realizado
um detalhamento das funções que os atores envolvidos exercem na instituição:
1. Direção Regional;
2. Gerência de Educação e Tecnologia;
3. Gerência da Unidade Operacional;
4. Coordenação de Educação da Unidade Operacional;
5. Supervisão de Curso;
6. Assessoria Pedagógica;
7. Corpo docente;
8. Estudantes de curso da modalidade de habilitação técnica.

4.1.2

Análise 2: Identificação das Dinâmicas Socioculturais
As dinâmicas socioculturais representam o contexto social, cultural e político da

situação problemática. Para essa identificação, verificou-se que os atores pertencem a níveis
diferentes da estrutura organizacional: estratégico, tático e operacional. Foram realizadas
entrevistas individuais com os atores dos níveis tático e operacional, que corresponde aos
enumerados de 3 a 8, e questionaram-se os pontos favoráveis e os desfavoráveis envolvidos
no problema da qualidade do ensino profissional, modalidade habilitação técnica.
Para padronização da entrevista, a mesma foi iniciada com dois questionamentos e os
demais surgiram durante as respostas dadas pelos entrevistados. Os questionamentos iniciais
foram:
1) Qual o contexto sociocultural favorável e o desfavorável relacionado à sua função
para atuação na melhoria da qualidade da modalidade de habilitação técnica?
2) Qual o contexto sociocultural favorável e desfavorável relacionado às demais
funções para atuação na melhoria da qualidade da modalidade de habilitação
técnica?
As dinâmicas socioculturais identificadas foram:
Burocracia para realização de atividades dentro da instituição;
Falta de iniciativa de docentes na promoção de melhoria contínua aplicável aos
discentes e à própria instituição;
Falta de planejamento a médio e longo prazo;
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Baixa disponibilidade de recursos humanos, físicos e financeiros;
Programa do governo PRONATEC possui metas quantitativas;
Foco estratégico da instituição de ensino é a busca pela qualidade;
Cultura de planejamento estratégico e medição de desempenho bem definida;
Cultura inovadora em ascensão evidenciada pela publicação de editais voltados
aos discentes e às indústrias;
O corpo docente possui pouco tempo disponível para planejamento de
atividades diferenciadas para aplicação na instituição.
Público discente com cultura imediatista evidenciada pela despreocupação com
necessidade de aplicação do conhecimento apresentado;
Indústria local não possui cultura voltada para investimento em ações
inovadoras.

4.1.3

Análise 3: Identificação das Dinâmicas de Poder
Para esta identificação, realizaram-se, também, entrevistas individuais com os atores

dos níveis tático e operacional e foi questionado o poder que sua função exerce sobre a
situação problema e também qual o poder que as outras funções exercem sobre o problema
retratado. Após a entrevista, os dados foram organizados, apresentados e validados com os
atores identificados na Análise 1. Os atores relacionados ao SENAI foram separados pela
função, já os relacionados com as entidades Governo e Indústria estão dispostos de forma
geral.
Na Tabela 3 são demonstrados os poderes, e as atividades relacionadas, que cada ator
possui frente à situação problemática.
Tabela 3: Dinâmicas de Poder
Ator
1) Direção Regional

Poder
Legítimo

2) Gerência de Educação e Hierárquico
Tecnologia

Atividades Relacionadas
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional
Motivar docentes.
Implantar metas quantitativas
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.
Disponibilizar recursos para ações de
melhoria.
Facilitar burocracia.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Planejar atividades de melhoria
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3)
Gerência
Operacional

da

Unidade Gerencial,
administrativo
e recompensa.

4) Coordenação de Educação Coercitivo
da Unidade Operacional

5) Supervisão de Curso

Especialização
e referência

6) Assessoria Pedagógica

Didáticopedagógico

7)

Referência

Corpo docente

8) Estudantes de curso da Obediência
modalidade de habilitação
técnica
Legítimo
9) Governo

Motivar docentes.
Implantar metas quantitativas
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.
Disponibilizar recursos para ações de
melhoria.
Facilitar burocracia.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Planejar atividades de melhoria
Motivar docentes.
Implantar metas quantitativas.
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.
Disponibilizar recursos para ações de
melhoria.
Facilitar burocracia.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Planejar atividades de melhoria.
Motivar docentes.
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.
Executar as ações de melhoria
identificadas.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Planejar atividades de melhoria.
Motivar discentes.
Motivar docentes.
Executar as ações de melhoria
identificadas.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Motivar discentes.
Planejar atividades de melhoria.
Motivar docentes.
Executar as ações de melhoria
identificadas.
Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Planejar atividades de melhoria.
Motivar discentes.
Executar as ações de melhoria
identificadas.
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.
Mudar política assistencialista.
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Cobrar retorno de bolsas por meio de
conclusão do curso iniciado.
Regulador

10) Indústria

Sugerir ações de melhoria para a
qualidade do Ensino Profissional.
Solicitar melhorias na qualidade dos
egressos.

4.2 Fase 2: Definição do Problema
Para esta fase, utilizou-se o reforço da metodologia SODA com o objetivo de
selecionar as transformações necessárias para melhorar o atual contexto.
Realizou-se entrevistas com quatro atores relacionados com as funções identificadas
na Análise 1 da Fase 1. As entrevistas foram adaptadas para o método SSM Reconfigurado,
considerando os construtos e o contraste de cada um deles como a entrada e saída da
transformação desejada. Em seguida, os mapas individuais construídos a partir das entrevistas
foram agregados. Posteriormente, este mapa agregado foi apresentado aos atores para
validação e adequações e assim gerou-se o mapa congregado.
Como forma de inserir as opiniões dos atores alocados em posições estratégicas, a
facilitadora gerou um mapa cognitivo Goal System através do Painel Integrado Estratégico
válido de 2015 até 2022.
Para facilitar a seleção das transformações, que surgiram nesse processo, o mapa
cognitivo congregado foi associado ao Goal System. Assim, podem-se identificar as
transformações que mais se aproximam com os direcionadores estratégicos da instituição.
4.2.1

Transformação
Nesta sessão serão apresentadas atividades realizadas com o objetivo de identificar as

principais transformações necessárias para melhoria da situação problemática.
4.2.1.1 Construção dos Mapas Cognitivos Individuais – SODA
O desenvolvimento da construção dos mapas cognitivos individuais deu-se pelos
passos descritos a seguir:
Identificação das pessoas a serem entrevistadas: deu-se pela análise do tempo
de trabalho, função atual exercida, experiência anterior em outras funções na
instituição, resultados apresentados e nível de envolvimento com o contexto;
Elaboração de roteiro para entrevista: foi contemplado o contexto
problemático e questões para nortear a entrevista como:
Qual foram as mudanças identificadas na instituição a partir do início
da execução do PRONATEC?
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Quais melhorias podem ser adotadas para melhor atendimento da
missão do SENAI?
Quais são as maiores dificuldades encontradas para execução das
atividades de trabalho?
Quais ações podem ser geradas pelos níveis operacional, tático e
estratégico para melhoria do contexto problemático?
Realização da entrevista com cada ator selecionado: foi explicado o objetivo
da entrevista, como a mesma seria desenvolvida, qual resultado seria gerado e,
também, que a identidade do entrevistado seria mantida em sigilo. A
entrevista foi gravada para que a facilitadora verificasse se as informações
estavam relacionadas de acordo com o pensamento de cada entrevistado;
Adequação das informações obtidas para a estrutura de entradas e saídas
existente no método SSM Reconfigurado para gerar o mapa cognitivo;
Validação do mapa com cada entrevistado: foi explicado como o mapa deveria
ser interpretado para que essa etapa fosse realizada de maneira adequada.
A construção de cada mapa cognitivo foi realizada com o auxílio do software de
acesso livre Cmap Tools.
Os mapas cognitivos de cada entrevistado podem ser verificados nas Figuras 15, 17,
18 e 19. Pode-se observar que todos iniciam com o mesmo construto, pois foi a facilitadora o
contemplou como objetivo macro no contexto problemático.
Cada entrevistado contribuiu para a elaboração de um mapa com quantidades similares
de construtos, porém com informações diferenciadas. A quantidade total de transformações
contidas nos mapas foi de 78.
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Figura 15: Mapa Cognitivo Individual – Entrevistado 1
Para melhor compreensão dos mapas cognitivos que serão apresentados a seguir, a
Figura 16 mostra um recorte do mapa cognitivo individual da Figura 15 que ilustrará a
explicação de como eles deverão ser interpretados.
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Figura 16: Recorte do Mapa Cognitivo Individual
A análise da Figura 16 permite a verificação de seis caminhos distintos, sendo eles:
1) Construto 5 – Construto 2 – Construto 1;
2) Construto 16 – Construto 4 – Construto 1;
3) Construto 16 – Construto 4 – Construto 2 – Construto 1;
4) Construto 17 – Construto 4 – Construto 1;
5) Construto 17 – Construto 4 – Construto 2 – Construto 1;
6) Construto 17 – Construto 3 – Construto 2 – Construto 1.

A interpretação do caminho seis, em destaque, pode ser realizada de duas formas
similares:
a) A falta de obrigatoriedade de estágio para alunos do curso técnico influencia no
distanciamento com a indústria que, por sua vez, influencia na baixa inserção de
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alunos formados no mercado de trabalho e, finalmente, influencia no baixo nível de
colaboração para elevação da competitividade da indústria matogrossense.
b) Fomentar estágio para alunos do curso técnico influencia no resgate à aproximação
com a indústria que causará uma alta inserção de alunos formados no mercado de
trabalho o que, por fim, influenciará no aumento do nível de colaboração para
elevação da competitividade da indústria matogrossense.
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Figura 17: Mapa Cognitivo Individual – Entrevistado 2
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Figura 18: Mapa Cognitivo Individual – Entrevistado 3
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Figura 19: Mapa Cognitivo Individual – Entrevistado 4
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4.2.1.2 Construção do Mapa Cognitivo Agregado – SODA
A construção do Mapa Cognitivo Agregado requer muita concentração, pois este deve
contemplar todas as informações obtidas nas entrevistas individuais e, ao mesmo tempo, essas
não podem estar repetidas. Neste caso, deve-se realizar uma leitura atenta de cada construto
para evitar que informações iguais, mas escritas de forma diferente permaneçam.
O desenvolvimento da construção do mapa cognitivo agregado foi realizado através
dos passos descritos abaixo:
Elaboração de Tabela de cada mapa cognitivo individual contemplando todos
os construtos e suas respectivas entradas e saídas;
Comparação entre os construtos de cada Tabela individual para identificação
dos que apresentam semelhança;
Para o caso dos construtos semelhantes, deve-se escolher o que se apresenta
mais representativo dentre os demais ou elaborar um que exprima de forma
clara esse grupo de informações;
Elaboração do mapa agregado por meio da alocação de todos os construtos
diferentes de forma que relação de influência original seja mantida.
As Tabelas 4, 5 e 6 desenvolvidas para auxílio na confecção do mapa cognitivo
agregado foram apresentadas no presente trabalho para melhor compreensão da metodologia
adotada.
Na Tabela 4 referente ao resultado da entrevista 1, não houveram construtos repetidos,
sendo assim, após a análise os 21 construtos permaneceram e foram inseridos no mapa
agregado.
Tabela 4: Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 1

1

Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 1
Entrada da Transformação
Saída da Transformação
Baixo nível de colaboração para a ...Aumento do nível de colaboração
elevação

da

competitividade

da

Indústria Matogrossense...
2

Baixa inserção dos alunos formados ...Alta inserção
no mercado de trabalho...

3

Distanciamento com a indústria...

...Resgatar a aproximação com a indústria
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4

Queda

da

qualidade

do

ensino ...Aumento da qualidade

profissional...
5

Mudança de perfil dos alunos do ...Alunos com o mesmo perfil de antes
SENAI...

6

Falta de experiência profissional do ...Alunos com experiência específica de mercado
aluno PRONATEC...

de trabalho

7

Falta de motivação dos alunos...

...Motivar alunos

8

Mudança no foco da capacitação dos ...Resgatar capacitações técnicas
professores, evidenciado por maior
capacitação

pedagógica

do

que

técnica...
9

Falta de profissionais para entender as ...Contratação
necessidades dos alunos...

10

Baixo

nível

de

de

psicólogos

e

assistentes

sociais

escolaridade

do ...Aluno com nível de escolaridade adequado

aluno PRONATEC...
11

Questões

Socioeconômicas ...Alunos estruturado socialmente

e Psicológicas...
12

Falta de integração com a comunidade ...Programas sociais do SENAI junto ao Governo
local...

13

Falta de execução de atividades extras

...Execução

14

Falta de organização de feiras de ...Organizar
ciências e participação em eventos
técnicos...

15

Falta

de

aulas

práticas,

visitas ...Promover

técnicas...
16

Quantidade de vagas ofertadas é ...Quantidade adequada
superior à demanda existente...

17

18

Falta de obrigatoriedade de estágio ...Fomentar

estágio

para alunos do curso técnico...

cursos técnicos

Falta de motivação dos docentes...

...Motivar docentes

para

os

alunos

do
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19

Falta de clareza quanto à execução do ...Esclarecer
plano de cargos, carreiras e salários...

20

Falta de capacitação adequada para ...Executar os programas
formação

complementar

do

professor...
21

Falta de horas semanais planejamento ...Disponibilizar horas semanais
de atividades extras...
Na análise do mapa referente ao entrevistado 2, Tabela 5, foi identificado que os

construtos 8 e 11 são semelhantes, pois estão relacionados com melhoria de estrutura física e,
por esse motivo foram considerados como um construto apenas.
Tabela 5: Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 2
Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 2
Entrada da Transformação
Baixo
1

nível

elevação

da

de

Saída da Transformação

colaboração

competitividade

para
da ...Aumento do nível de colaboração

indústria Matogrossense...
Baixo nível de qualidade do ensino
...Aumentar nível de qualidade

2
profissional...
Falta
3

SENAI

treinamento
Educação

da

Metodologia

Profissional

aos ...Fazer treinamento

professores...
4

Baixa motivação dos professores...

...Fazer plano de ação para motivação

Falta de mudança na atitude dos
5

professores para adequar e aumentar a ...Mudança de atitude
qualidade da aula...

6

Falta de motivação dos alunos...

...Plano de ação para motivar alunos
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...Avaliar o aprendizado dos alunos conforme
7

Falta avaliação do aprendizado...
metodologia TRI
Estrutura não atende as necessidades do ...Qualidade para o professor em sala de aula,

8
professor...

infraestrutura

Falta de manutenção e organização
...Planejar manutenção e organização

9
dos laboratórios...
Falta de cobranças sistêmicas aos

...Cobrar os professores

10
professores...
Falta

de

capacidade

física

dos
...Melhorar capacidade

11
laboratórios...
Falta de planejamento para obras e

...Fazer planejamento

12
mudanças...
13 Falta de maturidade dos alunos...

...Alunos com maior maturidade

Falta a instituição gerar um plano de
14 ação para essa mudança de perfil do ...Gerar plano de ação
aluno (PRONATEC)...
Faltam

atividades

dinâmicas

para
...Fazer atividades mais dinâmicas

15
aplicar aos alunos...
Falta padronização das atividades das

...Padronizar atividades

16
Unidades Curriculares...
Falta de treinamento para promover

17 discussão de ideias com instrutores de ...Promover Prodocente
outras unidades...
Falta reuniões

periódicas

com

os
...Realizar reuniões

18
docentes

para

planejamento

e
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padronização de atividades...

Baixa troca de experiências entre os
...Troca de experiências em reuniões pedagógicas

19
instrutores da Unidade Operacional...
20 Falta de tempo para realizar reuniões...

...Disponibilizar tempo

Na Tabela 6 referente ao mapa obtido pela entrevista 3 também foi identificada
semelhança entre os construtos 8 e 11 e então estes foram considerados como um construto
apenas.
Tabela 6: Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 3
Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 3
Entrada da Transformação

Saída da Transformação

Baixo nível de colaboração para elevação
1

da

competitividade

da

indústria ...Aumento do nível de colaboração

Matogrossense...
Alunos formados não inseridos no mercado
2

de trabalho por falta de vaga ou falta de ...Alunos inseridos no mercado de trabalho
qualidade do aluno...
Falta de treinamento sobre a Metodologia
...Realizar treinamento

3
SENAI Educação Profissional...
Baixa

realização

de

visitas

técnicas
...Aumentar visitas técnicas

4
diferenciadas...
5

Alunos desmotivados...

...Resgatar motivação dos alunos

Falta treinamento de didática para trabalhar ...Aplicar
6
com alunos com perfil diferente...

professores

treinamento

de

didática

aos
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7

Queda da qualidade de ensino...

...Busca pela qualidade

Aumento do volume de matrículas devido
...Reduzir o volume de matrícula

8
ao PRONATEC...
Indústria insatisfeita com o trabalho do

...Melhorar satisfação da indústria

9
SENAI...
Falta avaliação para medição da qualidade

...Aplicar SAEP

10
de ensino...
Quantidade

de

vagas

ofertadas
...Quantidade adequada

11
é superior à demanda existente
Regra de desempenho com foco em

...Foco em qualidade

12
cumprimento de meta...
13 Baixa motivação dos professores...

...Motivar professores

Alunos chegam com qualidade inferior à
...Nivelar o conhecimento dos alunos

14
requerida...
Laboratórios obsoletos para realização de

...Melhoria dos laboratórios

15
aulas práticas...
Falta de tempo para preparação de aula e

...Disponibilizar tempo

16
material didático...

Mudança de perfil do aluno devido ao ...Alunos com mais conhecimento específico,
17
PRONATEC...

com perfil industrial
...Realizar

treinamento

específico

Falta treinamento específico e presencial
(PRODOCENTE),

18

visitação

à

feiras

aos professores...
olimpíada do conhecimento
19 Falta reconhecimento aos professores pelo ...Melhorar reconhecimento aos professores

e
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resultado do SENAI no estado...

Os construtos 11 e 18 referente ao mapa gerado pela contribuição do entrevistado 4
apresentaram semelhanças e foi também considerado como apenas um.
Tabela 7: Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 4
Mapa Cognitivo Individual - Entrevistado 4
Entrada da Transformação
Baixo
1

nível

de

colaboração

Saída da Transformação
para

elevação da competitividade da indústria ...Aumento do nível de colaboração
Matogrossense...
Egresso com baixa eficiência técnica ...Melhorar a eficiência do egresso do SENAI

2
para atuação na indústria...

na indústria.
...Alinhamento

3

com

a

indústria

Falta de alinhamento com a indústria...
atendimento do perfil requerido

4

Taxa de evasão nos cursos elevada...

...Reduzir taxa de evasão

Falta de garantia da qualidade de
...Garantir qualidade do aluno

5
aprendizado do aluno...
Falta processo seletivo para entrada de

...Realizar processo seletivo

6
alunos...
Falta de direcionamento do aluno nos

...Melhorar direcionamento

7
cursos...
Falta de soluções criativas do professor
8

para atendimento do novo perfil de ...Gerar novas alternativas
alunos...

9

Falta de motivação dos alunos...

...Motivar alunos

para
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Falta de capacitação técnica requerida
...Capacitação técnica ao instrutor

10
pelo instrutor...
Aumento

da

quantidade

de

vagas
...Redução da quantidade de alunos

11
disponíveis...
Falta de planejamento de ações a médio

...Planejar ações

12
e longo prazo...
13

Falta de motivação dos professores...

...Melhorar motivação

14

Mudança no perfil do aluno...

...Resgate de perfil de aluno atuante na indústria

Falta de clareza sobre planos de cargos e
...Melhoria de clareza salarial

15
salários, meritocracia...
16

Falta reconhecimento pelo trabalho...
Estrutura

com

necessidade

...Reconhecimento
de
...Melhorias no ambiente

17
melhorias...
Alta

execução

do

SENAI

MT
...Reduzir execução do programa

18
do programa PRONATEC...

Como esperado, a quantidade de construtos foi reduzida da quantidade inicial por
causa das informações repetidas. Essa redução foi de 78 para 41 e pode ser evidenciada no
Apêndice A que representa o mapa cognitivo agregado obtido. Essa redução de 47,4% pode
ser explicada pela afinidade dos atores com a situação problemática.
Na Tabela 8 podem-se visualizar os construtos considerados semelhantes que
resultaram em 41 construtos diferentes utilizados para a confecção do mapa agregado.
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Tabela 8: Construtos Mapa Agregado
Geral

Stk 1

Stk 2

Stk 3

Stk 4

Quantidade

41

21

19

18

17

de repetições

1

1

1

1

1

4

2

2

3

3

4

4

2

5

5

13

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

12

12

1

13

13

14

14

15

15

4

16

16

8

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

2

2
3

2

7

5

4

17

14

4
1

6

5

9

4

18

10

3
1

14

15

2

8

3
1
2

11

3
1

4

13

13

4

15

2
1

20

16

3
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3

2

22

3

23

5

24

7

10

25

11

15

26

9

1

27

10

1

28

12

29

14

1

30

16

1

31

17

1

32

18

1

33

19

1

1
2
17

12

3

2

34

6

1

35

9

1

36

12

1

37

19

16

2

38

2

1

39

4

1

40

6

1

41

7

1
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4.2.1.3 Análise do Mapa Cognitivo Congregado – SODA

Figura 20: Grafo Mapa Cognitivo Congregado
A análise do mapa congregado foi realizada com o auxílio do grafo apresentado na
Figura 20, que por sua vez, contribuiu para a confecção da matriz quadrada representada na
Figura 21, onde foi possível a verificação da interação entre os construtos pertencentes ao
mapa.
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Figura 21: Matriz n x n dos construtos com interação grupal
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A matriz quadrada auxiliou a identificação dos elementos do SODA: cauda, cabeça,
implosão, explosão e dominante, como pode-se verificar na Tabela 9. A soma de cada linha
representa o quanto o construto influencia diretamente nos demais e esse é o Grau de
Explosão (EG – Explosion Grade), já a soma de cada coluna significa é influenciado em
relação aos demais e esse é o Grau de Implosão (IG – Implosion Grade). A soma entre o EG e
o IG de cada construto, gera o Grau Total para cada um deles e esse valor representa o Grau
de Dominância (DG – Dominance Grade).
Tabela 9: Identificação elementos SODA
Identificação
Construto IG

EG

DG
Construto

1.1

4

0

4

Cabeça

2.3

4

1

5

Implosão

3.4

2

2

4

-

2.2

9

3

12

Dominante

17.3

2

2

4

-

6.1

0

1

1

Cauda

7.1

4

2

6

Implosão

18.3

1

1

2

-

9.1

0

1

1

Cauda

10.1

2

3

5

Explosão

11.1

0

2

2

Cauda

12.1

0

1

1

Cauda

8.4

4

1

5

Implosão

14.1

0

1

1

Cauda

4.3

0

1

1

Cauda

16.1

1

1

2

-

do
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17.1

0

2

2

Cauda

18.1

7

2

9

Dominante

15.4

0

1

1

Cauda

20.1

0

1

1

Cauda

21.1

0

1

1

Cauda

3.2

0

1

1

Cauda

5.2

1

1

2

-

7.2

0

1

1

Cauda

17.4

2

1

3

-

9.2

0

1

1

Cauda

10.2

0

1

1

Cauda

12.2

0

1

1

Cauda

14.2

0

1

1

Cauda

16.2

3

1

4

-

17.2

0

1

1

Cauda

18.2

0

1

1

Cauda

19.2

0

1

1

Cauda

6.3

0

1

1

Cauda

9.3

1

1

2

-

12.3

0

1

1

Cauda

19.3

0

1

1

Cauda

2.4

0

1

1

Cauda

4.4

3

1

4

-

6.4

0

2

2

Cauda
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7.4

1

1

2

-

4.2.1.4 Mapa Cognitivo Goals System
A análise dos elementos divulgados no Planejamento Estratégico Integrado permitiu a
organização e tabulação dos dados, onde se relacionaram foco estratégico, direcionador
estratégico e desafios das entidades SESI, SENAI e IEL, que pode ser visualizado na Tabela
10.
A Tabela 10 auxiliou na construção do Mapa Cognitivo Goals System representado na
Figura 22. Neste mapa foram consideradas apenas os grandes desafios e direcionadores
estratégicos relacionados com a instituição SENAI. Posteriormente, na Figura 23, foi
construído o Mapa Cognitivo Goals System apenas com os direcionadores e grandes desafios
relacionados ao SENAI e à educação.
Tabela 10: Planejamento Estratégico Integrado
Foco

Direcionador

Grande
SESI

Estratégico

SENAI

IEL

Estratégico (DE)

Desafio (GD)

1

1

X

2

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

3
EDUCAÇÃO

7

X

8

X

9

X

4

X

5
10

X

QUALIDADE

6

11

X

DE VIDA

7

12

X

X

71

13

8

X

14

X

15

X

16

X

TECNOLOGIA
9

17

X

18

X

19

X

20

X

E INOVAÇÃO

10

21

X

X

X

22

X

X

X

23

X

X

24

X

X

25

X

X

26

X

X

11

DESEMPENHO
12
DO SISTEMA

13
X
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Figura 22: Mapa Goals System - SENAI
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Figura 23: Mapa Goals System – SENAI Educação
4.2.1.5 Seleção das transformações
As transformações de maior dominância inicialmente escolhidas foram: 2.3, 7.1, 8.4, 10.1,
2.2 e 18.1 conforme Figura 24. Para essas transformações, foi verificada a aderência das mesmas
com os direcionadores estratégicos e os grandes desafios com a finalidade de averiguar se as
transformações selecionadas, pela aplicação da metodologia proposta a partir de entrevistas dos
atores, estão coerentes com o Planejamento Estratégico Integrado. Por esse motivo, decidiu-se não
desenvolver as próximas etapas com a transformação 10.1, pois a mesma não apresentou forte
aderência às metas demonstradas no mapa Goals System.
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Figura 24: Transformações selecionadas – construtos dominantes
Com as transformações mais relevantes identificadas, elaborou-se então o mapa SODA-T,
representado pela Figura 25 que auxiliará a construção dos HAS e do Supersistema na terceira fase,
pois demonstra como essas transformações estão relacionadas.
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Figura 25: Mapa SODA-T
4.2.2

Contextualização das transformações (CATWOE) e Declarações do Planejamento
(Definição Raiz)
Para cada transformação foram identificados os elementos da mnemotécnica CATWOE bem

como as respectivas definições raízes, que estão dispostos nas Tabelas 11 até 15. CATWOE é uma
expressão mnemônica para clientes (Clients), atores (Actors), transformação (Transformation),
visão de mundo (World view), proprietários (Owners) e ambiente (Enviroment).
Nota-se que, quando for descrito que os atores, clientes ou dono como SENAI deverá ser
compreendido que todas as funções estão envolvidas (Direção Regional, Gerência de Educação e
Tecnologia, Gerência da Unidade Operacional, Coordenação de Educação da Unidade Operacional,
Supervisão de Curso, Assessoria Pedagógica, Corpo docente e Estudantes de curso da modalidade
de habilitação técnica).
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Tabela 11: Transformação 2.3
C - Clientes

Gerência de Educação e Tecnologia, Gerência da
Unidade Operacional, Coordenação de Educação da
Unidade Operacional (SENAI), Indústria e Governo.

A - Atores

SENAI.

T - Transformação

Alunos formados não inseridos no mercado de trabalho
por falta de vaga ou falta de qualidade do aluno...
Alunos inseridos no mercado de trabalho.

W – Visão de

Maior quantidade de alunos inseridos no mercado de

Mundo

trabalho implica em uma maior contribuição do SENAI
no que diz respeito ao aumento da competitividade da
indústria matogrossense.

O - Proprietário

Direção Regional.

E – Restrições

Burocracia para realização de atividades dentro da

Ambientais

instituição, falta de planejamento a médio e longo prazo,
baixa disponibilidade de recursos humanos, físicos e
financeiro.

Definição Raiz

Um sistema operado pelo SENAI que gere maior
inserção de estudantes no mercado de trabalho para
atender Gerência de Educação e Tecnologia, Gerência
da Unidade Operacional, Coordenação de Educação da
Unidade Operacional (SENAI), Indústria e Governo de
acordo com as expectativas da Direção Regional para
garantir aumento da competitividade da indústria
matogrossense em um cenário de baixo planejamento a
médio e longo prazo e pouca disponibilidade de
recursos.

Tabela 12: Transformação 2.2
C - Clientes

SENAI, Indústria e Governo.

A - Atores

SENAI.

T - Transformação

Baixo nível de qualidade do ensino profissional...
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Aumentar nível de qualidade.
W – Visão de

A maior qualidade está diretamente relacionada com a

Mundo

elevação da competitividade da indústria matogrossense.

O - Proprietário

Direção Regional.

E - Ambiente

Burocracia para realização de atividades dentro da
instituição, falta de planejamento a médio e longo prazo,
baixa disponibilidade de recursos humanos, físicos e
financeiros, foco estratégico da instituição de ensino é a
busca pela qualidade, público discente com cultura
imediatista evidenciada pela despreocupação com
necessidade de aplicação do conhecimento apresentado.

Definição Raiz

Um sistema que viabilize aumentar o nível de qualidade
conduzido pelo SENAI, que atenda o próprio, a indústria
e o governo a fim de elevar a competitividade da
indústria matogrossense em um ambiente burocrático,
com baixa disponibilidade de recursos, porém com foco
em busca pela qualidade.

Tabela 13: Transformação 7.1
C - Clientes

Estudantes de curso da modalidade de habilitação
técnica.

A - Atores

Supervisão de Curso, Assessoria Pedagógica e Corpo
docente.

T - Transformação

Falta de motivação dos alunos... Falta de interesse nas
aulas e grande evasão verificada.

W – Visão de

Alunos motivados aprendem mais, o que gera melhora

Mundo

no nível de qualidade dos egressos.

O - Proprietário

Gerência da Unidade Operacional e Coordenação de
Educação da Unidade Operacional

E - Ambiente

Falta de iniciativa de docentes na promoção de melhoria
contínua aplicável aos discentes e à própria instituição,
programa do governo PRONATEC possui metas
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quantitativas, falta de planejamento a médio e longo
prazo, o corpo docente possui pouco tem disponível para
planejamento de atividades diferenciadas para aplicação
na instituição e o público discente com cultura
imediatista evidenciada pela despreocupação com
necessidade de aplicação do conhecimento apresentado.
Definição Raiz

Um sistema conduzido pela Supervisão de Curso,
Assessoria Pedagógica e Corpo docente que objetiva
maior motivação dos alunos para atender os próprios
estudantes de curso da modalidade de habilitação técnica
de acordo com a expectativa da Gerência da Unidade
Operacional e Coordenação de Educação da Unidade
Operacional para garantir melhor aprendizado elevando
o nível de qualidade dos egressos em um ambiente
caracterizado como de baixa iniciativa dos docentes na
promoção de melhoria nas ações devido à falta de
disponibilidade de tempo para planejamento das
atividades somado à baixa preocupação dos discentes
com a importância do conhecimento.

Tabela 14: Transformação 8.4
C - Clientes

Estudantes de curso da modalidade de habilitação
técnica.

A - Atores

Corpo docente.

T - Transformação

Falta

de

soluções

criativas

do

professor

para

atendimento do novo perfil de alunos... Gerar novas
alternativas.
W – Visão de

Soluções criativas aumentam a motivação dos alunos e

Mundo

também dos professores, o que eleva a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem.

O - Proprietário

Gerência da Unidade Operacional e Coordenação de
Educação da Unidade Operacional.
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E - Ambiente

Burocracia para realização de atividades dentro da
instituição, falta de iniciativa de docentes na promoção
de melhoria contínua aplicável aos discentes e à própria
instituição, baixa disponibilidade de recursos humanos,
físicos e financeiro, o corpo docente possui pouco tem
disponível

para

planejamento

de

atividades

diferenciadas para aplicação na instituição.
Definição Raiz

Um sistema operado pelo corpo docente que possibilita a
geração de soluções alternativas para atendimento ao
novo perfil de alunos de acordo com a expectativa da
Gerência da Unidade Operacional e Coordenação de
Educação da Unidade Operacional para garantir maior
motivação dos alunos e com isso a elevação da
qualidade do ensino em um ambiente burocrático, com
baixa disponibilidade de recursos e pouco tempo para
planejamento.

Tabela 15: Transformação 18.1
C - Clientes

SENAI.

A - Atores

SENAI.

T - Transformação

Falta de motivação dos docentes... Motivar docentes.

W – Visão de

Os docentes são os responsáveis pela execução do

Mundo

ensino e a motivação dos mesmos implica em maior
qualidade do ensino.

O - Proprietário

SENAI.

E - Ambiente

Burocracia para realização de atividades dentro da
instituição, baixa disponibilidade de recursos humanos,
físicos e financeiros, foco estratégico da instituição de
ensino é a busca pela qualidade e o corpo docente possui
pouco tem disponível para planejamento de atividades
diferenciadas para aplicação na instituição.
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Definição Raiz

Um sistema operado pelo SENAI que preconiza a
motivação dos docentes de acordo com a expectativa do
próprio SENAI para execução do ensino com maior
qualidade em um ambiente burocrático, com baixa
disponibilidade

de

recursos,

pouco

tempo

para

planejamento, porém foco estratégico em busca pela
qualidade.

4.3 Fase 3: Planejamento Sistêmico – SSM Reconfigurado
Esta fase compreende a elaboração dos Sistemas de Atividades Humanas Individuais (HAS)
para cada transformação e posterior elaboração do Supersistema. Cabe ressaltar que uma
contribuição desta proposta é definir e implementar os Indicadores de Desempenho para cada HAS
construído além dos Critérios de Controle do próprio SSM.

4.3.1

Sistema de Atividades Humanas Individuais
Para cada HAS será apresentada uma lista de atividades eleitas como necessárias (apresentadas

em uma tabela), uma figura que demostrará a ordenação dessas atividades e os critérios de controle
correspondentes. As Tabelas 16 a 25 apresentam as transformações e os seus Criterios de controle
correspondentes.
Tabela 16: HAS Transformação 2.3
Transformação 2.3 Alunos formados não inseridos no mercado de
trabalho por falta de vaga ou falta de qualidade do aluno... Alunos
inseridos no mercado de trabalho
Codificação Atividade
T.2.3-1

Fomentar estágio para os alunos de curso técnico.

T.2.3-2

Aumentar nível de qualidade do ensino profissional.

T.2.3-3

Melhorar eficiência técnica dos alunos do SENAI.

T.2.3-4

Realizar alinhamento com a indústria sobre características
requeridas dos egressos.

T.2.3-5

Realizar programas sociais do SENAI junto ao governo.

T.2.3-6

Prestar atendimento psicossocial aos alunos.

T.2.3-7

Realizar nivelamento de conhecimento aos alunos entrantes.

T.2.3-8

Realizar mais aulas práticas durante as aulas.
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T.2.3-9

Aumentar taxa de ocupação de egresso na indústria.

Figura 26: HAS Transformação 2.3
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Tabela 17: Critério de Controle HAS Transformação 2.3
Indicador de
desempenho
Fórmula de cálculo

Orientação
Unidade de medida
Critério de controle
Eficácia
Eficiência

Taxa de Ocupação de Egresso (TOE)
Resultado da pesquisa de egresso no
quesito ocupação no mercado de
trabalho.
Quanto maior, melhor
Percentual (%)
Justificativa
O indicador permite verificação da
execução da transformação.
A eficiência deve ser analisada em
paralelo com o indicador de
sustentabilidade financeira.

Efetividade

A transformação contribui no
atendimento das expectativas e metas,
pois está vinculado ao Grande Desafio 4
do Direcionador Estratégico 3 do
Planejamento Estratégico Integrado da
instituição.

Ética

A transformação é ética, pois atende ao
conjunto de regras de conduta e valores
morais.

Elegância

A transformação é elegante, pois está
vinculada com gentileza e as atividades
apresentam harmonia.

Tabela 18: HAS Transformação 2.2
Transformação 2.2 Baixo nível de qualidade do ensino profissional...
Aumentar nível de qualidade
Codificação Atividade
T.2.2-1

Contratação de profissionais para atendimento de necessidade
psicossociais dos alunos.

T.2.2-2

Sugerir metas com foco em qualidade.

T.2.2-3

Motivar os alunos.

T.2.2-4

Melhorar eficiência técnica dos alunos do SENAI.
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T.2.2-5

Realizar alinhamento com a indústria sobre características
requeridas dos egressos.

T.2.2-6

Fomentar estágio para os alunos de curso técnico.

T.2.2-7

Realizar treinamento específico e presencial para os instrutores.

T.2.2-8

Realizar processo seletivo aos alunos entrantes.

T.2.2-9

Prestar atendimento psicossocial aos alunos.

T.2.2-10

Realizar nivelamento de conhecimento aos alunos entrantes.

T.2.2-11

Motivar docentes.

T.2.2-12

Avaliar o aprendizado dos alunos periodicamente.

T.2.2-13

Gerar plano de ação para atendimento de perfis diferenciados de
aluno.

T.2.2-14

Fomentar mudança de atitude dos instrutores.

T.2.2-15

Fazer treinamento sobre a Metodologia SENAI de Educação
Profissional.
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Figura 27: HAS Transformação 2.2
Tabela 19: Critério de Controle HAS Transformação 2.2
Indicador de
desempenho

Avaliação de Desempenho dos
Estudantes (ADE)

Fórmula de cálculo

Quantidade De Concluintes Avaliados
No Nível “Adequado” + Quantidade De
Concluintes Avaliados No Nível
“Avançado”] / Quantidade Total De
Concluintes] * 100
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Orientação
Unidade de medida

Quanto maior, melhor
Percentual (%)

Critério de controle
Eficácia

Justificativa
O indicador permite verificação da
execução da transformação.
Utiliza os mínimos recursos?
A transformação contribui no
atendimento das expectativas e metas,
pois está vinculado ao Grande Desafio 4
do Direcionador Estratégico 4 do
planejamento Estratégico Integrado da
instituição.

Eficiência
Efetividade

A transformação é algo moral a fazer?
A transformação é agradável
esteticamente?

Ética
Elegância

Tabela 20: HAS Transformação 7.1
Transformação 7.1 Falta de motivação dos alunos... Alunos motivados
Codificação Atividade
T.7.1-1

Realizar treinamentos relacionados à práticas docentes aos
instrutores.

T.7.1-2

Contratação de profissionais para atendimento de necessidade
psicossociais dos alunos.

T.7.1-3

Prestar atendimento psicossocial aos alunos.

T.7.1-4

Gerar alternativas criativas para despertar o interesse dos alunos.
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Figura 28: HAS Transformação 7.1
Tabela 21: Critério de Controle HAS Transformação 7.1
T 7.1
Indicador de
desempenho
Fórmula de cálculo

Índice de Motivação dos Estudantes
(IME)
[(Taxa de Produção Aluno Hora + (1 Taxa de Evasão) + (Nota Pesquisa de
Satisfação * 10)] / 3

Orientação
Unidade de medida

Quanto maior, melhor
Percentual (%)

Critério de controle
Eficácia

Justificativa
O indicador permite verificação da
execução da transformação.
A eficiência deve ser analisada em
paralelo com o indicador de
sustentabilidade financeira.

Eficiência
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A transformação contribui no
atendimento das expectativas e metas,
pois está vinculado aos indicadores de
desempenho da instituição: Produção
Aluno Hora, Evasão e Pesquisa de
Satisfação. A motivação dos estudantes é
diretamente proporcional aos
indicadores de desempenho
apresentados.
A transformação é ética, pois atende ao
conjunto de regras de conduta e valores
morais.

Efetividade

Ética

A transformação é elegante, pois está
vinculada com gentileza e as atividades
apresentam harmonia.

Elegância

Tabela 22: HAS Transformação 8.4
Transformação 8.4 Falta de soluções criativas do professor para
atendimento do novo perfil de alunos... Gerar novas alternativas
Codificação Atividade
T.8.4-1

Motivar docentes.

T.8.4-2

Organizar e participar de eventos técnicos.

T.8.4-3

Melhorar clareza sobre plano de cargos e salários.

T.8.4-4

Organizar visitas técnicas para os alunos.
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T.8.4-3. Melhorar
clareza sobre plano de
cargos e salários.

T.8.4-1. Motivar
docentes.

T.8.4-4. Organizar
visitas técnicas para
os alunos.

T.8.4-2. Organizar e
participar de eventos
técnicos.

T.8.4-5. Gerar alternativas
criativas para despertar o
interesse dos alunos.
Monitorar
Ação
Critério

Figura 29: HAS Transformação 8.4
Tabela 23: Critério de Controle HAS Transformação 8.4
Indicador de
desempenho
Fórmula de cálculo

Eventos Técnicos Executados (ETE)
Quantidade de eventos técnicos
realizados / quantidade de turmas de
cursos técnicos em andamento * 100

Orientação
Unidade de medida

Quanto maior, melhor
Percentual (%)

Critério de controle
Eficácia

Justificativa
O indicador permite verificação da
execução da transformação.
A eficiência deve ser analisada em
paralelo com o indicador de
sustentabilidade financeira.

Eficiência
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A transformação contribui no
atendimento das expectativas e metas,
pois o aumento na execução de eventos
técnicos com os alunos, aumenta a
motivação dos alunos e docentes
envolvidos, o que influenciará na
elevação de outros indicadores
estratégicos da Unidade Operacional.
A transformação é ética, pois atende ao
conjunto de regras de conduta e valores
morais.

Efetividade

Ética

A transformação é elegante, pois está
vinculada com gentileza e as atividades
apresentam harmonia.

Elegância

Tabela 24: HAS Transformação 18.1
Transformação 18.1 Falta de motivação dos docentes... Motivar docentes
Codificação Atividade
T.18.1-1

Melhorar clareza sobre plano de cargos e salários.

T.18.1-2

Realizar treinamento com instrutores de outras unidades para
trocas de informações.

T.18.1-3

Realizar reuniões periódicas com docentes para planejamento e
padronização de atividades.

T.18.1-4

Realizar reuniões pedagógicas com maior interação entre os
docentes.

T.18.1-5

Padronizar atividades e materiais dos cursos.

T.18.1-6

Disponibilizar horas semanais aos instrutores para planejamento
de atividades.

T.18.1-7

Melhorar reconhecimento aos professores pelos resultados.

T.18.1-8

Realizar treinamentos relacionados à práticas docentes aos
instrutores.

T.18.1-9

Planejar organização e manutenção periódica dos laboratórios.

T.18.1-10

Melhorar planejamento das ações de melhoria.

T.18.1-11

Melhorar estrutura do ambiente de trabalho.

T.18.1-12

Sistematizar cobrança dos instrutores quanto suas obrigações.

T.18.1-13

Prestar atendimento psicossocial aos alunos.
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T.18.1-14

Realizar nivelamento de conhecimento aos alunos entrantes.
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Figura 30: HAS Transformação 18.1
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Tabela 25: Critério de Controle HAS Transformação 18.1
Indicador de
desempenho
Fórmula de cálculo

Índice de Motivação dos Docentes
(IMD)
(Quantidade de treinamentos técnicos /
quantidade de professores do quadro *
100) + (Nota Pesquisa de Clima) +
(Nota Pesquisa de Satisfação * 10))

Orientação
Unidade de medida

Quanto maior, melhor
Percentual (%)

Critério de controle
Eficácia

Justificativa
O indicador permite verificação da
execução da transformação.
A eficiência deve ser analisada em
paralelo com o indicador de
sustentabilidade financeira.

Eficiência

Efetividade

Ética

Elegância

4.3.2

A transformação contribui no
atendimento das expectativas e metas,
pois os docentes são os principais
executores do processo de ensino
aprendizagem, sendo assim o aumento
da motivação dos mesmos influenciará
diretamente na elevação de outros
indicadores estratégicos da Unidade
Operacional.
A transformação é ética, pois atende ao
conjunto de regras de conduta e valores
morais.
A transformação é elegante, pois está
vinculada com gentileza e as atividades
apresentam harmonia.

Supersistema
O supersistema é a consolidação dos HAS construídos individualmente. Lembrando que

cada HAS é uma sequência de ações para uma dada transformação, o Supersistema está formado
por todas as ações consideradas com o cuidado de unir as atividades similares e definir a sequencia
a serem implementadas. Cabe ao decisor ou owner implementar as ações consideradas para
solucionar a situação problemática. A Figura 31 apresenta o Supersistema da aplicação e a Tabela
26 os seus critérios de controle associado.
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Figura 31: Supersistema de Atividades

Tabela 26: Critério de Controle Supersistema
Indicador de
desempenho
Fórmula de cálculo
Orientação
Unidade de medida
Critério de controle
Eficácia

Indicador Estratégico Sistêmico (IES)
TOE + 2*ADE + 3*IME + 4*ETE +
5*IMD / 15
Quanto maior, melhor
Percentual (%)
Justificativa
O indicador permite verificação da
execução das transformações.
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Eficiência

A eficiência deve ser analisada em
paralelo com o indicador de
sustentabilidade financeira.

Efetividade

A média ponderada dos indicadores dos
HAS contribui no atendimento das
expectativas e metas da Unidade
Operacional.

Ética

O supersistema é ético, pois atende ao
conjunto de regras de conduta e valores
morais.

Elegância

O supersistema é elegante, pois está
vinculado com gentileza e as atividades
apresentam harmonia.

A Figura 32 mostra um recorte das primeiras atividades do supersistema gerado para
exemplificar como o supersistema deverá ser implementado.

Figura 32: Recorte do Supersistema
As duas ações iniciais 1a e 1b são independentes e a execução pode ocorrer paralelamente.
Após a realização da 1a, a ação 2 deverá ser executada e, em seguida a 3.
Neste recorte, sugere-se que uma reunião com os colaboradores deve ser realizada para
melhorar o entendimento dos planos de cargos e salários (1a), e, simultaneamente, atendimentos
psicossociais deverão ser disponibilizados aos alunos (1b). Após realizada ação 1a, treinamentos
com instrutores do SENAI de outras unidades deverão ser planejados (2), seguido por uma ação de
nivelamento do conhecimento aos alunos entrantes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho aplicou uma Multimetodologia de Pesquisa Operacional Soft, considerando as
metodologias SSM Reconfigurado e o SODA, para a necessidade de melhoria da qualidade do
Ensino Profissional. A partir da aplicação desta Multimetodologia foram propostas ações para a
transformação da situação real para uma situação ideal conforme o objetivo principal do trabalho.
O método SSM Reconfigurado associado ao SODA apresentou-se aderente à resolução da
problemática da qualidade do ensino profissional do SENAI Rondonópolis, o que pode ser
considerado como um ponto positivo, pois a escolha do método está diretamente relacionada com a
eficiência dos resultados.
Apesar do método SSM Reconfigurado possuir as mesmas etapas do SSM Clássico, proposto
por Checkland, a autora encontrou maior facilidade na aplicação do mesmo por considerá-lo mais
estruturado.
A inserção do método SODA para auxílio na estruturação do problema apontou-se satisfatória,
pois a ferramenta mapa cognitivo contribuiu para a melhor organização das informações coletadas
pelos atores envolvidos.
O estudo realizado foi suficiente para responder à questão de pesquisa.
Identificou-se as principais transformações necessárias para melhorar a qualidade do processo
de Educação Profissional do SENAI Rondonópolis.
Em relação aos objetivos geral e específicos as seguintes observações foram identificadas:
Estudou-se a situação problemática relacionada à qualidade da educação profissional,
durante a aplicação da primeira fase do SSM Reconfigurado, o que proporcionou
aumento do conhecimento dos atores entrevistados;
Foi proposta uma multimetodologia com os métodos SODA e SSM Reconfigurado;
Aplicou-se a multimetodologia proposta e as principais transformações necessárias
para o aumento do nível de qualidade da educação profissional foram identificadas;
Ações foram propostas, com o envolvimento de atores relacionados com a situação
problemática, para melhoria do nível de qualidade da educação profissional do SENAI
Rondonópolis;
Indicadores de desempenho foram gerados para mensurar a efetividade, eficiência e
eficácia das ações necessárias para as transformações. Tais indicadores podem ser
considerados como qualitativos, pois objetivam medir a qualidade das ações propostas
pelos HAS de cada transformação, bem como as atividades do supersistema.
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Perguntou-se a um dos entrevistados acerca das vantagens verificadas com a participação no
desenvolvimento do trabalho e a resposta foi: “vários ganhos foram observados nessa participação
um deles foi o de conhecer melhor a instituição, seus objetivos e estratégias; outro foi a satisfação
em participar de um trabalho que certamente apresentará melhorias relevantes ao setor de educação
e, por fim, apesar de ter recebido explicação resumida da autora sobre o funcionamento,
importância, vantagens e desvantagens das metodologias utilizadas, é interessante saber da
existência desses métodos para futuras aplicações em trabalhos que envolvem resolução de
problemas”.
Como sugestão de trabalhos futuros para aplicação das ações de melhoria propostas, a autora
sugere que seja formado na instituição um Comitê de Melhoria Contínua da Educação Profissional,
que pode ser denominado como COMCEP, para elaboração de plano de ação que definirá os
responsáveis e os respectivos prazos para concretização dessas ações. O COMCEP deverá reunir-se
periodicamente para discussão e monitoramento das ações de melhoria contínua propostas, com o
auxílio dos indicadores elaborados.
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