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RESUMO 

 

Neste trabalho, analisam-se os impactos da Proposta de Adesão da UFC ao REUNI no 

atendimento do Restaurante Universitário, decorrentes do grande aumento na demanda, 

sob o prisma do planejamento e da gestão estratégica, focando-se nas ações realizadas 

no período de 2003 a 2008. Para tanto, utilizam-se como suporte teórico-empírico os 

postulados da Administração Estratégica e da Escola de Aprendizado, tendo como 

referencial o cenário atual e futuro e o diagnóstico estratégico formulado com base na 

análise SWOT. Foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica, documental e 

pesquisa-ação. O estudo mostra que a expansão prevista de 3.000 para 6.000 

refeições/dia afetará a qualidade dos serviços e do atendimento aos usuários em função 

das limitações atuais de infra-estrutura física, de equipamentos, de pessoal qualificado e, 

sobretudo, da necessidade de implantação de um modelo da gestão focada em 

resultados. Para esse novo cenário, sugere-se um Plano Estratégico para o período 2009-

2020, um Plano Tático 2009-2012, uma matriz de indicadores de desempenho focada no 

método do Balanced scorecard, além das diretrizes do modelo da gestão orientado para 

resultados e aderentes às peculiaridades do Restaurante Universitário da UFC. As 

propostas de ação e do modelo de gerenciamento contidos nos planos estratégicos, 

quando adotadas, darão ao RU condições objetivas de infra-estrutura operacional, 

suporte de pessoal e excelência da gestão para assegurar e até aumentar a aprovação da 

qualidade dos serviços que hoje é 60,3% para os atributos Bom e Ótimo.  

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Restaurante universitário. Gestão focada em 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work focuses on the analysis of the impacts of the Federal University of 

Ceará affiliation proposal to the Reuni, concerning attendance to the University 

Restaurant on a result of the increasing demand, in the perspective of strategic planning 

and management, based on the actions carried out from 2003 to 2008. For such end, the 

postulates of  Strategic administration and of Learning School have been adopted, 

having as a reference  the present and future scenario and the strategic diagnosis based 

on the SWOT analysis. The present research (study) adopted the bibliographical, 

documental and action-research methods. The research shows that the foreseen 

expansion in the number of meals per day, from 3000 to 6000, will have an impact on 

the quality of the services delivered to the users,  due to the present limitations in infra-

structure, equipments, qualified personnel, and, above all, the need for implementing a 

pattern of management aimed at results. For this new scenario the following measures 

have been suggested, including a Strategic Plan for 2009-2020, a Tatic Plan for 2009-

2012, a performance marker matrix focused on the Balanced scorecard method, besides 

management pattern guidelines, oriented towards results and users in the  specific 

context of the  University  restaurant.  The actions  and management patterns proposed 

in the strategic plans, when adopted , will allow the University restaurant to have 

operational infra-structure, staff support and management excellence to assure and 

contribute to the approval  in the service  quality from the present percentage of 60.3% 

aiming to reach the concepts  of good and excellent.    

 

 

Key-words: Strategic planning. University restaurant. Management focused on results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições federais de ensino superior (IFES), em decorrência da adesão ao 

Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) − que possui como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais para noventa por cento, a ampliação das vagas nos cursos e a 

elevação da qualidade da educação nacional − estão diante do grande desafio de ampliar o 

número de alunos sem comprometer o atendimento e a eficiência na prestação de seus 

serviços. 

Para que as IFES atendam a essas metas e satisfaçam aos anseios da sociedade, de 

forma ágil e eficaz, torna-se necessário um redirecionamento de suas ações, preparando 

equipes, flexibilizando, reformando e ampliando estruturas físicas, aprimorando os processos 

da gestão, otimizando recursos e priorizando a execução de políticas adequadas, diante das 

circunstâncias a que estão submetidas. 

A forma de organização ideal deverá ser buscada mediante processo participativo, 

que privilegie a complexidade da estrutura de uma universidade pública, orientada para os 

diversos planos de sua administração e da tomada de decisão. 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e as IFES, de um modo geral, diante 

dessas novas perspectivas e da diversidade de situações com que se deparam, devem preparar-

se para absorver as inovações e a demanda crescente de alunos, buscando cumprir plenamente 

seu papel de indutora do desenvolvimento científico e tecnológico da região, por meio de uma 

gestão eficiente e eficaz, otimizando suas atividades e a aplicação dos recursos públicos, para 

atingir plenamente sua missão. 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelas universidades, no que diz respeito 

as suas tradições e resistência a mudanças, aspectos diversos − como foco nas necessidades do 

público-alvo, definição de políticas com base nas demandas, agilidade, transparência, ética, 

seletividade, qualidade e eficiência − são ações que devem permear a concepção, 

implementação, execução e avaliação de toda ação pública, para se identificar desvios entre o 

pretendido e o que se intenta alcançar. 

As unidades que integram a estrutura de cada universidade devem preparar suas 

equipes de trabalho, em consonância com a perspectiva institucional, com base em um marco 

teórico conceitual comum, envolvidas na determinação e execução de políticas adequadas, 

com uma visão profissional da necessidade de modernização da organização universitária, de 
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forma a conhecer melhor suas características, identificar as diferentes formas de mudá-la, 

adaptar-se ou intervir na sua área de atuação. 

Dessa maneira, a gestão do Restaurante Universitário (RU) da UFC deverá estar 

preparada para alcançar as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas pelo REUNI, 

buscando mecanismos mais adequados que conduzam à otimização dos recursos financeiros, 

humanos e materiais, por meio de um plano estratégico abrangente, complexo e de longo 

prazo. Esse plano será analisado, objetivando a compreensão e o impacto das relações de 

causa e efeito, diante do cenário de expansão do número de alunos e os diversos planos 

administrativos que envolvem as ações das IFES. 

O objeto deste estudo é o Planejamento e a Gestão Estratégica no Restaurante 

Universitário da UFC, no período de 2009 a 2012, ante as conseqüências da ampliação das 

vagas nos cursos de graduação, dos programas de assistência estudantil, previstos no projeto 

REUNI-UFC, analisando-se o tema, diante do cenário de expansão, sob o enfoque da 

administração estratégica, tomando-se como base as intervenções realizadas no período de 

2003 a 2008, assim como os avanços detectados na atual gestão. 

A questão principal deste estudo envolve o cenário de expansão do número de 

alunos, do aumento das vagas nos cursos de graduação e da ampliação dos programas de 

assistência estudantil, tendo-se como contraposição as atuais limitações de atendimento aos 

usuários do RU, centradas na estrutura física, no reduzido quadro de pessoal e no modelo 

operacional e tradicional da gestão. 

Essa nova realidade e o aumento das exigências, cada vez mais freqüentes, por 

melhorias na qualidade das refeições e na excelência do atendimento, inquietam e motivam a 

gestão a resolver as situações decorrentes das mudanças e inovações. Dessa forma, a pergunta 

a que se pretende responder é: quais os impactos das deliberações da Proposta de Adesão da 

UFC ao REUNI no atendimento do RU, sob o prisma do planejamento e da gestão 

estratégica? 

Esse trabalho tem como objetivo  geral analisar as ações realizadas no período de 

2003 a 2008 e o impacto das deliberações da proposta de adesão da UFC ao REUNI no RU e 

sugerir uma proposta de modelo de planejamento e gestão estratégica que dê condições de 

racionalizar o uso dos recursos humanos e materiais, ante um cenário de grande expansão do 

número de usuários. 

Como objetivos específicos, pretendemos: 
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− apresentar o cenário atual do RU, para uma análise circunstanciada das 

variáveis que determinam o seu desempenho; 

− elaborar o diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo do RU, 

baseado nos resultados dos seminários com os grupos de interesse 

(stakeholders); e 

− sugerir uma proposta de plano de ação estratégico para o RU atender 

satisfatoriamente à demanda crescente e atuar de forma a satisfazer sua 

clientela, com foco na implementação das medidas previstas no REUNI. 

 

Em pesquisas sobre o nível de satisfação, realizadas junto aos freqüentadores do 

RU da UFC, nos anos de 2003 a 2005, foram constatados vários pontos de vulnerabilidades e 

potencialidades. Com suporte nesses indicadores, a direção empreendeu uma série de medidas 

relacionadas à melhoria da qualidade das refeições, à presteza no atendimento, à transparência 

e à gestão focada em resultados resultados. 

Essas ações contribuíram para o elevado crescimento da demanda, fato 

apresentado na Figura 1, mostrando o atendimento de 800 refeições/dia, no primeiro semestre 

de 2003, passando para 2.500, em 2008, enquanto a curva que indica o número de alunos 

matriculados, embora seja ascendente, indica  um aumento anual paulatino e seqüenciado. 
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Figura 1 – Evolução da demanda pela refeição no RU da UFC e do número de alunos 
matriculados no período de 2000-1 a 2008-2 
Fonte: NPD/UFC (2008). 
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Essa perspectiva de grande aumento do número de usuários é agravada pelas 

limitações atuais na sua estrutura física, quadro de funcionários e estrutura da gestão. O 

Restaurante foi projetado para a produção diária de 3.000 refeições e a equipe atual de 

funcionários já está abaixo de suas necessidades. 

Além desse crescimento, as determinações do Ministério da Educação (MEC), no 

Plano Nacional de Educação (PNE), prevêem dotar as IFES de condições necessárias para 

ampliação do acesso e permanência dos jovens na educação superior, já iniciando-se em 2009, 

visando à consolidação de uma política nacional de expansão, que estabelece o provimento de 

oferta de educação superior a 30% dos jovens na faixa de 18 a 24 anos, até o final da década. 

Com essa nova realidade, as IFES devem estar preparadas para o aumento da 

complexidade da gestão dos programas de assistência e do aumento na escala dos serviços a 

serem oferecidos. 

A administração do RU, como unidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) da UFC, deve estar atenta aos objetivos e às funções que desempenha junto à 

comunidade acadêmica, mas também há de cuidar de sua estrutura, organização e 

administração, visando a apresentar serviços com qualidade e eficiência e otimizar a aplicação 

dos recursos oriundos da sociedade. 

Considerando a proposta das universidades federais de aumentar de forma 

gradativa o número de vagas para ingresso, a reestruturação acadêmico-curricular, a 

mobilidade e o compromisso social de contribuir para a redução das desigualdades sociais e 

regionais, pressupostos constantes no REUNI, com a alocação de verbas para o período de 

2008 a 2012, o planejamento estratégico deve configurar-se em procedimentos proativos e 

contínuos de ações sistematizadas para que a gestão se realize de forma eficiente e eficaz. 

O desafio da expansão qualiquantitativa exigirá de todas as unidades uma atuação 

mais ágil e inovadora. Deve-se, portanto, buscar na pesquisa, nos ensinamentos científicos, na 

literatura mais atualizada e nas experiências empíricas mais exitosas a melhor maneira de se 

atender a essa perspectiva de ampliação e responder aos anseios da comunidade universitária, 

que espera receber serviços de qualidade. A escolha de modernas ferramentas de 

planejamento e gestão, mais adequadas às IFES, possibilitarão o redirecionamento do modelo 

atual e contribuirão para um funcionamento mais eficiente dos serviços prestados. 

No campo da inovação da gestão em IFES, segundo Pessoa (2000), “há que se 

admitir que precisam desenvolver capacidades gerenciais semelhantes às empreendidas pelos 

empreendimentos empresariais (sic), sem contudo descartar os objetivos puramente 

educacionais, sociais e políticos”. A relevância científica, portanto, resultará do esforço de 
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ajustar os postulados da Administração e do Planejamento Estratégico, concebidos para 

empresas privadas, às peculiaridades das instituições públicas e reunir mais conhecimentos 

sobre planejamento e gerenciamento estratégico em restaurantes universitários, contribuindo 

para trazer mais informações que possam ser utilizadas em outras unidades das IFES. 

Sob o ponto de vista metodológico, este estudo está baseado na combinação de 

pesquisas exploratória, com suporte em levantamentos bibliográficos, documental e ações 

práticas, e na pesquisa-ação, na etapa de coleta de dados para o diagnóstico, utilizando-se de 

entrevistas, seminários e oficinas de trabalho. 

Consideramos, ainda,  as observações e intervenções nas atividades realizadas no 

RU, no período que corresponde à gestão de 2003 a 2008, quando foi possível acompanhar e 

direcionar a execução de ações operacionais, utilizando habilidades práticas e concretas de 

“como fazer” para se atingir a eficiência, orientada na avaliação para a tomada de decisão. 

Essa experiência, que teve caráter empírico, servirá de plataforma para subsidiar o 

planejamento e a gestão a propor para o RU. 

A fim de contarmos com parâmetros para analisar a situação atual, foi necessário 

reaver os dados das pesquisas sobre o RU, realizadas de 2003 a 2005, confrontando as 

informações obtidas nesse período com as observações e os dados atuais. 

Os aspectos considerados mais relevantes e que consubstanciam este estudo estão 

aprofundados nos nove capítulos que dividem o trabalho. 

O primeiro capítulo refere-se à introdução. As bases conceituais do estudo estão 

consubstanciadas no segundo capítulo, com fundamentação teórico-empírica, arrimadas em 

fontes recentes e idôneas. O terceiro trata do referencial teórico sobre o tema. O quarto 

contém o método de trabalho do estudo. O quinto segmento analisa o cenário atual e futuro do 

Restaurante Universitário da UFC, focando-se desde a abrangência da gratuidade do ensino, 

prevista na legislação, passando pelos programas de assistência estudantil das IFES e, em 

particular, da UFC, até chegar à caracterização e às perspectivas para o RU da UFC. 

Nos capítulos seguintes,  são apresentados os resultados. O sexto capítulo aborda 

o diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo.  No sétimo capítulo,   examinamos as 

variáveis que influenciam o desempenho do RU. O oitavo capítulo é constituído da 

sistemática da elaboração da proposta de planejamento e gestão estratégica para o RU, da 

contribuição do estudo que traz um modelo de proposta de Planejamento e Gestão Estratégica, 

do Plano Tático e de um modelo da gestão para executar o Plano de Ação. 

O texto de remate − capítulo 9 (conclusão) − traz um resumo sobre as reflexões 

elaboradas ao longo do trabalho e as respostas às questões que motivaram a realização do 
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experimento. Seguem a lista de obras e autores, bem como considerável análise de 

documentos, que suportaram o estudo, sob o ponto de vista teórico e a perspectiva empírica, 

obediente às regras da ABNT apropriadas para referenciar tarefas acadêmicas desta natureza. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

2.1 Planejamento Estratégico 

 

As organizações procuram, ao longo dos tempos, a introdução de critérios 

científicos para a tomada de decisões, premidas pela crescente complexidade das necessidades 

e aspirações da sociedade. 

Diante de uma realidade, em que predominam cada vez mais as mudanças e a 

incerteza com o futuro, a capacidade gerencial de fazer julgamentos subjetivos para enfrentar 

e conviver com as crises torna-se essencial e um instrumento de grande utilidade na 

administração. 

O planejamento representa um processo no qual ocorre uma interdependência de 

um conjunto de partes e etapas que se direcionam para alcançar um objetivo. A formalização 

do planejamento abrange a definição de objetivos, na ordenação dos recursos humanos e 

materiais, na determinação e formas de organização, no estabelecimento de medidas de 

tempo, quantidade e qualidade, na localização das atividades que interagem para canalizar 

racionalmente a conduta, para obtenção do que se intenta alcançar. 

No setor público, o planejamento coincide com uma ação na qual o administrador 

executa o planejado, objetivando alcançar as metas e diretrizes, definidas pelos agentes 

governamentais, que vão abranger, principalmente, aspectos sociais, políticos, ecológicos e 

culturais. 

Para Aktouf (2002, p. 48) os objetivos dos estados ou nações não podem ser 

reduzidos “às pesquisas de vantagens, de ganhos, de aproveitamento concebido em termos de 

indicadores de rentabilidade econômica, de concorrência [...]”. 

O surgimento do Planejamento Estratégico está associado a grandes organizações 

que sentiram a necessidade de aperfeiçoar seus processos de gerência, com vistas a uma 

melhoria na qualidade da tomada de decisões que envolvam riscos, de organizar as atividades 

necessárias à execução destas decisões e de medir os resultados. O conceito distingue-se das 

abordagens tradicionais, por introduzir nos processos administrativos o componente de 

pensamento e ação, vendo a organização como um todo, sob a perspectiva de integrar as 

várias partes, visualizando ações no longo prazo. 

Planejamento Estratégico representa contribuição inovadora no campo da gestão e 

do processo decisório das organizações, por ter aliado a organização com o meio ambiente em 

que está inserida, associando a administração estratégica com métodos relacionados à 
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qualidade total, à aprendizagem organizacional e ao envolvimento dos funcionários nas 

discussões e decisões.  

Os conceitos e técnicas, utilizados, de início, somente no meio empresarial, logo 

passaram a ser aplicados no setor público, hajam vistas as incertezas e constantes mudanças 

do mundo contemporâneo, a exigir dos governantes e gestores públicos a inserção nos meios 

econômicos mundiais, a fim de prover os cofres públicos de recursos para financiar os 

programas de desenvolvimento. 

Segundo Porter (1999), o Planejamento Estratégico apresenta-se como o método 

mais adequado para enfrentar situação de mudanças e incertezas, ao visualizar a organização 

como um todo, sob a perspectiva de integração das várias partes envolvidas no processo. 

Para Mintzberg e Quinn (2001) a estratégia deve emergir de acordo com as 

ameaças e oportunidades, as forças e as fraquezas, considerando-se cinco aspectos: plano, 

manobra, padrão, posição e perspectiva. O plano representa ações ou diretrizes para uma 

determinada situação, visando a atingir os objetivos. A manobra considera a competição e as 

possibilidades de obtenção de vantagens, sendo representada por práticas organizacionais 

homogêneas, cujo padrão estratégico representa a consistência no comportamento. Na 

posição, a estratégia é entendida como a relação da organização com o ambiente, ou seja, com 

os contextos interno e externo, buscando definir as posições dos concorrentes com o propósito 

de enfrentá-las ou evitá-las. Na perspectiva, a estratégia está voltada às intenções internas e 

suas ações. 

As etapas, que envolvem o Planejamento Estratégico, são tratadas por muitos 

autores. Neste estudo, nos apoiamos na visão de Bryson e Alston (1996) e Oliveira (2007), 

que destacam o acordo inicial entre as lideranças e os liderados, como base para iniciar a 

implantação de planejamento estratégico. Esse apoio, que envolve o compromisso e o 

envolvimento, é essencial para prosseguir com a formulação do plano, com o estabelecimento 

da missão e dos valores. 

Com a análise dos ambientes interno e externo da organização, dá-se 

prosseguimento à análise das forças e fraquezas, e as ameaças e oportunidades, que para 

Bryson e Alston (1996) apud Estrada (2000), representam as forças nas quais a organização 

não tem controle; enquanto o ambiente interno deve ser cuidadosamente monitorado, para se 

realizar os devidos ajustes, quando necessário.  

A formulação de estratégias envolve a determinação de rumos apropriados para se 

atingir os objetivos, partindo-se das informações coletadas na análise do ambiente. Em 

seguida vem a etapa da implementação das estratégias, que se configura em praticar aquilo 
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que foi planejado. Finalmente, realizam-se a avaliação e a revisão das ações, dos objetivos e 

dos responsáveis pela implementação. O controle deve ser acompanhado por uma comissão, 

constituída por lideranças, dirigentes e funcionários, que irão avaliar e cobrar os resultados. A 

monitoração/avaliação é um tipo de controle do processo de Administração Estratégica que 

dará condições de se medir e comparar o desempenho organizacional com os objetivos e 

adotar as medidas corretivas, quando se fizerem necessárias. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), o feedback e o aprendizado estratégico 

facilitam a revisão das estratégias. As organizações necessitam de canais de comunicação que 

interagem, em uma estrutura lógica de causa e efeito, proporcionando a comunicação entre a 

visão e as estratégias, por meio de indicadores, originadas dos objetivos e metas. 

Embora seja reconhecida como técnica que traz muitas vantagens, algumas 

limitações são abordadas quando de sua implementação, destacando-se a resistência a 

mudanças, a falta de preocupação com resultados, levando muitas vezes a dificuldades na sua 

implantação em organizações públicas. 

De acordo com  Bryson (1996) apud Estrada (2000), tais óbices podem ser 

minimizados com a adequação das medidas estratégicas em idéias aceitáveis e passíveis de 

implementação em todos os níveis, motivando as pessoas a atuarem não só nas situações 

urgentes, mas também vislumbrando as questões fundamentais que envolvem o alcance das 

metas globais. 

 

2.2 Gestão estratégica e aprendizado organizacional 

  

A geração e a difusão de conhecimentos modificam as estruturas sociais ao longo 

do tempo, como a família, a tribo, o clã e o feudo e a pequena empresa familiar. Nos tempos 

atuais, a forma e a organização das famílias e das empresas continuam a passar por mudanças 

constantes, oriundas da acelerada criação e expansão de inovações. 

Nas organizações, as mudanças exigem perfis mais flexíveis e integrados aos 

ambientes internos e externos, capazes de lidar com questões e temas ligados a diversos ramos 

do conhecimento, numa concepção multidisciplinar. 

Para compreender as mudanças ocorridas nas organizações e contextualizar as 

diversas formas de gerenciar, é necessário conhecer as características de algumas escolas de 

Administração e de correntes teóricas abordadas neste estudo. 

A visão científica de Administração está ligada à Revolução Industrial, que teve 

início na Inglaterra, no século XVIII, trazendo profundas modificações na estrutura social e 
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comercial, decorrente da aplicação dos progressos científicos à produção. A mecanização do 

trabalho trouxe significativas transformações às organizações, que foram impelidas a inovar e 

a produzir mais, com maior rapidez e qualidade, reduzindo custos. 

A organização e a empresa moderna nasceram com a Revolução Industrial, que 

trouxe a ruptura das estruturas corporativas da Idade Média, os avanços tecnológicos e sua 

aplicação à produção. Nesse ambiente de implantação de novas tecnologias de processos de 

produção, construção e funcionamento das máquinas, passando de uma base artesanal e 

manufatureira para se firmar na produção industrial e mecanizada, começam a surgir as 

escolas de pensamento no campo da Administração, voltadas a conhecimentos científicos 

sobre as formas de trabalho coerentes com os novos sistemas de produção. 

No início do século XX, baseados nos estudos de tempos e movimentos e na 

remuneração por desempenho, desenvolvidos por Frederick Taylor, apareceram técnicas de 

racionalização da produção, divisão de tarefas, supervisão e obediência hierárquica, 

objetivando a maximização do rendimento da mão-de-obra. Nessa mesma linha de 

pensamento, Henry Ford complementa o taylorismo, dando ênfase às melhores práticas para 

produção e serviços padronizados, com carga maior na visão estratégica e racionalização no 

uso de recursos materiais e humanos. 

Com base nos estudos de Henri Fayol, aflorou A Teoria Clássica de 

Administração, corrente de pensamento desenvolvida na França com a preocupação de 

aumentar a eficiência por meio da composição e distribuição das unidades organizacionais em 

departamentos, centrados no comando, na autoridade e na responsabilidade, não levando em 

conta o ambiente externo das organizações, razão pela qual foi alvo de críticas (FERREIRA, 

2000  apud  LEAL FILHO, 2008). 

Ainda, segundo o autor, os padrões da escola clássica de organização, baseados 

em alta escala de produção, com baixo grau de integração das operações, são adequados a 

ambientes de mercados previsíveis e de farta mão-de-obra, não compatíveis com os dias 

atuais. Para maior eficiência nas organizações, são exigíveis a consideração das relações e das 

aspirações do elemento humano nas organizações e o reconhecimento do importante papel das 

pessoas no alcance dos melhores níveis de eficiência e produtividade. 

Como alternativa à Escola Clássica de Administração, apareceu a Escola de 

Relações Humanas, tendo em John Elton Mayo uma de suas figuras de destaque, baseado no 

desenvolvimento de várias experiências sobre motivação dos indivíduos para a consecução de 

metas organizacionais. Essa escola deu ênfase ao homem e às suas necessidades psicológicas, 

substituindo a autoridade formal pela liderança pessoal. Ao superestimar os aspectos 
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informais e emocionais da organização, a teoria mostrou-se incompleta e parcial, ensejando 

críticas ao preconizar a integração do grupo para o bem-estar dos trabalhadores, 

desconsiderando os conflitos e a melhor forma de solucioná-los, diante das divergências entre 

os objetivos da organização e os dos trabalhadores. 

Os avanços nos estudos sobre a busca da eficiência nas organizações tiveram 

destaque no movimento burocrático, cujo principal mestre foi pensador alemão Max Weber 

(1971), que preconizava a racionalização da sociedade ocidental moderna, por meio de um 

sistema de controle, em vista a eficiência na obtenção dos resultados, na impessoalidade, na 

rigidez e na disciplina no desempenho das tarefas. Embora constitua uma forma de 

organização que apresenta vantagens, tais como uniformidade na rotina de procedimentos, 

constância e continuidade das ações e precisão na definição da operacionalização, apresenta 

dificuldades no excesso de formalismo e de não ser flexível a inovações, em uma sociedade 

de contínuo e acelerado processo de mudanças. 

A limitação da liberdade e da criatividade das pessoas no trabalho, 

desconsiderando as peculiaridades de cada indivíduo, são os principais questionamentos ao 

sistema de organização burocrático, feitos pelos que defendem o desenvolvimento da 

administração flexível e inovadora. 

Embora suas disfunções estejam relacionadas ao exagero de regulamentos, 

excesso de formalismo, resistência a mudanças, apego às rotinas, despersonalização do 

relacionamento e hierarquização do processo decisório, esta corrente da Escola de 

administração ainda é largamente utilizada no serviço público brasileiro, embora, segundo 

Bresser Pereira (2001),  que defende a administração gerencial voltada para servir o cidadão, 

algumas áreas estratégicas ainda carecem de elementos da burocracia. 

As constantes mudanças na área tecnológica, na estrutura e nas estratégias das 

organizações provocam a fragmentação e descontinuidades na condução dos sistemas da 

gestão. Essas dificuldades estão relacionadas à prática da gestão burocrática, tendo como base 

a dependência, o conformismo e a alienação dos funcionários, que não atendem mais as 

expectativas de qualidade e rapidez na prestação de serviços e na oferta de produtos. 

A escola de pensamento, Teoria dos Sistemas, surgiu da necessidade de integrar 

as teorias de Administração e analisar a viabilidade de sua operacionalização com a 

informática. Esse enfoque sistêmico considera a empresa no meio em que está inserida, em 

uma perspectiva que trata das entradas dos recursos − extraídos do ambiente − no 
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processamento − que são o desenvolvimento das ações, utilizando as competências das 

pessoas e as tecnologias, e as saídas − que são os produtos e serviços resultantes. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), a abordagem sistêmica vê a organização como 

um sistema unificado, composto de partes inter-relacionadas, cuja atividade afeta em graus 

variados a atividade de todos os outros segmentos. 

Com a Teoria de Sistemas, emergem as preocupações com a concepção de 

modelos organizacionais mais abertos, menos definidos, e que interagem com o ambiente 

externo. Apesar, porém, de desenvolver uma ampla visão do funcionamento organizacional, 

seu abstracionismo a torna inviável para solucionar problemas específicos. 

Apesar de serem feitas muitas críticas a essa teoria, que prioriza a ação e o 

funcionamento em detrimento das pessoas que estão desempenhando as tarefas, sua 

concepção serve como embasamento para a aprendizagem organizacional, por tratar da visão 

e das inter-relações da organização como um todo. 

Somente na Teoria da Contingência ocorre o deslocamento da visualização da 

organização de dentro para fora e vice-versa, enfatizando-se o ambiente e as demandas sobre 

a dinâmica da organização. A teoria surgiu das várias pesquisas para saber os modelos de 

estruturas mais eficazes, adotadas em organizações. Como resultado, o estudo conclui que não 

existe uma só maneira de se administrar, pois cada organização deve adotar critérios de 

constante ajuste entre seu ambiente e os impactos tecnológicos.  

Na abordagem contingencial, existe relação entre as condições do ambiente − 

variáveis independentes − e as técnicas administrativas apropriadas − variáveis dependentes – 

para o alcance eficaz dos objetivos da administração. 

Essa teoria abrange as diversas teorias administrativas, agregando os 

conhecimentos e as variedades de métodos e técnicas que possam ser apropriados para 

determinadas situações dentro das organizações, enfatizando os modelos organizacionais mais 

flexíveis e as abordagens sobre motivação e liderança de forma relativista e situacional.  

Nos atuais modelos da gestão, preconiza-se a participação dos funcionários nas 

decisões das organizações. Alguma das razões que justificam a adoção de um maior grau de 

envolvimento dos funcionários na gestão das organizações é a democratização das relações 

sociais, o desenvolvimento de uma consciência de classe, a elevação do nível de educação e a 

intensificação e velocidade na comunicação das mudanças. 
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Quadro 1 – Características de formas de gerenciamento 
GESTÃO TRADICIONAL GESTÃO ESTRATÉGICA 

Chefe Coordenador 

Burocracia Ênfase nas pessoas e na criatividade 

Responsável pelo setor Responsabilidade compartilhada 

Voltada para hierarquia Voltada para o cliente 

Quem decide Facilita a decisão 

Centralizador Disseminador 

Vista como ameaça Incentiva participação  

Recebe informação Monitora informação 

Eficiência Eficiência e eficácia 

     
 

No Quadro 1, destacam-se as diferenças entre modelos gerenciais tradicionais, 

ainda utilizados nas organizações públicas e privadas, e a forma mais adaptável às condições 

atuais, por meio de uma gestão voltada para a qualidade. As transformações rápidas do 

ambiente, a expansão das organizações e o surgimento de novas técnicas tornam o modelo 

tradicional inapropriado para estruturas organizacionais complexas, cujo funcionamento 

depende de muitas variáveis, tem um quadro de pessoal com diferentes características, deve 

manter um alto padrão de eficiência e produtividade, com atividades rotineiras, em que a 

inovação e a criatividade são consideradas pontos relevantes. 

A passagem de uma gestão hierárquica e tradicional para um modelo que favorece 

a participação e o comprometimento das pessoas requer um nível de confiança e respeito entre 

a equipe, maior cooperação entre grupos, que realizam diferentes funções, para se atingir o 

objetivo de satisfazer as necessidades dos usuários de modo mais efetivo.  

O propósito da administração participativa é assegurar que as decisões sejam 

repassadas aos níveis hierárquicos mais apropriados, para que sejam compartilhadas e 

divididas as responsabilidades diante da tomada de decisão. A comunicação fortalece o 

vínculo entre o funcionário e as metas da organização. 

A relação entre gestão estratégica participativa e aprendizado organizacional 

potencializa a geração de idéias criativas e um sistema de comunicação efetiva, ou seja, o 

envolvimento dos funcionários proporciona um ambiente de aprendizagem. Conforme Kim 

(1993), o aprendizado, proveniente de atividades cotidianas dos funcionários, apresenta 

resultados mais favoráveis quando aliados a um processo participativo. A prática da 



 

 

25

participação organizacional contribui para o comprometimento, a cooperação e maior nível de 

confiança e respeito entre os funcionários e a gerência. 

Os valores predominantes nas organizações modernas têm seu foco estratégico no 

conhecimento e na aprendizagem, considerados, por Leal Filho (2005), como principal fator 

de produção, numa era em que a informação exerce influência intensiva no desempenho das 

empresas.  

A idéia de organização de aprendizagem, embora já estivesse sendo utilizada, 

difundiu-se desde a circulação do livro A QUINTA DISCIPLINA, de Peter Senge (1990), que 

desenvolveu as cinco disciplinas para as organizações em processo de aprendizado: maestria 

pessoal, relacionada com o autoconhecimento; modelos mentais, tratando de imagens que 

influenciam o modo como as pessoas vêem o mundo; objetivos comuns, aborda as questões 

relacionadas à clareza e compartilhamento de objetivos; aprendizado em grupo, relacionado 

ao desenvolvimento de habilidades coletivas e de ações coordenadas; e pensamento sistêmico, 

um modelo conceitual formado por um conjunto de conhecimentos e ferramentas que buscam 

o aperfeiçoamento da aprendizagem como um todo.  

A aprendizagem pode ser entendida como um processo presente em todas as 

atividades realizadas pelo homem. Abrange várias etapas do seu desenvolvimento, da infância 

até a velhice. De acordo com Senge (1990), a aprendizagem organizacional constitui-se de 

conhecimentos adquiridos por parte de cada indivíduo no ambiente organizacional, 

constituídos e organizados em torno das competências e da cultura da organização. 

Na compreensão de Leal Filho (2005), estão disponíveis várias teorias sobre 

aprendizagem, destacando-se a corrente behaviorista, preconizando a observação, mensuração 

e réplica científica, que resulta em mudanças de comportamento dos que aprendem. 

A escola cognitiva, considerada mais abrangente do que a behaviorista, explica os 

fenômenos complexos por meio da aprendizagem de conceitos e solução de problemas, 

mediante a percepção, raciocínio e memória, utilizando experiências e vivências. 

A aprendizagem apreciativa está voltada não para a massa de informações e 

conhecimentos adquiridos, mas dirigida às atitudes e valores sociais, traduzidos por gostos, 

preferências, costumes crenças, hábitos e ideais.  

Outra corrente de aprendizagem que merece destaque é a experiencial, que 

engloba a perspectiva de aprendizagem de todas as outras correntes, com destaque para 

trabalhos nessa área realizados por Piaget, que toma por base a aprendizagem como uma 

integração de experiências, percepção, cognição e comportamento. 
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Nessa perspectiva, a aprendizagem organizacional emerge das interações sociais, 

na qual os indivíduos, de forma compartilhada, adquirem novos conhecimentos e percepções, 

modificando comportamentos e ações.  

Para Drucker (1999, 2002), a aprendizagem em organizações representa as 

informações que, processadas, provocam as mudanças em algo ou alguém.  

Ao analisar os aspectos culturais que dificultam as práticas de aprendizagem e a 

implantação de processos participativos em ambientes organizacionais no Brasil, destaca-se a 

posição de Schwartzman (1988), sobre as origens patriarcais e o paternalismo, síntese da 

concentração do poder que favorece a dependência e a permanência do sistema que restringe a 

disseminação do conhecimento, contrapondo-se a um ambiente de valores participativos.  

As organizações brasileiras possuem características peculiares que as diferenciam 

de outros países. Embora não possamos generalizar, é importante salientar que a cultura das 

organizações públicas é caracterizada pela estrutura rígida de poder, com raízes profundas de 

um estado patrimonialista. Schwartzman (1991) diz que, apesar de nossos avanços na 

industrialização e na área tecnológica, nossas bases políticas são muito arcaicas. Segundo 

ainda o autor, a concepção teórico-ideológica que forma o Estado é centralizadora e muito 

autoritária, avessa a mudanças, refletindo na sociedade e, conseqüentemente, afetando o 

desempenho de modelos gerenciais. 

As organizações estão inseridas em um ambiente e recebem influência do 

contexto cultural onde se situam. Segundo Mintzberg e Quinn (2001), a cultura 

organizacional é a base da organização, constituindo-se de um conjunto de hábitos e crenças 

estabelecidos por meio de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos 

os seus membros. Na ótica de Srour (2004),  a cultura muda pelos mesmos processos pelos 

quais se formam, transformando sua interpretação em ação.  

A mudança deveria se tornar um processo a ser incorporado à dinâmica das 

organizações. A capacidade de prever mudanças e administrá-las, privilegiando a 

adaptabilidade, a flexibilidade, a sensibilidade e a rapidez na decisão, é determinante para a 

sobrevivência das organizações. À  medida que os cenários mudam, as pessoas são instadas a 

oferecer soluções criativas e a mobilizar-se para as mudanças. 

De acordo com Leal Filho (2005), entretanto, a rigidez nas estruturas 

organizacionais, muitas vezes, impede o sucesso dos processos de mudanças. As 

transformações culturais são complexas e demoradas, contudo, se bem conduzidas, por meio 

de monitoramento dos aspectos positivos e negativos de como as mudanças estão sendo 

interpretadas, levarão à estratégia e proporcionarão menos desgastes. 
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Com base na análise das várias escolas da gestão, concluímos que o modelo 

organizacional para uma unidade complexa como o RU é a gestão conforme resultados, 

tomando como referência a Escola de Aprendizagem. O estilo de administrar deve ser 

baseado nos aspectos: 

− Focalização no futuro 

− Visualização para fora 

− Orientação para pessoas 

− Orientação para clientes 

− Orientação para resultados 

− Criação de inovações 

− Ênfase no “para que” 

− Ênfase em pessoas, mentalidade e tempo 

− Iniciativa descentralizada dos subordinados 

− Estilo participativo 

− Delegação e responsabilidade 

− Trabalho em equipe. 

 

2.3 Sistema de monitoramento e avaliação 

 

O controle estratégico acompanha o desempenho do sistema por meio da 

comparação entre as situações alcançadas e as previstas, tendo como meta a informação para 

acompanhamento das ações, objetivando alinhar as iniciativas aos objetivos propostos e, caso 

necessário, providenciar os ajustes necessários ao Plano de Ação. 

A utilização de indicadores de desempenho para aferir os resultados é uma 

metodologia relacionada ao conceito de gerenciamento voltado para resultados (Results 

oriented management - ROM). Embora esse tipo de gerenciamento tenha, em seu início, sido 

muito criticado pelo formalismo, controle e individualismo, sem a participação e o 

envolvimento das pessoas na sua execução, quando bem aplicado, levando-se em conta a 

orientação para o futuro, visão do ambiente externo, ênfase às pessoas, clientes, usuários, 

descentralização e delegação, participação e trabalho em equipe, conduz a bons resultados e 

até o alcance dos objetivos estratégicos (KOTLER, 1994). 

Alguns autores conceituam indicador de desempenho como um instrumento de 

mensuração de ordem quantitativa ou qualitativa das ações planejadas. 
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A proposta da gestão estratégica para o RU terá como referencial de medição de 

desempenho o balanced scorecard (BSC), concebido por Kaplan e Norton (1997), por utilizar 

indicadores que medem o desempenho global, avaliando os resultados, de modo a fomentar a 

aprendizagem organizacional, pondo-se em prática o planejamento estratégico de forma 

otimizada e flexível. 
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3 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA NO MUNDO EMPRESARIAL E 

NO SETOR PÚBLICO 

 

O acervo de estudos sobre planejamento e gestão estratégica no mundo 

empresarial é vasto e diversificado em termos de abordagens, escolas doutrinárias e modelos 

conceituais. Essa riqueza bibliográfica é conseqüência de a orientação dos postulados da 

gestão e do planejamento estratégico haver sido formulada dentro da lógica da iniciativa 

privada e pelo fato de as empresas, sobretudo as de grande porte, serem ágeis e inovadoras em 

termos da busca de maior competitividade. 

No setor público do Brasil, tal prática ainda é recente, sendo a bibliografia 

disponível restrita e predominantemente constituída de trabalhos acadêmicos. Quando se 

direciona para as IFES, a bibliografia acessível, relacionada ao tema deste estudo, se restringe 

a algumas dezenas de documentos. 

Na pesquisa realizada, foram encontrados poucos documentos relacionados a 

planejamento estratégico de um órgão específico, integrante da estrutura de uma universidade. 

O resultado preliminar da pesquisa bibliográfica sobre estudos relacionados à gestão e ao 

planejamento estratégico mostrou que este estudo, direcionado a uma unidade da UFC (RU), 

poderá trazer mais informações sobre mecanismos da gestão que melhor se adaptem a 

estabelecimentos desse gênero. 

Meyer Jr. e Meyer (2004) referem-se ao caráter técnico e intuitivo do 

planejamento estratégico como ferramenta da gestão nas instituições de ensino superior. As 

duas abordagens analisadas dizem respeito ao caráter racional e intuitivo da gestão 

estratégica. Os autores asseveram que a visão tradicional – programática, quantitativa e 

também racional – desenvolve uma análise racional do ambiente externo e interno, 

conduzindo o gestor universitário a uma tomada de decisão a respeito do posicionamento da 

organização, em um contexto competitivo e de futuro.  

Já na perspectiva não tradicional, o planejamento deve ser encarado como 

trabalho dinâmico, intuitivo, criativo e adaptativo. Nessa linha de reflexão, Mintzberg, 

Ahlstrand e Lamper (2004) defendem o argumento de que “a natureza analítica é a base do 

planejamento estratégico”, e que “a análise formal simplesmente não basta para muitos 

aspectos de administração”.  

Em síntese, a gestão estratégica nas universidades combina racionalidade e 

intuição em grau superior ao que é feito em empresas privadas. Portanto, para superar os 

obstáculos inerentes ao planejamento, quer técnicos, políticos ou sociais, os gestores 
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universitários necessitam dominar a arte de lidar com processos não racionais, envolvendo 

intuição, subjetividade, emoção, experiência e criatividade (MEYER JR.; MEYER, 2004).  

Bodini (1998), ao estudar o planejamento estratégico em universidades públicas e 

privadas, assegura que a universidade desempenha papel diferenciado das empresas de 

manufatura ou prestadoras de serviços e que as práticas e abordagens da gestão e do 

planejamento estratégico, amplamente utilizadas na iniciativa privada, somente agora é que 

estão sensibilizando os gestores universitários. Uma constatação desse recobro do tempo 

perdido foi a realização do IV Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América 

do Sul, realizada em dezembro de 2004 na cidade de Florianópolis-SC, tendo como temática 

principal Gestão Estratégica de Instituição de Ensino Superior, com a apresentação de 44 

trabalhos de elevado nível acadêmico e prático. 

Conforme ainda Bodini (1998), é possível se implantar, em universidades, os 

métodos tradicionais de planejamento estratégico, porém, deve-se levar em consideração a 

idéia de que elas são sistemas complexos e que, muitas vezes, adaptações individuais serão 

necessárias.  

Uma síntese da mensagem básica do artigo de Bodini (1998) é expressa na 

afirmação de que o planejamento estratégico, para as IES, deve ser trabalhado por meio da 

sensibilização, dos conhecimentos dos seus conceitos e objetivos, criando-se um ambiente 

interno propício. Sugere, ainda, a formação de equipes multifuncionais que permitirão visões 

de vários ângulos da instituição e, com base nessas equipes, desenvolver a preparação e o 

treinamento em situações inerentes ao sistema, seguindo-se aos trabalhos de definição da 

instituição como um todo: “como se está”, “onde se quer chegar” e “como se está para chegar 

lá”, de acordo com o referencial do  modelo de Ansoff (1993). 

Lima, Tomiello e Silveira (2004), em artigo focado na metodologia de 

planejamento estratégico a ser considerada pelas instituições de ensino superior, acentuam 

que tais instituições também se tornaram alvo da globalização na esfera política, econômica, 

social, cultural e científico–tecnológica. Essas transformações induzem as IES a realizarem 

planejamento estratégico, para definir a mobilização de seus recursos, visando a alcançar os 

objetivos propostos e a atender aos critérios de avaliação do Ministério da Educação e Cultura 

(BRASIL, 1998).  

Portanto, a contribuição dos autores objetiva apresentar diferentes metodologias 

de planejamento estratégico que possam ser adaptadas pelas IES, com assento nos 

pressupostos: 
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a) as IES necessitam reconhecer que as ferramentas tradicionalmente utilizadas 

pelas empresas se tornam aliadas das práticas educacionais; 

b) todo método deve ser submetido e adaptado à cultura da instituição; e  

c) o planejamento estratégico nas IES faz-se relevante, pois é um importante 

instrumento para o desenvolvimento da sociedade. 

Como propostas metodológicas, a serem avaliadas para a escolha mais pertinente 

para elaboração e gestão estratégicas nas IES, os autores sugerem: 

a) os quatro passos básicos do planejamento de Stoner e Freeman (1999, p. 91); 

b) etapas para formular o plano estratégico de Vasconcelos Filho (1985, p.36); e 

c) as quatro fases básicas para elaboração e implementação do planejamento 

estratégico em IES, com amparo em Oliveira (2007), ou seja, diagnóstico 

estratégico, missão da organização, instrumentos prescritivos e quantitativos e, 

por fim, controle e avaliação.  

 Como síntese do artigo, Lima, Tomiello e Silveira (2004) asseveram que o 

planejamento estratégico é essencial à sobrevivência das IES, assegurando um mínimo de 

visão global, assentado na definição adequada de suas finalidades, objetivos e metas, coerente 

com o cenário nacional e o panorama internacional.  

Focando esta análise para a universidade pública, tem-se o trabalho de Delgado 

Filho e Bacic (2004), em que fazem uma comparação didática entre as diferenças do 

planejamento estratégico, desenvolvido nas universidades e no mundo dos negócios privados. 

A contribuição deles é apresentada no Quadro 2. 

Os autores em foco enumeram, também, uma série de aspectos a considerar na 

condução de um planejamento estratégico: 

a) não usar para justificar decisões da administração central; 

b) não detalhar demasiadamente; 

c) reforçar a idéia de que o plano é dinâmico; 

d) deixar claro que a indeterminação faz parte do cenário; 

e) permitir objetivos de baixo investimento; 

f) separar o que é rotina do que é estratégico; 

g) desdobrar e alinhar; 

h) garantir uma agenda estratégica;  

i) discutir as ações da gestão e infra-estrutura posteriormente;  

j) preferir facilitador externo; e 

k) tornar o planejamento estratégico uma aprendizagem organizacional. 
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Quadro 2 - Planejamento Estratégico: diferenças entre o mundo dos negócios e a 
universidade 
Aspectos Mundo dos negócios Universidades 
Consenso Diretivo do tipo top-down. A 

relação patrão/empregado é 
muito clara e o poder central é 
bem definido.  
Estrutura pouco colegiada. 

Devido à importância da governança compartilhada 
no gerenciamento de uma universidade, o 
envolvimento dos professores é vital e a construção 
de um consenso desde o início é essencial. 
Destaque-se que o “poder centralizado” em 
universidades não é muito forte. Estrutura é 
fortemente colegiada. 

Sistema de valores Essencialmente voltado aos 
resultados financeiros. 

Investimento a longo prazo na educação de pessoas. 

Clientes Aqueles que pagam, ou podem 
pagar, diretamente pelos 
serviços ou produtos. São 
facilmente identificáveis, 
permitindo segmentação e 
estabelecimento de objetivos e 
metas. 

Universidades não têm um cliente bem definido; 
alunos, funcionários, comunidade e sociedade 
podem ser considerados “clientes”. Como 
conseqüência, definir metas e medir a efetividade de 
forma consistente com a missão da universidade é 
problemático. 

Cultura Cultura de mudança é inerente à 
necessidade de sobrevivência no 
mercado. 

Pouco atenta ao ambiente externo, a demanda ainda 
é maior que a oferta e a competição não é vista 
como um risco à sobrevivência. Voltada ao 
desenvolvimento e manutenção do saber, sua 
natureza favorece a preservação. 

Planejamento 
estratégico como 
instrumento de 
integração 

O produto final, o plano, é tão 
ou mais importante que o 
processo de planejamento. Um 
plano medíocre coloca em risco 
a sobrevivência da empresa. 

A participação no “pensamento estratégico” é mais 
importante do que o produto final, o plano. Um 
plano medíocre, mas bem alinhado, é melhor do que 
um bom plano sem participação.  

Recompensa Privilegiam a participação 
financeira nos resultados, ou nos 
lucros da empresa, em especial 
se obtidos como fruto de sua 
estratégia. 

De um modo geral as pessoas não são 
recompensadas em função do desempenho 
financeiro.  

Comprometimento da 
Alta Administração 

O comprometimento é natural, 
pois os ganhos da alta 
administração geralmente estão 
atrelados aos resultados; e a 
permanência nos cargos é 
função direta do sucesso da 
empresa. 

Os ganhos da alta administração não estão atrelados 
aos resultados e a permanência nos cargos, ou 
“fazer a sucessão”, está mais dependente das 
relações políticas do que dos resultados alcançados. 

Acoplamento entre 
unidades ou órgãos 

È essencial à sobrevivência da 
empresa, por exemplo: se 
vendas fecham mais contratos 
do que a produção é capaz de 
atender, a empresa terá sérios 
problemas; (sic) se Pesquisa e 
Desenvolvimento não inova, 
marketing tem dificuldades em 
atrair a clientela. 

Fracamente acoplada, suas unidades possuem 
razoável autonomia acadêmica, o que induz a igual 
autonomia administrativa, portanto, o fraco 
acoplamento deve ser considerado ao se projetar o 
processo de planejamento estratégico. 

Fonte: Delgado Filho e Bacic (2004). 

 

Saindo do campo das propostas e recomendações quanto à elaboração e 

implantação do planejamento e da gestão estratégica nas IFES, a análise aqui procedida tem 
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início com o estudo de Estrada (2000), que relata o desenvolvimento da elaboração de planos 

estratégicos, tendo por substrato uma rica análise comparativa, utilizando a Universidade 

Federal de Santa Maria como estudo de caso. 

Os parâmetros referenciados por Estrada (2000), para efeito comparativo, são os 

três padrões concebidos para as organizações públicas e para aquelas sem fins lucrativos, o 

primeiro dos quais proposto por Bryson e Bryson e Alston, em Strategic Planning for Public 

and Nonprofit Organizations e Creating and Implementing Your Strategic Plan; o modelo 

apresentado por Arguin, em O Planejamento Estratégico no meio universitário; e o terceiro 

descrito por Cunha (1995, 1996), desenvolvido junto ao NEST – Núcleo de Estudos 

Estratégicos, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, na Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

Para efeito de melhor visualização e análise, Estrada (2000) apresenta as 

principais características de cada modelo, destacados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Principais características de três modelos de planos estratégicos  

BRYSON ARGUIN CUNHA 
  I – Cultura e Poder 

II – Sistema Organizacional 
1. Acordo Inicial  1. Filosofia e orientação da 

instituição  
1. Visão  

2. Atribuições  2. Análise do meio externo  2. Valores  
 

3. Missão e Valores 3. Análise do meio interno  3. Missão  
4. Avaliação do Ambiente  4. Integração do meio externo e do 

meio interno  
4. Grupos de relação  

5. Assuntos Estratégicos   5. Oportunidades e ameaças  
6. Formulação Estratégica   6. Pontos Fortes e Fracos  
7. Revisão e Adoção do Plano   7. Questões estratégicas  
8. Visão de Sucesso  8. Estratégias 
9. Implementação  9. Ações estratégicas 
10. Reavaliação do Processo   

Fonte: Estrada (2000). 
 

 
Os parâmetros dos modelos apresentados no Quadro 3 serviram de referência para 

o delineamento da proposta de planejamento estratégico para o RU da UFC, conforme está 

apresentado no item 8.1. 

A contribuição dos modelos, destacados no Quadro 3, foi decisiva para a 

adaptação de outros utilizados em empresas para aplicação em universidades públicas. 

O artigo de Marcelino (2001) apresenta a análise de um processo de Planejamento 

Estratégico da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Universidade de Brasília (UnB), 
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implantado com uma metodologia participativa, que envolveu professores, alunos, 

funcionários e membros do ambiente externo. Nos eventos promovidos, buscou-se o consenso 

sobre a missão e os objetivos da Faculdade, realizou-se a análise dos ambientes interno e 

externo, resultando em um documento contendo as estratégias, programas e projetos para o 

período de 2002 a 2006. 

O artigo também descreve um Plano de Ação para a Faculdade, desdobrado em 

sete programas, 17 projetos e 51 metas, utilizando a técnica de matriz estratégica para análise 

das potencialidades ofensiva e defensiva, da debilidade ofensiva e das vulnerabilidades dessa 

unidade acadêmica. Por último, faz recomendações e sugestões para a implementação do 

Plano Estratégico da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da UnB. 

O trabalho de Marcelino (2001) tem o mérito de ser um documento que abrange 

todos os componentes necessários ao êxito do planejamento estratégico de unidade acadêmica 

de uma IFES. São apresentados o plano de implementação e o plano de ação. Sob o ponto de 

vista da autora deste experimento, o estudo poderia ser mais rico se o modelo da gestão 

estratégica e as ferramentas de avaliação tivessem sido estudados e propostos com a mesma 

profundidade dispensada aos demais componentes do planejamento estratégico da Faculdade 

de Estudos Sociais Aplicados da UnB. 

Silva (2003) direciona seu trabalho para a análise do planejamento estratégico, 

com fulcro na gestão do espaço físico de uma unidade de ensino. Como o foco deste estudo 

será a expansão da estrutura física do Restaurante Universitário da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), os ensinamentos expostos em Silva (2003) serão considerados, em função da 

sinergia com o objeto do estudo em elaboração, que busca por meio do planejamento 

estratégico equacionar os problemas de mudança de gestão, diante de perspectivas de 

expansão,  adequando as modernas ferramentas administrativas às peculiaridades das IFES. 

A pesquisa aborda a gestão do espaço físico em instituições de ensino superior, 

buscando, no contexto do planejamento estratégico, as respostas para diferentes expectativas, 

com relação à gestão dos espaços e recursos, diante das novas tecnologias e do novo cenário 

de aprendizagem, alvo constante das preocupações dos governos. 

É discutida, em Silva (2003), a gestão do espaço físico de instituições de ensino 

superior, com base na experiência do crescimento da Universidade Católica de Goiás (UCG) 

no período de 1994 a 2002. A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo de caso, 

sendo que os dados foram coletados numa abordagem qualitativa, por meio de um 

questionário que procurou identificar o grau de satisfação de usuários, quanto à qualidade, 
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funcionalidade e estética arquitetônica do ambiente estudado, proporcionado pela recente 

expansão física da Universidade. 

Constatou-se que, na UCG, a expansão do espaço físico, sem um plano geral, 

levou a uma crise típica das comunidades com crescimento rápido, incorrendo em erros 

orgânicos que estão a exigir uma complexa, inoperante e custosa gestão, sem melhorar a 

satisfação dos seus usuários. 

A autora conclui, portanto, que a expansão física de uma instituição de ensino 

superior deve ser originada de um projeto pedagógico, que seja orientado pelas diretrizes 

institucionais de um planejamento geral e nas teorias metodológicas do planejamento 

estratégico, para que ela possa enfrentar, com possibilidade de sucesso, o novo ambiente 

globalizado que se transforma constantemente, em virtude da informação e do domínio da 

tecnologia, acirrando a competição no principal centro de produção do conhecimento – a 

universidade. Esse resultado demonstra a importância para este estudo, ao mostrar as 

dificuldades decorrentes da implantação de ações que afetam as comunidades universitárias, 

sem que haja legitimação e consentimento dos que serão afetados pelas medidas.  

Nascimento et al. (2001) apresentam um estudo, identificado na pesquisa 

bibliográfica, sobre planejamento estratégico do Núcleo de Documentação da Universidade 

Federal Fluminense. O artigo demonstra a importância do planejamento estratégico, como 

importante ferramenta para implantação de projetos de qualidade e prestação de serviços em 

bibliotecas universitárias. 

Os autores constatam que o planejamento estratégico se apresenta como 

instrumento ideal para que a direção das bibliotecas possa estabelecer suas diretrizes e definir 

as políticas e metas a alcançar. Enfatizam, ainda, a idéia de que, na elaboração do Plano 

Estratégico, as variáveis institucionais devem ser consideradas, para permitir a visualização 

das necessidades e abrangência da biblioteca universitária, dentro da organização ou órgão a 

que se subordina. 

A experiência analisada no artigo em discussão será importante como subsídio na 

elaboração da proposta de planejamento estratégico do complexo de restaurantes da UFC, 

haja vista que parte da mesma premissa básica de que a unidade pode ter sua estratégia 

própria, desde que seja consistente e respeite a filosofia da instituição. 

Na pesquisa sobre estudos realizados em restaurantes universitários, verifica-se a 

escassez de trabalhos em planejamento e gestão estratégica voltados para essa área. Foram 

identificados cinco trabalhos, dentre os mais correlatos aos objetivos desta dissertação, sendo 

dois artigos, apresentados em congressos, e três dissertações de mestrado. 
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Com foco na otimização do processo de produção de alimentos no Restaurante 

Central do Campus da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, Baba (2008) 

desenvolveu sua dissertação utilizando conceitos do programa de qualidade Seis Sigma para 

avaliar e propor um processo otimizado de produção que reduzisse o desperdício de 

alimentos. Seu estudo focou as duas formas de servir os alimentos, uma em bandejão e outra 

em pratos. Como resultado, identificou o fato de que o volume de alimentos desperdiçados é 

quase quatro vezes superior quando se utiliza o bandejão e, ao ser servido em pratos, os 

usuários mostram-se mais satisfeitos. Em síntese, a utilização de pratos no Restaurante traz 

benefícios aos usuários e à universidade, porquanto atende muito bem dois postulados do 

programa de qualidade Seis Sigma, no caso, foco no cliente e impacto financeiro. Esse 

trabalho servirá de embasamento para a otimização de ações  do Plano Tático, previsto neste 

estudo, objetivando minimizar  gastos  e reduzir desperdícios. 

O Restaurante Universitário da UnB é estudado por Souza (2007) sob os aspectos 

do desempenho financeiro e acerca da qualidade dos serviços prestados. É mostrado na 

dissertação o fato de que, em 2006, o RU da UnB contava com 190 colaboradores (71 

funcionários), fornecendo 3.444 refeições/dia. O resultado da apuração dos custos e receitas 

mostrou que o custo total por unidade de refeição é de R$ 10,78, ensejando um déficit de R$ 

9,58, haja vista o elevado nível de subsídio no preço da alimentação que, em média, é de 

apenas R$ 1,20. 

Com relação ao desempenho do RU da UnB, na opinião dos usuários, constatou-

se que 78,35% dos entrevistados apontaram o “tempo de espera no atendimento” como o fator 

negativo de maior expressão. Em segundo lugar, vem a insatisfação com o cardápio (63,33%). 

31,6% dos não-usuários entrevistados assinalaram que não freqüentam o RU em razão, 

sobretudo, do longo tempo de espera.  

Vidrick (2006) focou seu estudo no restaurante universitário da Universidade do 

Sagrado Coração, Bauru (SP), identificando e analisando as variáveis mais relevantes para a 

formulação de indicadores de qualidade, baseados na pirâmide das necessidades, de Maslow, 

desde a perspectiva dos usuários do restaurante. Para isso, utilizou a técnica de grupo focal. 

Os resultados mostram que, dos 28 indicadores selecionados, os cinco mais relevantes, em 

ordem de importância, foram: gentileza dos funcionários, gestão participativa, variedade das 

opções dos alimentos, saudações pessoais e atendimento personalizado. Foi surpreendente o 

fato de que alguns indicadores, muito visados em restaurantes universitários, não tenham sido 

considerados de grande relevância na opinião dos comensais. Destacam-se os mais 

emblemáticos: rapidez no atendimento (10º), sabor da refeição (12º) e preço (16º).  
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As informações contidas nesses dois trabalhos, com dados considerados 

relevantes para uma gestão estratégica com foco no cliente,  foram levadas em conta para a 

elaboração do plano de ação para o RU, previsto neste estudo. 

Em artigo apresentado no V Colóquio Internacional sobre Gestión Universitária 

em América del Sur, realizado em Mar Del Plata, Barbosa, Lima e Barbosa (2005) 

apresentam um modelo de controle de custos para o restaurante da Universidade Federal de 

Sergipe. A ferramenta utilizada foi o método de custeio baseado em atividades (ABC), tendo 

sido selecionadas as seguintes componentes geradoras de custos: 

a)  atividades do restaurante;  

b)  usuários do restaurante;  

c)  custo por processo/atividade;  

d) custo total das atividades;  

e)  custo unitário das atividades por refeição; e 

f)  capacidade instalada do refeitório.  

 

O modelo informatizado fornece dados estratégicos, de forma ágil e confiável, 

para a tomada de decisão da alta administração. 

No artigo de Carvalho, Amorim e Tavares (2003), é proposta uma matriz de 

indicadores de qualidade para o restaurante universitário da Universidade Federal Fluminense, 

objetivando a melhoria na qualidade do serviço prestado e a criação de uma ferramenta de 

controle, para identificar o grau de satisfação dos comensais. 

 
“Cabe ressaltar que desenvolver programas de qualidade no setor público requer 
habilidades, conhecimentos do sistema assistencial e muita vontade de buscar a 
melhoria contínua do serviço, tendo em vista as limitações de recursos de qualquer 
natureza, porém concretizar ações exige acima de tudo, iniciativa, esforço, sensatez 
e perseverança”. (CARVALHO; AMORIM; TAVARES, 2003, p. 4). 

  

Com arrimo na pesquisa de campo e utilização da ferramenta proposta no artigo, o 

grau de satisfação dos usuários apresentou-se muito baixo, ao se somarem os percentuais de 

“nada satisfeito”, “pouco satisfeito” e “mais ou menos satisfeito”, para os indicadores:  

− tempo de espera − 87,2%;  

− variedade dos cardápios − 80,3%;  

− manutenção do cardápio oferecido até o final do atendimento − 67,5%;  

− localização, ambiente e conforto − 52,2%.  
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Para Kraemer (2004), as IES particulares ou públicas, com ou sem fins lucrativos, 

são organizações constituídas para oferecer benefícios de natureza social, cultural, econômica, 

educativa, tecnológica e, também, moral à sociedade. Segundo ela, a existência dessas 

instituições só tem sentido quando realmente podem contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade onde se encontram. 

As universidades e todas as entidades sem fins lucrativos, conforme pensamento 

de Drucker (1999, p. 140),  
 
[...] são agentes de mudança humana. Seu produto é um paciente curado, uma 
criança que aprende, um jovem que se transforma em um adulto com respeito 
próprio, ou seja, a transformação de uma vida, tendo um papel claro a desempenhar 
na comunidade a que servem; e provocando mudanças sociais. Desenvolvem uma 
série de atividades, valendo-se de recursos obtidos do sistema econômico e social o 
qual, por sua vez, acolherá. 

 

Mesmo desempenhando funções sociais de alçada importância, as IES, segundo 

Borges e Silva (2000), recebem pouca atenção de profissionais para a aplicação de novas 

técnicas contábeis e gerenciais. Assim como nas atividades empresariais, estas entidades 

dependem de um conjunto qualificado de recursos humanos e materiais. 

Ao analisar a literatura sobre Planejamento e Gestão Estratégica em universidades 

públicas no Brasil, conhecendo o estado da arte sobre o tema, encontramos algumas 

contribuições que por sua relação com o assunto estudado e por estarem mais vinculadas aos 

objetivos desta dissertação foram destacadas neste item. 

Este estudo vem, portanto, se juntar à literatura atual sobre o tema, ao contribuir 

com a discussão e a proposta de um modelo de Planejamento e Gestão Estratégica para uma 

unidade organizacional de uma universidade pública. 

Considerando que não encontramos na literatura estudos focados em 

Planejamento e Gestão Estratégica em restaurantes de IFES, supomos que este trabalho tenha 

um caráter pioneiro e venha a servir de benchmark para os restaurantes das demais 

universidades federais. 
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4 MÉTODOLOGIA DE TRABALHO 

  

4.1 Método de abordagem e procedimento 

 

No desenvolvimento da pesquisa, empregamos o método de abordagem indutivo, 

por seguir a conexão ascendente de análise dos fenômenos particulares para planos mais 

abrangentes, partindo das constatações mais particulares para as gerais. Na fase conceitual, 

relativas à fundamentação teórica e revisão de literatura,  o método adotado é o da pesquisa 

exploratória, mais especificamente, o método de levantamento bibliográfico e documental. Na 

segunda etapa, utilizamos a pesquisa-ação, baseada em levantamento de informações, 

oriundas de entrevistas, seminários e oficinas de trabalho. 

O método de procedimento Estruturalista dá suporte à composição do modelo de 

Planejamento e Gestão Estratégica, relacionando os diversos elementos da pesquisa, com 

origem na investigação de um fenômeno concreto, que passa a ser visualizado por meio da 

concepção de um modelo desejável, que poderá se concretizar como uma proposta estruturada 

e relacionada com a experiência. 

 

4.2 Delimitação do estudo 

 

O objeto deste estudo é o Planejamento e a Gestão Estratégica no Restaurante 

Universitário da UFC, no período de 2009 a 2020, ante as conseqüências de implantação das 

metas do projeto REUNI-UFC, que prevê aumento de 30% das vagas nos cursos de 

graduação, ampliação dos programas de assistência estudantil, aumentando em 50% as vagas 

nas residências universitárias e no Programa de Assistência Alimentar. 

A análise da repercussão desse cenário de expansão será realizada mediante o 

enfoque da Administração Estratégica, tomando-se como base as intervenções realizadas no 

período de 2003 a 2008, assim como os avanços detectados nessa gestão. 

 

4.3 Estudo do cenário atual e do panorama futuro 

 

A expansão do número de alunos e as crescentes exigências de melhor qualidade 

nas refeições, diversidade de cardápios, conforto e bem-estar dos alunos nas instalações e 

excelência no atendimento, atrelados ao crescimento quantitativo, tornam o futuro do RU um 

grande desafio. 
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Conhecer todos os elementos condicionantes e impactos desse cenário é um dos 

procedimentos metodológicos que fornece princípios essenciais para montagem da proposta 

de Planejamento e Gestão Estratégica do RU. 

Nesta análise, são considerados os vetores: 

− tendência das políticas de apoio à assistência estudantil; 

− impacto das deliberações do REUNI na demanda pelo RU; 

− análise do modelo de gestão atual; 

− efeitos da divulgação sobre o nível de satisfação e de demanda; e 

− projeção do cenário do RU com procedência na situação atual. 

 

 A técnica adotada para a análise proposta é a de cenários, por ser considerada 

mais apropriada aos objetivos almejados nesta dissertação. Segundo Audy e Silva (2004, p. 

215), “a construção de cenários contribui na prospecção dos ambientes interno e externo à 

organização, auxiliando a tomada de decisão e a definição das estratégias e ações desta”. O 

cerne da contribuição dessa técnica é dar uma resposta no presente, a respeito do que 

acontecerá no futuro, mais remoto, caso ocorram mudanças nas variáveis-chave do processo 

de planejamento. 

Os principais elementos considerados no estudo de cenários deste relatório de 

pesquisa são: o ambiente institucional, o marco legal, as partes interessadas, a dimensão 

financeira, o modelo da gestão e a cultura organizacional. 

 

 4.4 Métodos e técnicas adotados 

 

As ferramentas e técnicas utilizadas na elaboração do Plano de Ação para o RU 

foram a análise SWOT, o brainwritting, e o Seminário de Planejamento Estratégico, por serem 

as mais apropriadas em processos da gestão participativa.  

  

4.4.1 O método SWOT e o diagnóstico estratégico 

 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para dar subsídios à elaboração do 

diagnóstico estratégico, objetivando a formulação de um modelo de planejamento e gestão de 

uma entidade pública ou privada. Essa técnica de análise, baseada nas siglas das palavras em 
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inglês strengths (forças), weaknesses (fraquezas), oportunities (oportunidades) e threats 

(ameaças), foi desenvolvida pelo grupo de Administração Geral da Harvard Business School. 

O modelo propõe a formulação de estratégias adequadas às capacidades internas e 

à análise do ambiente externo, sendo uma ferramenta facilitadora do diagnóstico institucional 

que integra as metodologias do Planejamento Estratégico. 

A utilização desse instrumento serve como base para o exame da situação 

estratégica do RU, partindo-se da análise do cruzamento de importantes informações, como os 

pontos fortes e fracos com as oportunidades e ameaças, originadas do ambiente 

organizacional, evidenciando os diversos pontos estratégicos, a serem trabalhados e 

utilizados, visando a sua sobrevivência e expansão. 

Realizando-se uma avaliação crítica, entre a relação das forças e fraquezas, as 

ameaças e oportunidades, a que as unidades organizacionais estão sujeitas, será possível 

traçarmos estratégias adequadas para a melhoria do desempenho e o alcance dos objetivos 

determinados. 

 
Quadro 4 – A análise de S W O T 

  
CATEGORIAS 

STRENGHT 
PONTOS FORTES 

WEAKNESS 
PONTOS FRACOS 

OPPORTUNITY 
OPORTUNIDADES 

Use seus pontos fortes para 
aproveitar oportunidades 
 

Modifique seus pontos fracos, 
aproveitando oportunidades 
 

THREAT 
AMEAÇAS 

Use seus pontos fortes para evitar 
ameaças 

Minimize pontos fracos e evite as 
Ameaças 

 

 

Os passos para a execução do SWOT, contidos no Quadro 4, iniciam com a 

formação de quatro listas: 

 

a) com os pontos fortes da unidade de análise; 

b) com os pontos fracos que precisam ser melhorados; 

c) das oportunidades que podem ser aproveitadas; e 

d) das ameaças do ambiente. 

 

Em seguida, procedemos ao cruzamento das informações, focando nas estratégias 

descritas no Quadro 4: 

 

a) usar os pontos fortes para aproveitar oportunidades; 
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b) usar os pontos fortes para evitar ameaças; 

c) modificar os pontos fracos, aproveitando oportunidades; e 

d) minimizar os pontos fracos e evitar as ameaças. 

 

Neste trabalho, a utilização desta técnica permite a identificação dos problemas e 

as respectivas ações a serem implementadas para corrigi-los, com base na análise das forças e 

fraquezas do ambiente interno do RU e das oportunidades e ameaças do ambiente externo, 

buscando o equilíbrio entre as variáveis. 

A análise SWOT foi realizada com a participação de representantes da equipe de 

colaboradores do RU, funcionários de outras unidades da Instituição, alunos, representantes 

do Diretório Central dos Estudantes (DCE), estagiários do Programa de Assistência Estudantil 

e Programa de Bolsas de Administração, que realizam atividades no Restaurante, 

fornecedores internos e externos, tais como representante do Almoxarifado Central da UFC, 

pregoeiro da Comissão de Licitação e empresário do comércio de carnes, representantes dos 

cargos de direção do RU e alunos de outras IES. 

Os indicadores coletados nesse evento foram consolidados e correlacionados os 

pontos fortes e fracos com as oportunidades e ameaças, identificando-se as ações apontadas, 

para tirar o máximo de proveito das oportunidades e dos pontos fortes, minimizar o impacto 

das ameaças e neutralizar os pontos fracos. 

 

4.4.2 A técnica do brainwritting 

  

O brainwritting é um método altamente cooperativo e participativo, que 

possibilita, por meio da dinâmica grupal, a geração de informações válidas, oriundas da 

discussão em torno de problemas identificados, ensejando o estabelecimento de um consenso 

sobre o assunto. A utilização dessa técnica, nesta dissertação, tem a vantagem de aprimorar a 

eficácia e a produtividade do trabalho em grupo, por ensejar grande número de idéias, escritas 

em pequenos papéis, colhidas em curto tempo, maximizando a utilização dos conhecimentos e 

experiências dos participantes. 

A escolha desse procedimento decorre, também, do fato de os grupos de interesse, 

que participam do Seminário de Planejamento Estratégico, serem constituídos de pessoas com 

níveis de conhecimento bastante diferenciados, impedindo uma exposição espontânea de 

idéias, havendo sido necessária uma facilitação para que as manifestações surgissem de uma 

realidade vivenciada pelos participantes. 
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4.4.3 Seminários de Planejamento Estratégico 

 

Os seminários, realizados nos meses de outubro e novembro de 2008, contaram 

com a participação dos grupos de interesse (stakeholders) do RU, tendo como objetivo a 

discussão e a validação das sugestões que irão contribuir para definir a missão, finalidades, 

valores, visão de futuro, objetivos estratégicos e projetos para o quadriênio 2009-2012. 

Na realização dos seminários, foram utilizados o método SWOT e a técnica do 

brainwritting, mais apropriadas e usuais para o que almejamos nesta investigação, 

assegurando:  

− socialização de informações sobre o escopo do trabalho; 

− mobilização da comunidade universitária para viabilizar as discussões 

necessárias à constituição e validação do plano de ação e gestão estratégica a 

ser formado de maneira participativa; e 

− sensibilização da equipe operacional e da gestão do RU para que possam 

participar, com o devido conhecimento de causa, da formulação da proposta de 

Planejamento e Gestão Estratégica do RU. 

 

4.5 Indicadores de desempenho e de gestão 

 

Os indicadores são expressões quantitativas ou qualitativas que medem a 

aproximação a uma meta fixada, baseadas em parâmetros sobre determinadas variáveis e suas 

inter-relações. 

Para concluir a elaboração da proposta, faz-se necessária a definição dos 

indicadores de desempenho, que permitirão avaliar e, em conseqüência, atuar corretivamente 

sobre o desempenho dos processos. Além disso, a monitoração dos indicadores propiciará o 

acesso a informações que determinarão se as atividades programadas se encontram na direção 

dos objetivos estabelecidos, facilitando as tomadas de decisão para o redirecionamento ou 

manutenção das ações. 

Os indicadores de desempenho para o RU serão utilizados como referência para 

mensurar a eficácia dos procedimentos, fundamentando-se nos aspectos que envolvem a 

qualidade das refeições, o atendimento, a higiene e limpeza, a gestão, a imagem e os recursos 

humanos. 
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5 CENÁRIOS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO: ATUAL E FUTURO 

  

5.1 O Programa de Assistência Estudantil nas IFES 

 

5.1.1  Gratuidade da educação 

 

O direito fundamental à educação deriva do reconhecimento de que é dever 

constitucional do Estado assegurar a todos o acesso à educação, formando sujeitos cientes dos 

seus direitos e deveres, para que possam, assim, exercer plenamente a cidadania. 

O pleno cumprimento do direito à educação está relacionado com o direito à 

saúde, à alimentação, à moradia, ao transporte, à segurança, à dignidade e aos demais elos da 

corrente do universalismo dos direitos. 

A Constituição de 1988, no artigo 205, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) (Lei 9.394 de 1996), no artigo 2º, enfatizam a educação como direito de todos e dever 

do Estado e da Família: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (MANNIRICH, 2002, p. 105).  
 
Art 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (AGUIAR; MARTINS, 2003,  p.27). 

 

Ainda de acordo com a Constituição de 1988, no seu artigo 207, que rege o 

“princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, sabe-se que os recursos 

recebidos pelas universidades públicas, nos últimos anos, não foram suficientes para suprir 

nem a atividade de ensino. 

Nos derradeiros exercícios, as verbas destinadas às instituições federais de ensino 

superior foram precárias, não sendo bastantes para financiar suas atividades principais. Muitas 

instituições públicas passaram a enfrentar sérias crises de sustentabilidade financeira, 

atingindo, desde a manutenção de suas instalações à renovação do seu quadro de pessoal. 

A obrigatoriedade do financiamento das universidades públicas está, portanto, 

fundamentada na lei, constituindo-se um direito social, universal, como também obediente ao 

princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206, I), 

assegurado na Constituição de 1988. 
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A educação, no entanto, não pode ser considerada, ainda, um direito de todos, ao 

se verificar que o sistema educacional brasileiro não se preparou para dar oportunidades de 

acesso e permanência aos jovens que, por carências socioeconômicas, não têm renda familiar 

suficiente que garantam o ingresso e o término de seus cursos, levando, muitas vezes, ao 

baixo rendimento acadêmico e à evasão escolar e, conseqüentemente, à elevação do 

custo/aluno. 

Dessa forma, a assistência deve ser compreendida como parte da política 

educacional, porquanto estudos, realizados pelo MEC (BRASIL, 1998), apontam que cerca de 

40% dos alunos abandonam o curso antes de concluí-lo, encarecendo e reduzindo a eficiência 

do sistema. Uma evidência ou coincidência, que requer uma análise mais aprofundada, é o 

fato de que 42,8% dos alunos das IFES estão situados nas faixas de classificação C, D e E da 

Associação Nacional de Empresas de Pesquisa (ANEP), coincidentemente, o mesmo público 

potencial das políticas de assistência estudantil. 

Considerando que a assistência estudantil é investimento, e não um gasto, Gatti e 

Sangoi (2000) defendem uma política de assistência abrangente para todas as IFES, fazendo-

se necessário: 

− incluir verbas específicas destinadas à assistência estudantil, na matriz 

orçamentária anual do MEC, para cada IFES; 

− elaborar projetos especiais para recuperação e ampliação da capacidade 

instalada nos ambientes destinados à assistência; 

− estabelecer a vinculação entre ações de acesso e programas de permanência; e 

− consolidar um Plano Nacional de Assistência mediante levantamento nacional 

das necessidades. 

 

Para o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários 

(FONAPRACE, 2001, p. 7), “torna-se imperativo sensibilizar as autoridades, os legisladores e 

a comunidade universitária para a importância da assistência, como parte de um projeto 

acadêmico que tem a função fundamental de formar cidadãos qualificados e competentes”.  

 

5.1.2 A assistência ao estudante 

 

O contexto vivenciado pelas IFES, na última década, inviabilizou qualquer projeto 

significativo na área da assistência estudantil, que atua no campo dos direitos sociais e da 
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cidadania, equacionado por um atendimento ao estudante de acordo com as peculiaridades de 

cada instituição e as condições sociais de cada estudante, a fim de reduzir as desigualdades 

socioeconômicas e culturais entre os graduandos e contribuir para a melhoria do seu 

desempenho acadêmico. 

À vista de tal quadro, torna-se imprescindível uma reforma da educação superior 

que venha garantir a autonomia da gestão financeira do sistema público federal e que defina 

mecanismos adicionais e regulamentados de financiamento estudantil, possibilitando às IFES 

a estruturação e a manutenção de programas e projetos para alunos que, por dificuldades 

socioeconômicas, não são capazes de suprir suas necessidades básicas de alimentação e 

moradia, impedindo-os de permanecer na universidade e concluir estudos superiores no prazo 

previsto e com bom desempenho. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE), que historicamente defende a 

necessidade da adoção de uma política pública de assistência nas universidades, “o acesso ao 

ensino superior não pode ser pensado de forma dissociada da temática da permanência. Por 

isso defende-se a construção e execução de um plano nacional de assistência estudantil, 

contemplando questões como transporte, alimentação e moradia”. (UNE, 2003, p. 1). 

O FONAPRACE, órgão assessor da Associação Nacional de Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), desde sua criação, em 1987, peleja para 

o fortalecimento das políticas de assistência ao estudante. Na sua proposta para um Plano de 

Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Públicas de Ensino Superior, 

expressa: 

 
A busca da redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de 
democratização da universidade e da própria sociedade brasileira. Essa 
democratização não se pode efetivar, apenas, no acesso à educação superior gratuita. 
Torna-se necessária a criação de mecanismos que garantam a permanência dos que 
nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um 
conjunto de estudantes, provenientes de segmentos sociais cada vez mais 
pauperizados e que apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua vida 
acadêmica com sucesso (FONAPRACE, 2001, p.2). 
 

A situação financeira dos alunos das instituições federais de ensino superior é 

amplamente discutida. Um documento do Ministério da Fazenda, divulgado em 23 de 

novembro de 2003, intitulado “Gasto Social do Governo Central: 2001 e 2002”, apresenta o 

financiamento das instituições públicas de ensino superior como um grande obstáculo às 

metas sociais do Governo. 
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Nesse documento, o Ministério da Fazenda assevera que “cerca de 46% dos 

recursos do Governo Central para o ensino superior beneficiam apenas indivíduos que se 

encontram entre os 10% mais ricos da população.” (BRASIL, 2003, p. 35). 

Contrariando essa análise, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2001), revela 

que, de fato, existe profunda desigualdade de acesso ao ensino superior. Dos 10% mais ricos 

da população, 23,4% freqüentam cursos de nível superior, e, entre os 40% mais pobres, 

apenas 4% estão nesse patamar de ensino. Tomando-se, porém, os mesmos dados, 

considerando a distribuição de alunos em cursos superiores, nas instituições públicas e 

privadas, verifica-se que somente 34,4% dos alunos das IFES representam parte dos 10% 

mais ricos, enquanto nas instituições privadas esse percentual sobe para 50%. 

Segundo os dados do PNAD (IBGE, 2001), a renda familiar dos alunos das 

universidades públicas no Brasil é menor do que a renda dos universitários da rede particular. 

Os dados revelam ainda que, de cada 100 universitários do setor público, 12 estão entre os 

mais pobres, enquanto no setor privado a relação é de cinco para cada grupo de 100 alunos. 

Na II Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural do Estudante de Graduação 

das IFES, realizada pelo FONAPRACE, os dados revelam que 42,8% dos graduandos 

pertencem a famílias cuja renda média é inferior a R$ 927,00 (correspondentes às classes 

econômicas C, D e E). No Nordeste esse índice sobe para 47,8% e na região Norte abrange 

64,3%, demonstrando a realidade social dos estudantes e reforçando a necessidade de 

implementação de uma política de assistência que possibilite a esses jovens a permanência e a 

conclusão de seus cursos (FONAPRACE, 2001). 

Inegavelmente, o sistema se apresenta bastante excludente. Numa análise 

comparativa dos dados, no entanto, percebe-se que as instituições públicas, ao contrário da 

conclusão apresentada pelo Ministério da Fazenda, não abrigam apenas estudantes ricos ou de 

classes privilegiadas, pois, na verdade, a universidade pública representa, para milhões de 

brasileiros, a única possibilidade de acesso à educação superior. 

Diante da visão do Ministério da Fazenda, ao considerar que entre os gastos 

sociais a educação superior não deveria ser relevante, contrapõem-se as várias abordagens de 

documentos, relatórios institucionais, pesquisas e outros trabalhos científicos, que reforçam o 

compromisso social das universidades públicas com o seu público interno, particularmente 

com o que se refere aos estudantes, assegurando-lhes não só o acesso democrático, mas 

também acompanhado de ampla política de assistência universitária. 

Para Corbucci (2004, p. 685), ao se reportar à temática há pouco mencionada, 
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O problema do financiamento da educação brasileira não reside no fato de o gasto 
com a educação superior ser excessivo, e sim em que os investimentos na educação 
básica são insuficientes. Ao analisar os dispêndios educacionais de nações 
integrantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), Almeida (2001) mostra que nesses países a proporção entre a despesa com 
a educação básica e a da educação superior é de 1 para 3 (respectivamente, R$ 3.637 
e R$ 9.823), ao passo que no Brasil essa relação é de 1 para 14 (R$ 691 no ensino 
fundamental e R$ 9.756 na educação superior). 

 

Reconhecendo a crise vivenciada pelas universidades brasileiras e a necessidade 

de reverter esse quadro, sobretudo no que diz respeito à assistência estudantil, o Ministério da 

Educação destina recursos para as IFES, o que propicia às universidades a manutenção de 

ações que possibilitem garantir os programas de interesse da comunidade interna, para que 

todos os alunos possam desenvolver-se em sua plenitude acadêmica. 

 

5.1.3 Caracterização dos programas de assistência estudantil  

 

A assistência estudantil nas IFES, apesar de ser uma política da maior relevância 

na busca da redução das desigualdades sociais e da democratização das universidades, é 

praticada de forma aleatória nas instituições públicas do País, a partir das demandas 

apresentadas pelos estudantes de cada região. 

No momento, a assistência estudantil é realizada mediante esforços 

contingenciais, nem sempre suficientes, das unidades de assuntos comunitários e estudantis de 

cada instituição, dependendo, também, da sensibilidade das administrações universitárias. De 

acordo com dados do FONAPRACE (2001), 70% das IFES mantêm programas de bolsas de 

assistência, 70% têm programas de alimentação e cerca de 60% possuem programas de 

moradia, beneficiando, parcialmente, e com muita dificuldade, a demanda social de uma 

significativa parcela de alunos das universidades públicas. 

Mesmo com a ausência de recursos, para a manutenção de políticas que 

possibilitem ao aluno desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, as universidades públicas 

associam à qualidade do ensino ministrado políticas de assistência estudantil, realizando ações 

e programas de moradia, saúde, alimentação, esporte, cultura e lazer. 

Apesar das sérias restrições de recursos, as IFES procuram desenvolver ações e 

manter serviços de assistência aos estudantes com dificuldades socioeconômicas, o que 

demonstra o compromisso social das universidades e o reconhecimento da necessidade de 

manter o princípio da igualdade de oportunidades. Dessas ações e programas, dentre os mais 

significativos e que abrangem percentual maior de demandas dos universitários, oferecidos 
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pela quase totalidade das instituições públicas do País, destacam-se: Programa de Moradia 

Estudantil, Programa de Alimentação, Programa de Bolsa de Trabalho/Manutenção, Bolsa de 

Transporte, Programa de Saúde, Apoio à Participação em Eventos Científicos, além de outros 

com menor abrangência, como o auxílio-creche, isenção de taxas acadêmicas e o apoio à 

realização e à participação em eventos dos movimentos estudantis, que dependem de análise e 

critérios de cada unidade. 

 

5.1.4 Desempenho quantitativo da assistência estudantil na IFES 

 

Com esteio nos dados apresentados na última pesquisa realizada pelo 

FONAPRACE, em 2004, sobre o “Perfil dos Estudantes de Graduação das IFES”, constata-se, 

quando lida a Tabela 1, que o atendimento social ao total de estudantes tem sido da ordem de 

13,2%, superior em 0,5 ponto percentual ao índice atingido em 1997 (12,7%), conforme 

FONAPRACE (1998).  
 

Tabela 1 – Distribuição percentual de estudantes segundo a participação nos programas 
de assistência estudantil, conforme a região 

Região Participação em: 
Norte Nordeste Sudeste Sul  Centro Oeste Total

 Alimentação 2,8 4,2 8,0 13,2 9,4 7,4
 Moradia 0,6 2,4 3,1 4,0 1,4 2,6
 Psicoterapia 0,3 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6
 Assistência médica 0,3 2,3 2,8 1,5 0,6 1,9
 Assistência odontológica 0,4 2,6 2,3 0,8 0,3 1,7
 Bolsa de trabalho/manutenção 1,3 1,7 2,1 2,9 1,6 2,0
 Bolsa de transporte 1,5 0,7 0,6 5,9 3,6 2,0
 Outros programas de assistência 1,0 1,2 1,2 0,6 0,7 1,0
 Não participa de programas  
 de assistência 

93,3 88,7 86,6 80,9 85,6 86,8

Fonte: FONAPRACE (2001). 
Nota: Não foi discriminada a situação de um mesmo aluno ser beneficiado por mais de um programa. 

 

Mesmo com o aumento da cobertura dos programas sociais no período de 1997 a 

2004, o incremento foi insuficiente, considerando-se a classificação socioeconômica dos 
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estudantes das IFES, feita pela ANEP1, que estima em 42,8% o percentual de alunos que 

fazem parte do público potencial das políticas de assistência estudantil e, portanto, necessitam 

de algum tipo de apoio. O percentual de 13,2%, correspondente ao total de assistidos, 

representa menos de um terço desse público, ficando sem atendimento uma significativa 

parcela dos alunos das classes C, D e E.  

Considerando o princípio de que os beneficiários de tais programas deverão ser os 

estudantes com carências socioeconômicas, verifica-se uma grave distorção, uma vez que na 

região Nordeste, a mais pobre do Brasil, o percentual de alunos assistidos é o segundo menor 

de todas as regiões, no caso 11,3%. As regiões com maior Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, por sua vez, são as mais beneficiadas com tais programas. A região Sul assiste 19,1% 

e a Sudeste 13,4% do total de seus estudantes.  

Ainda com relação às IFES do Nordeste e com base nos estudos do 

FONAPRACE, é notável o crescimento da assistência aos estudantes, uma vez que o número 

de beneficiários cresceu, em 2004, quase o dobro em relação a 1997. A ênfase na necessidade 

de ampliar ainda mais a cobertura dos programas sociais nas IFES do Nordeste é alicerçada 

em dois fatores: a) o percentual de 1997 era o menor do Brasil (6,5%) e b) 47,9% dos 

estudantes nordestinos integram a demanda potencial por tais programas, por pertenceram às 

classes socioeconômicas C, D e E. Assim, em 2004, foram beneficiados apenas 32,6% da 

demanda potencial.  

Na realidade, o desejável não é reduzir os percentuais das regiões mais 

aquinhoadas, mas, aumentar a participação do Nordeste, tornando o percentual de estudantes 

beneficiados o maior, em relação a todas as demais regiões. 

Dentre os programas, os mais demandados são os de alimentação, moradia e 

bolsas. No Nordeste, o programa de alimentação atende a apenas 4,2% da totalidade de seus 

estudantes, enquanto no Sul atinge o percentual de 13,2 e no Centro Oeste 9,4. No programa 

de bolsas, o Nordeste também fica muito aquém das demais regiões, chegando apenas a 2,4% 

contra 8,8% da região Sul e 5,2% da região Centro-Oeste. 

Ainda que a restrição orçamentária tenha sido uma realidade, as IFES se esforçam 

para estruturar programas de assistência ao estudante. A demanda é sempre maior do que as 

possibilidades de atendimento, fator de permanente pressão sobre as pró-reitorias de assuntos 

comunitários e estudantis. 

                                                 
1 Critério de classificação econômica de responsabilidade da ANEP-Associação Nacional de Empresas de 
Pesquisa, que é o aperfeiçoamento do critério ABIPEME. Dados obtidos com base no levantamento 
socioeconômico 2000, realizado pelo IBOPE. Para mais detalhes, consultar: www.anep.org.br.  
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5.2 A UFC e os programas de assistência estudantil 

 

5.2.1 Caracterização da UFC 

 

A UFC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Foi criada pela Lei 

2.373, de dezembro de 1954, e instalada numa sessão no dia 25 de junho de 1955, como 

resultado de um amplo movimento de opinião pública. Foi constituída pela união da Escola de 

Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e 

Odontologia (Universidade Federal do Ceará, 2007b). 

A UFC abrange áreas diversas do conhecimento, representadas em seus campi por 

quatro centros (Ciências, Ciências Agrárias, Humanidades e Tecnologia) e cinco faculdades 

(Direito; Educação; Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado; 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem; e Medicina), sediados na Capital e três campi 

distribuídos no interior do Estado, nas cidades de Sobral, Quixadá e no Cariri, nas cidades de 

Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. 

A UFC tem como missão formar profissionais da mais alta qualificação, produzir 

e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se 

em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. Seu lema é "O 

universal pelo regional", buscando centrar seu compromisso na solução dos problemas 

locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção.  

Os três campi, sediados em Fortaleza, possuem área urbana de 233 hectares, 

dividida em:  

− Campus do Benfica (13 ha) – Reitoria; Pró-Reitorias de Planejamento, 

Administração, Extensão, Assuntos Estudantis e Superintendência de Recursos 

Humanos; Centro de Humanidades; Faculdades de Direito, Educação, e 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade; Curso de Arquitetura, 

equipamentos culturais e Residências Universitárias.  

− Campus do Pici (212 ha) – Centros de Ciências, Ciências Agrárias e 

Tecnologia; Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação; 

Biblioteca Universitária, núcleos e laboratórios diversos, além de área para a 

prática de esportes.  

− Campus do Porangabussu (8 ha) – Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem; Faculdade de Medicina; complexo hospitalar (Hospital 
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Universitário Walter Cantídio, Maternidade-Escola Assis Chateaubriand e 

Farmácia-Escola), laboratórios e clínicas.  

Existem ainda, fora dos três campi, o Instituto de Ciências do Mar (Meireles), a 

Casa de José de Alencar (Messejana) e as fazendas experimentais (Quixadá, Pentecoste e 

Maracanaú).  

No ano de 2006, seguindo o Programa de Expansão das Universidades Federais, a 

UFC ampliou sua atuação no interior do Estado do Ceará, implantando os campi de Sobral 

com seis cursos, e do Cariri, abrangendo três cidades − Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha − 

nas quais são oferecidos seis cursos. Em 2007, implantou-se o campus de Quixadá com um 

curso. Esse processo de expansão tem como objetivo a ampliação das possibilidades de acesso 

para a população interiorana ao ensino superior de qualidade. 

A estrutura administrativa nas unidades acadêmicas do interior do Estado é 

diferenciada, pois o sistema departamental foi substituído por unidades acadêmicas 

constituídas pelos próprios campi, nos quais atuam as coordenações dos cursos. 

A UFC é regida administrativa e juridicamente de acordo com seu Estatuto, 

Regimento Geral e regimentos de suas diversas unidades. A administração e a coordenação 

das atividades universitárias são exercidas em dois níveis: administração superior e 

administração acadêmica. 

A administração superior é composta do Conselho Universitário (CONSUNI), 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), Conselho de Curadores e a Reitoria, que é 

o órgão superior executivo cuja finalidade é planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar 

as atividades de administração em geral, de planejamento, de assuntos estudantis, de 

graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão no âmbito da Universidade.. 

Os órgãos de assistência direta e imediata ao reitor são o Gabinete, a Procuradoria 

Geral, a Comissão Permanente de Pessoal Docente, a Comissão Permanente de Pessoal 

Técnico-Administrativo (CPPTA) e os de Assessoramento: Coordenadoria de Comunicação 

Social, Coordenadoria de Marketing Institucional, Coordenadoria de Assuntos Internacionais, 

Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores, Ouvidoria Geral, Auditoria Interna e a 

Coordenadoria de Concursos. 

A Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Administração e 

Superintendência de Recursos Humanos compõem os órgãos de planejamento e 

administração. As atividades específicas são exercidas pelas Pró-Reitoria de Graduação, Pró-

Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis. 
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A administração acadêmica é formada pelos centros, faculdades e institutos, que 

coordenam unidades acadêmicas, constituídas pelos departamentos. 

 Além dessas unidades, o sistema organizacional da UFC conta com os órgãos suplementares: 

Imprensa Universitária, Biblioteca Universitária, Núcleo de Processamento de Dados, Seara 

da Ciência e Museu de Arte da UFC.  

Conforme edital do concurso vestibular 2009, a UFC atualmente disponibiliza 73 

opções de cursos de graduação presencial, em seus quatro campi, e , segundo informações da 

Pró-Reitoria de Graduação, em 2008, estavam matriculados 20.991 alunos em cursos 

presenciais, distribuídos pelos Centros de Ciências, de Tecnologia, de Ciências Agrárias, de 

Humanidades, pelas Faculdades de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado-FEAACS, de Direito, de Medicina, de Farmácia, Odontologia e Enfermagem-

FFOE, de Educação-FACED e pelos campi do Cariri, de Quixadá e de Sobral. Dos alunos 

matriculados nos cursos de graduação da UFC, 3267 freqüentavam cursos noturnos, 

perfazendo 15,56% do total de alunos. 

 

 

Tabela 2 – Distribuição e percentual de estudantes em cursos de graduação presenciais 

Unidades Alunos Percentual

LABOMAR 40 0,19% 

Campus de Quixadá 74 0,35% 

Campus do Cariri 704 3,35% 

Campus de Sobral 717 3,42% 

Faculdade de Direito 913 4,35% 

Faculdade de Medicina 926 4,41% 

Instituto de Cultura e Arte 1.019 4,85% 

Faculdade de Educação - FACED 1.097 5,23% 

Faculdade de Famácia Odontologia e Enfermagem - FFOE 1.241 5,91% 

Centro Humanidades 2.587 12,32% 

Centro de C. Agrárias 2.624 12,50% 

Centro de Tecnologia 2.629 12,52% 

Centro de Ciências 2.984 14,22% 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 
Contabilidade e Secretariado - FEAACS 3.436 16,37% 

Total 20.991 100% 

             Fonte: Pró-Reitoria de Graduação 
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5.2.2 Os programas de assistência estudantil da UFC 

 

Os programas de promoção e de assistência estudantil da UFC são desenvolvidos 

pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por meio de três coordenadorias, que 

atuam objetivando promover e assistir a comunidade estudantil, planejando, propondo, 

gerindo e executando programas. Atenta ao papel primordial de conquista da cidadania, apóia 

e acompanha o estudante em suas múltiplas demandas, nas áreas social, cultural, técnico-

científica, esportiva e política, no decorrer de sua trajetória acadêmica.  

A coordenadoria de Assistência Comunitária planeja, supervisiona e coordena as 

atividades de assistência psicossocial, bolsas, residências universitárias, assistência à saúde e 

promoções e eventos, de acordo com os objetivos de cada programa, na seqüência 

apresentados. 

− Programa de Bolsa de Assistência – proporciona aos estudantes com 

dificuldades socioeconômicas uma atividade remunerada, por meio da 

prestação de serviços técnico-administrativos, nas diversas unidades da UFC. 

− Programa de Apoio Psicopedagógico (PAPEU) – composta de uma equipe 

de pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais e psicanalistas, presta 

atendimento ao estudante da UFC, mediante a natureza acadêmica e/ou pessoal 

de suas dificuldades. 

− Programa de Ajuda de Custo – concede apoio financeiro aos graduandos 

para apresentação de trabalhos técnico-científicos e para a participação em 

atividades de caráter esportivo e cultural, dentro da perspectiva de investir na 

socialização de informações e produção de conhecimentos, que venham 

aprimorar e enriquecer a formação acadêmica dos estudantes. 

− Programa de Residência Universitária – tem como finalidade primordial 

assistir o estudante universitário matriculado nos cursos de graduação, 

proveniente de famílias de baixo poder aquisitivo, do interior ou de outros 

Estados, sem renda própria e/ou familiar suficiente para sua manutenção, 

selecionado mediante avaliação socioeconômica. Objetiva, assim, propiciar sua 

permanência no curso, assegurando-lhe moradia e alimentação. 

− Programa de Assistência à Saúde − realizado pela Divisão Médico-

Odontológica, destina-se à assistência médica e odontológica aos estudantes. 

Os serviços prestados estão restritos à medicina preventiva e ambulatorial, de 
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modo que casos mais complexos são encaminhados para a rede pública de 

assistência. 

 

Na Coordenadoria de Desporto e Lazer, são realizadas ações que visam a integrar 

a Instituição e o grande público, por meio do desenvolvimento e da prática orientada da 

atividade física, do desporto e do lazer ao corpo docente, discente, funcionários da UFC e à 

comunidade em geral. 

A Coordenadoria do Restaurante Universitário planeja, supervisiona e coordena as 

ações que visam ao cumprimento de sua missão de atender à comunidade acadêmica, 

oferecendo uma alimentação de qualidade a um baixo custo, proporcionando, ao mesmo 

tempo, um espaço de convivência e integração da comunidade universitária. 

O atendimento do RU abrange o fornecimento de alimentação a uma parcela de 

estudantes que buscam economizar tempo e dinheiro em deslocamento e oferecer refeições 

gratuitas, café-da-manhã, almoço e jantar, aos estudantes do Programa de Residência. A 

Unidade de Alimentação e Nutrição do Restaurante é assistida por uma equipe de servidores, 

sob a orientação de uma economista doméstica. O complexo do Restaurante possui cozinha 

especializada com capacidade para atender a 3.000 comensais/dia, localizada em um amplo 

espaço físico no Campus do Pici, que abriga o restaurante e o refeitório. No Campus do 

Benfica, está instalado um refeitório que atende à comunidade universitária daquele entorno. 

 

5.3 Caracterização do Restaurante Universitário da UFC 

 

5.3.1 Perfil básico  

 

O Restaurante Universitário é uma unidade da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis da UFC, que produz e fornece refeições a um baixo custo, para atender às 

necessidades dos estudantes que abrangem uma parcela dos alunos que buscam otimizar 

tempo e dinheiro em deslocamento. Atualmente, são atendidas cerca de 2.500 pessoas para o 

almoço. Desse total, 280 são estudantes das residências universitárias, que se beneficiam, 

também gratuitamente, de café-da-manhã e jantar. Nos finais de semana, são enviados 

gêneros alimentícios para que os residentes preparem suas refeições. 

O complexo do Restaurante Universitário está localizado em amplo espaço físico 

no Campus do Pici, que abriga a área de produção e dois refeitórios, havendo, também, a 
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unidade no Campus do Benfica, que possui um refeitório. A capacidade de atendimento dos 

dois equipamentos, em pleno funcionamento, é de no máximo 3.000 usuários/dia. 

O quadro de pessoal envolve 54 funcionários da UFC e 12 servidores 

terceirizados, alocados em áreas diversas, como Economia Doméstica, Contabilidade, 

Nutrição (auxiliar e técnica de nutrição), além de pessoal de nível médio e de apoio, tais 

como: cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, armazenista, caldeireiro, auxiliar de serviços 

gerais e assistente administrativo. Na composição da equipe, conta-se, ainda, com a 

colaboração de duas bolsistas do Programa de Bolsa de Assistência e quatro de 

Administração, além da participação, a cada semestre, dos alunos do Estágio Supervisionado 

do Curso de Economia Doméstica. 

O RU está estruturado com base gerencial na Coordenadoria do Restaurante e 

Convivência, duas diretorias de Nutrição e Serviços Operacionais, uma Seção de Suprimento, 

que se reportam diretamente à Coordenadoria e de dois setores que seguem a orientação da 

Diretoria de Nutrição. 

A Coordenadoria do Restaurante e Convivência é responsável pela administração 

do RU, prevendo-se a responsabilidade pelas ações das áreas de convivência, quando forem 

implantadas, no que diz respeito ao funcionamento diário, relacionadas à manutenção das 

estruturas, dos equipamentos, do pessoal, fornecedores, acompanhamento das atividades de 

controle e planejamento da produção e distribuição de refeições e elaboração de relatórios 

para a Administração Superior. Essa unidade tem como apoio operacional uma auxiliar de 

administração e quatro estagiárias. 

As ações de planejamento, coordenação e supervisão de produção, planejamento, 

requisição de materiais necessários à produção são executadas pela Diretoria de Nutrição, que 

também planeja, elabora e avalia a aceitação dos cardápios. Essa unidade é dirigida por uma 

economista doméstica, conta com uma supervisora técnica, da mesma área de formação, e três 

estagiárias. Sob a sua orientação, estão as chefias do Refeitório do Benfica e a Chefia de 

Cozinha. 

A Diretoria de Serviços Operacionais tem a incumbência de supervisionar e 

avaliar a manutenção predial, das máquinas e equipamentos, e de controlar o sistema de 

transportes. Tem como apoio para a execução dessas ações um servidor técnico-

administrativo e um motorista. Dentro de seu espectro de responsabilidades, destaca-se, ainda, 

o controle diário do caixa, prestação de contas à Coordenadoria e a realização e controle dos 

depósitos bancários. 
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Essa estrutura e os cargos do Restaurante podem ser visualizados na apresentação 

do organograma: 

 

 
 

Figura 2 – Organograma do Restaurante Universitário 
Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (UFC, 2007c). 

 

5.3.2 Limitações de ordem estrutural e de recursos humanos 

 

Os pressupostos, de racionalidade do uso de recursos humanos e materiais 

disponíveis para a assistência estudantil, são amplamente discutidos pelas IFES diante das 

perspectivas do aumento do número de vagas nos cursos de graduação. 

Essa preocupação decorre das condições de ordem estrutural e de recursos 

humanos que afetam todas as IFES, proveniente de um longo processo de sucateamento, 

vivenciado pelas universidades públicas nos últimos governos, e pela falta de uma política de 

recursos humanos que venha a repor o quadro de servidores, necessários ao seu 

funcionamento. 

Diante da perspectiva de expansão do número de alunos das IFES, deve-se buscar 

o redirecionamento do modelo atual da gestão do RU, para a otimização dos recursos 

financeiros, humanos e materiais, por meio de um plano estratégico e tático, abrangente, ágil, 

complexo e de longo prazo. Esses planos deverão equacionar a situação entre a grande 

demanda e as limitações de ordem física, financeira, operacional e da gestão, apontando as 

metas e os meios para se atingir os objetivos almejados. 

COORDENADORIA DO 
RESTAURANTE 

DIRETORIA DE 

NUTRIÇÃO 

DIRETORIA DE SERVIÇOS 
OPERACIONAIS 

  Seção de Cozinha Seção do Refeitório do 
Benfica 

Seção de Suprimento 
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Essas limitações estruturais são visíveis no serviço de atendimento do Refeitório 

do Benfica, que dispõe de 240 assentos para um atendimento de cerca de 1.000 usuários ao 

dia, em um espaço de duas horas, tempo de início do almoço, às 11h30min, até o 

encerramento às 13h30min. Essa condição está no limite do desejável, considerando o 

referencial de tempo/aluno por assento estimado em, no mínimo, 20 minutos, em duas horas 

de tempo de refeição, com o assento disponível, temos a possibilidade de atender a 960 

usuários. Atualmente, formam- se filas de espera, tanto para o porcionamento das refeições, 

quanto na espera por uma vaga nas mesas. O mais agravante nesse refeitório é a inexistência 

de um espaço que possa acomodar mais usuários, um número de funcionários insuficiente 

para um bom funcionamento e a falta de um espaço de convivência para que os alunos 

possam permanecer no local, sem interferir no serviço de atendimento. 

No Restaurante do Pici, a situação é mais preocupante, visto que esse local, além 

de servir as refeições, é responsável por toda a produção. Para tornar essa unidade de 

alimentação viável, sob o ponto de vista do atendimento, e compatível com as determinações 

da legislação sanitária, seria necessária uma série de medidas no que diz respeito a áreas 

estratégicas, tais como: reforma e adequação do almoxarifado e da área de produção, em 

conformidade com as recomendações técnicas para cozinhas industriais, ampliação, 

modernização e adequação das câmaras frigoríficas, ampliação da área de pré-preparo, 

cocção, automação de procedimentos, arquitetura e lay-out dos ambientes. 

Com relação ao quadro de pessoal para as funções necessárias ao desempenho 

adequado de uma área de alimentação, embora o RU conte com 66 funcionários, as licenças 

para tratamento de saúde e as faltas diárias reduzem o número de pessoas na jornada de 

trabalho. Existe ainda outro agravante, um elevado percentual de colaboradores que, mesmo 

estando em atividade, em razão de suas condições físicas e psicológicas, não exercem tarefas 

de maior complexidade, redundando em baixa produtividade e comprometendo a eficiência e 

a eficácia do sistema de produção. 

 

5.3.3 Caracterização da gestão atual 

 

Pela complexidade das ações e peculiaridades que envolvem a administração de 

uma área de alimentação, buscamos a organização de ações, por meio de um Plano 

Operacional, que integralize os procedimentos mais focados com o objetivo de oferecer uma 

refeição balanceada, de conformidade com os padrões nutricionais e a satisfação dos usuários. 
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Adequando os fundamentos teóricos à dinâmica operacional, a gestão atual, 

embora realizada de forma a atender as demandas pontuais e emergenciais,  levou em conta 

aspectos relevantes, como: parcerias, valorização humana no trabalho, conduta ética, 

responsabilidade social e atitude gerencial de aprendiz, para uma compreensão mais 

abrangente e multidisciplinar do comportamento de uma unidade, com ações tão complexas e 

diferenciadas, como o RU. 

Alguns mecanismos administrativos não foram bem entendidos por parte dos 

funcionários, que têm dificuldade de assumir funções e de se responsabilizar por todo o 

processo, preferindo sistemas da gestão orientados ao controle e aos padrões preestabelecidos, 

com responsabilidade limitada à área de sua função e não pelos resultados gerais. Por outro 

lado, a rotina estafante, a que estão sujeitos os chefes das unidades, com excesso de 

atividades, por falta de auxiliares capacitados, e pressão contínua para a realização de muitas 

tarefas em pouco tempo, não permite uma maior interação. A falta de atividades em grupo 

reflete-se no baixo índice de relacionamento social e de trocas de opinião entre o grupo de 

trabalho e os gestores, dificultando a eficiência e a eficácia do atendimento. 

 

5.3.4 Nível de satisfação e propostas de melhorias dos usuários  

 

Considerando que o RU presta serviços de ordem socioacadêmica, é vital que seu 

desempenho contribua para a boa performance no aprendizado e para a satisfação dos seus 

usuários. Para se conhecer o nível de satisfação e as propostas de melhorias, quanto aos 

serviços prestados, foram realizadas várias sondagens, utilizadas como instrumentos para 

avaliar a efetividade da missão do RU. 

Para corroborar as mudanças, utilizamos vários tipos de coleta de informações, 

tais como as caixas de sugestões, o dia-a-dia do atendimento, a Ouvidoria Geral da UFC, as 

sugestões trazidas pelo DCE e pelos residentes, além de outras que chegassem ao Restaurante 

e que pudessem ser revertidas em melhoria na refeição e no atendimento. 

No âmbito dessa preocupação, a Coordenadoria do RU induziu a realização de 

três pesquisas de opinião. A primeira, no segundo semestre de 2003, intitulada “Avaliação do 

nível de satisfação e propostas de melhoria para o Restaurante Universitário da UFC”, 

elaborada por França e Maia (2003), cujo objetivo foi colher subsídios para a elaboração do 

Plano de Ação do RU para o período de 2003-2007. 

A segunda pesquisa, levada a efeito em 2004, foi de iniciativa da GAUSS-

Empresa Júnior de Estatística, ligada ao Curso de Estatística da UFC, com o objetivo de 



 

 

60

identificar o nível de satisfação com o cardápio, coordenado por Medeiros (2004). A terceira, 

de Rasteli e Siqueira (2005), foi de iniciativa dos alunos do Curso de Estatística e visou a 

identificar o nível de satisfação dos estudantes com o Restaurante Universitário. 

As perspectivas para os programas de assistência universitária, especialmente os 

de assistência alimentar, serão caracterizadas pela expansão qualiquantitativa, em função das 

prioridades que o MEC concede à política de inclusão e à oportunidade de acesso. Nessa nova 

ordem, as instituições que aderiram à proposta do REUNI já iniciaram as ações pactuadas, 

estendendo-se até 2012. No caso da UFC, está previsto um aumento na oferta de refeições em 

torno de 50%, em relação a 2008 (UFC, 2007a). 

Para assegurar a sustentabilidade do RU, nesse novo cenário, faz-se necessário, 

dentre outras iniciativas, reaver os resultados das pesquisas de opinião realizadas, objetivando 

analisar aspectos relacionados a cardápio, higiene, atendimento, instalações físicas, acesso à 

informação, parceria gestão/aluno e outros temas de relevância. 

A pesquisa que forneceu mais subsídios para as melhorias implantadas no RU foi 

a realizada por França e Maia (2003), considerando a amplitude de temas cobertos e a época 

de realização, que correspondeu ao início da Gestão do reitor René Barreira, em julho de 

2003. Referida pesquisa ensejou a elaboração do Plano de Ação para o período de 2003-2007. 

A avaliação deste Plano está apresentada no item 4.3.5, desta dissertação, e os temas mais 

relevantes considerados na avaliação de França e Maia (2003) estão apresentados no Quadros 

5 e 6. 

 

Quadro 5 – Resultados de destaque da avaliação do RU feita junto aos estudantes 
usuários do RU em julho/2003 

TEMAS ATRIBUTO SELECIONADO RESULTADO 
Freqüência semanal dos estudantes  4 dias 60,4% 
Julgamento quanto à importância do RU Fundamental ao estudante 56,8% 
Porque procura o RU Baixo custom 52,5% 
Apoio dos estudantes na melhoria do RU Apresentando sugestões 

Criar comissão de apoio ao RU 
34,8% 
39,8% 

Sugestões de melhoria e funcionalidade Limpeza, pintura e manutenção  62,7% 
Variedade das refeições Nota de 0 a 10 Nota média 5,9 
Sabor das refeições Nota de 0 a 10 Nota média 5,8 
Limpeza do ambiente e utensílios Nota de 0 a 10  Nota média 5,4 
Preço da refeição de R$ 1,10 Deveria ser mais baixo 71,3% 
Julgamento do desempenho dos funcionários Atenciosos com os alunos 

Desatenciosos com os alunos 
36,4% 
20,3% 

Causas do desperdício de alimentos Boa aparência e má qualidade 
Falta de consciência 

44,1% 
36,4% 

Prioridade para melhoria do RU Melhoria na qualidade das refeições 67,8% 
Fonte: França e Maia (2003).   
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O segmento do questionário, relativo a perguntas abertas, forneceu uma série de 

situações que foram fundamentais na formulação do Plano de Ação do RU de 2003-2007. 

Entre as mais relevantes, destacam-se as apresentadas no Quadro 6, que considera uma 

sondagem feita junto a 118 usuários do RU, correspondentes a 14, 7% do universo. 

 

Quadro 6 - Resultados da avaliação do RU feita junto aos estudantes usuários do RU, 
com respostas espontâneas, julho/2003 

ATRIBUTO DEPOIMENTO ESPONTÂNEO Nº RESPOSTAS 
Críticas Mal atendimento, falta de transparência e comunicação 

Falta de higiene, péssima aparência do RU 
Má qualidade do suco servido 
Comida de qualidade e paladar ruim 

34 
30 
22 
21 

Sugestões Criar área de lazer nos refeitórios 
Incluir no cardápio saladas e sobremesa com frutas 

26 
23 

Elogios Abertura dos refeitórios mais cedo 
Drástica redução das filas com a nova administração 
Melhoria na qualidade da comida  

20 
16 
9 

Fonte: França e Maia (2003). 
 

Com esteio na avaliação do RU, apresentada no item 5.3.5, desta dissertação, 

constatamos que muitas das sugestões e críticas, levantadas na referida pesquisa, foram 

consideradas ao longo dos últimos cinco anos, tendo ficado, no entanto, alguns pontos não 

satisfatoriamente resolvidos, a exemplo de: falta de cordialidade dos funcionários, higiene e 

limpeza, falta de um canal de comunicação formal com os usuários e criação de áreas de 

convivência. 

Em março de 2004, foi realizada uma investigação, coordenada por Medeiros 

(2004), sinalizando razoável melhoria do desempenho do RU em relação à pesquisa 

desenvolvida por França e Maia (2003). O Quadro 7 apresenta alguns dos resultados mais 

relevantes para este estudo. 

 
Quadro 7 – Resultados da avaliação do RU feita com os usuários do RU, em março/2004  

TEMAS ATRIBUTO SELECIONADO RESULTADO 
Freqüência semanal dos estudantes ao RU Diariamente 

3 a 4 dias na semana 
44,2% 
31,3% 

O comensal costuma deixar comida  Sim 43,7% 
Motivo do desperdício Excesso de comida 

Comida ruim 
50,7% 
28,9% 

Necessidade de prato alternativo Sim 60,2% 
Avaliação do cardápio Bom + ótimo 59,3% 

Fonte: Medeiros (2004). 
 

A última avaliação, realizada foi da lavra de Rastelli e Siqueira (2005) e mostra 

melhoria em alguns aspectos e permanência de pontos críticos, identificados na pesquisa de 
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2003, sobretudo, relacionados a limpeza e atendimento. No Quadro 8, são apresentados os 

resultados que merecem destaque para este estudo e para efeito de comparação com as demais 

focadas no desempenho do RU. 

 
Quadro 8 – Resultados da avaliação do RU feita com usuários do RU, em maio/2005  

TEMAS ATRIBUTO SELECIONADO RESULTADO 
Freqüência semanal dos estudantes ao RU Diariamente 

3 dias na semana 
46,3% 
33,5% 

Qualidade nutricional da alimentação Equilibrada 64,3% 
Usuários que deixam sobras de alimento na 
bandeja  

Sim 53,1% 

Avaliação do cardápio Bom + Ótimo 60,3% 
Os funcionários estão adequados ao padrão de 
higiênico exigido 

Não adequados 66,3% 

Atendimento dos funcionários  Acham razoável 62,5% 
Fonte: Rastelli e Siqueira (2005). 
   

Ao comparar os resultados das pesquisas realizadas de 2003 a 2005, observamos 

que houve melhoria razoável nos itens de limpeza, atendimento e cardápio. Apesar das 

melhorias, o recomendável é que o resultado das avaliações, para todos os temas relevantes, 

fique em um patamar igual ou superior a 70%, por ser um parâmetro clássico utilizado em 

avaliações de desempenho.  

 

5.3.5 Desempenho do RU de 2003 a 2008 

 

O Restaurante Universitário convive diariamente com o desafio de manter, a um 

baixo custo, um atendimento de qualidade. Em virtude disso, aprimorou suas estratégias para 

atender às demandas e solucionar as necessidades emergentes, tendo alcançado relativo 

sucesso a partir de 2003, por meio da implementação de um Plano de Ação, focado em 

estratégias que visavam, principalmente, à satisfação dos seus usuários. 

O Plano de Ação, iniciado na gestão do reitor René Barreira (2003 a 2007), com 

respaldo em sugestões colhidas em pesquisas de opinião com freqüentadores do RU, 

implementou uma série de medidas, visando à melhoria da qualidade dos serviços, ao 

atendimento, à racionalização das despesas, como também à adequação de suas ações aos 

modernos princípios da Administração Estratégica e da responsabilidade social e ambiental. 

Inicialmente, foi priorizada a capacitação do quadro de pessoal, estimulando a 

motivação da equipe, orientando-a a atuar conforme as recomendações previstas no Plano de 

Ação, elaborado pelo grupo de trabalho e aprovado pelo reitor para o quadriênio 2003-2007, 
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acreditando-se que, com apoio em um quadro de colaboradores treinados e comprometidos 

com o trabalho, seria possível a concretização das ações pretendidas.  

As freqüentes reuniões do grupo básico com as chefias facilitaram a interação 

com a equipe, que baseada na compreensão entre o que era esperado e o que já era realizado 

na área operacional por pessoas com bastante experiência, propiciaram um grande avanço no 

processo de implantação das melhorias que se pretendia para iniciar aquela etapa. 

Tratou-se de fazer parcerias com o Departamento de Economia Doméstica, 

contando assim com alunas dos últimos semestres para realizarem estágios supervisionados, 

trazendo vários benefícios, dentre eles o apoio à Diretoria de Nutrição do RU, que passou a 

orientar os relatórios gerados por alunas desse estágio, resultando em benefícios, tanto na 

reorientação de tarefas, quanto na verificação de situações que deveriam ser mudadas para dar 

qualidade ao serviço e para a melhoria da infra-estrutura. Dentre esses trabalhos, realizados 

pela Diretora de Nutrição e a equipe de estagiárias, destaca-se o Manual de Boas Práticas e os 

Procedimentos Operacionais Padrão para o RU.  

Como iniciativa dessa mesma equipe, destaca-se o Receituário do Restaurante 

Universitário, como forma de se ter os quantitativos necessários para a preparação de cada 

prato. Esse trabalho teve importância significativa na montagem de um sistema informatizado 

dos gêneros e das quantidades per capita necessárias para se fazer o cardápio e, com base 

nesses dados, fazer o planejamento do total de material necessário a ser adquirido para o 

semestre. Além disso, esse receituário dará condições a outras pessoas que assumirem as 

funções de não terem dificuldades de executar os preparos. 

Destacamos, ainda, na área da gestão, a informatização do sistema de controle de 

comensais e o controle de estoque, que dão suporte à preparação do balancete mensal, 

totalmente informatizado, sendo alimentado com dados do almoxarifado e da Diretoria de 

Serviços Operacionais, originando os relatórios mensais com as quantidades de gêneros 

recebidos e utilizados a cada mês e o número de refeições servidas. 

No quesito higiene e limpeza, estão priorizadas a manutenção preventiva, 

estabelecendo um calendário de limpeza para os reservatórios de água, câmaras frigoríficas, 

elevadores, equipamentos de constante uso, escoadouros e esgotos, um sistema permanente de 

controle de pragas e vetores, evitando-se o comprometimento da qualidade do serviço.  

Como resultado desses procedimentos, ocorreram significativos avanços, entre os 

quais se destacam: 

a) recuperação da infra-estrutura; 

b) capacitação de pessoal; 
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c) renovação de materiais e equipamentos; e 

d) aumento no número de usuários, de 800 em 2003 para 2.500 em 2008. 

 

Três ações comprovaram a efetividade do Plano de Ação 2003-2007, uma vez que 

ficou constatado haver sido a meta global projetada atingida em mais de 80%, destacando-se 

as aludidas três ações mais relevantes: 

 

Quadro 9 – Ações mais relevantes do Plano de Ação do RU – 2003 a 2007 
Indicador Meta prevista em 2003 Meta atingida em 2007 

Número de comensais por dia Aumento de 50% Aumento de 300% 

Oportunidades de treinamentos  Dois cursos por semestre 100% 

Avaliação da qualidade da refeição  Bom e ótimo = 60% Bom e ótimo = 80% 
Fonte: Relatório de Atividades da PRAE – 2007c. 

 

Pela urgência de implantar ações que viabilizassem melhorias no atendimento e 

na produção dos alimentos, a custo razoável, e pela inexistência de dotação orçamentária 

específica para esse tipo de despesa, foram priorizadas a adequação das instalações e a 

renovação de equipamentos, com o objetivo de otimizar tempo e recursos financeiros da área 

de produção, na qual se concentra o maior dispêndio do RU. 

Visando a alcançar os objetivos do Plano¸ foi adotada uma série de medidas 

administrativas e operacionais, tais como: 

a) substituição da caldeira a óleo BPF (derivado do petróleo), bastante tóxico, que 

alimentava os panelões e as lavadoras de bandejas, pelo gás butano industrial. 

Com essa inovação, foram obtidos ganhos significativos, entre os quais a 

diminuição de mão-de-obra, redução de custos com combustível e de impactos 

ambientais negativos; 

b) compra de gêneros alimentícios por meio de pregão eletrônico, por semestre, 

ensejando redução na cotação de preços dos produtos licitados; 

c) inovação na compra de carnes e aves em cortes padronizados, a fim de evitar 

desperdício durante o descarte e reduzir custos com a mão-de-obra; 

d) recuperação e modernização da rede de distribuição de energia elétrica do RU, 

medida que ensejou redução no consumo de energia e nos riscos de pane do 

sistema;  
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e) encaminhamento de resíduos sólidos e líquidos, derivados do processo de 

produção, a setores competentes para reciclagem e reúso; 

f) otimização dos processos de produção, para melhorar o desempenho do fluxo 

de matérias-primas e produtos finais, ajustados aos Procedimentos 

Operacionais Padrão e ao Manual de Boas Práticas do Restaurante 

Universitário, exigidos pela Vigilância Sanitária, documento elaborado por 

estagiárias, sob a coordenação da professora Consuelo Landim e da economista 

doméstica e diretora de nutrição do RU, Regina Bastos; 

g) aquisição de equipamentos novos e mais modernos, com maior capacidade de 

produção, para reduzir o esforço físico dos funcionários e acelerar o processo 

de automação da estrutura produtiva do Restaurante; 

h) adequação das instalações da cozinha industrial às boas práticas, destacando-se 

a drenagem de águas servidas, a área de circulação de pessoal, o piso 

antiderrapante e a iluminação; 

i) urbanização externa e interna das áreas de circulação dos usuários: 

ajardinamento, recuperação de piso e construção de rampas para facilitar o 

acesso a todos, principalmente aos portadores das mais variadas necessidades 

especiais; 

j) capacitação da equipe de colaboradores, focada na melhoria do sistema de 

produção do RU, e incorporação de gratificação pelo auto-desenvolvimento; 

k) implantação de um sistema de Internet, para proporcionar o acesso aos sistemas 

da UFC e facilitar a comunicação com estudantes e fornecedores;  

l) criação de um link do RU, no endereço eletrônico da UFC, com 

disponibilização diária dos cardápios; 

m) implantação de três softwares - dois, destinados a controle de estoque e de 

usuários e outro dirigido à elaboração de cardápios, dispondo de quantificação 

física e de valor monetário de materiais para efeito de planejamento, 

gerenciamento e controle; 

n) aquisição de um veículo novo apropriado ao transporte de alimentos, com 

revestimento em fibra, de acordo com as exigências da legislação sanitária;  
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o) disponibilização das instalações e equipe técnica do RU para apoio às áreas 

acadêmicas da UFC, correlatas às atividades do RU, na elaboração de 

monografias, experimentos, pesquisas, aulas práticas e outros; 

p) realização de três pesquisas de opinião para identificar o nível de satisfação e 

colher sugestões para melhoria contínua; 

q) parceria com o Centro de Ciências Agrárias, disponibilizando os restos de 

vegetais para aproveitamento em produção de compostagem a ser utilizado em 

experimentos desenvolvidos por professores do CCA; 

r) disponibilização dos resíduos orgânicos para ração de suínos, sem custo para o 

RU; 

s) disponibilização do óleo utilizado nas máquinas de fritura, para 

reaproveitamento em produção de sabão, realizada pelos funcionários do RU 

em suas residências, sem custo para o RU; 

t) atendimento de cerca 200 alunos do Campus do Porangabussu, para almoçar no 

RU do Pici, transportados em um ônibus da UFC;  

u) contratação, por empresas terceirizadas, de 10 colaboradores para o RU; 

v) implantação do cardápio vegetariano, que substitui o prato da carne, com base 

na demanda dos usuários e das pesquisas de satisfação realizadas ; 

w) oferta de duas opções de carnes durante o almoço, dentro de um planejamento 

e de uma visão estratégica, voltados para a melhoria do atendimento e as 

condições estruturais e operacionais do RU; e 

x) parcerias com empresas e outras instituições, visando à utilização e ao 

aproveitamento de produtos alimentícios, oriundos da produção agrícola do 

Ceará, tais como o caju (pseudofruto) e produtos novos, como preparados com 

tofu, que estão sendo analisados pela equipe de nutrição, para uso em cardápios 

vegetarianos, ricos em proteínas e de alto valor nutritivo. 

Além dessas ações, desenvolveram-se parcerias com outras áreas afins, com vistas 

à cooperação e à integração com cursos de graduação, resultando em ajuda com o envio de 

estagiários, apoio para realização de análises laboratoriais de produtos necessários ao 

cardápio, análises sensoriais de alimentos, apoio a eventos internos e externos e eventos de 

interesse da comunidade estudantil.   
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Todos esses procedimentos resultaram em significativa elevação do número de 

usuários, decorrente das melhorias constatadas na qualidade da comida e no atendimento. As 

reclamações, no entanto, com relação à higiene e ao atendimento, perduram ainda de forma 

significativa. O monitoramento desses aspectos é alvo constante de reavaliação e posteriores 

modificações nas ações, que são obstaculizadas pela resistência a mudanças, por parte dos 

funcionários mais antigos, assim como pelas condições físicas dos integrantes do quadro de 

pessoal, potencializadas pela elevada faixa etária da maioria dos servidores do RU e pelo 

reduzido número de funcionários para a produção e distribuição diária de refeições. 

Apesar dos esforços e reconhecimento da Administração Superior, que 

proporciona total apoio às reivindicações de melhoria, não foi possível, dentro das previsões 

constantes no Plano de Ação, implantar os centros de convivência nos dois refeitórios, em 

virtude de pendências relacionadas à logística e à gestão desses espaços. Esperamos, 

entretanto, sejam encontradas soluções que viabilizem a concretização de tais centros, por ser 

uma antiga reivindicação dos estudantes, ansiosos por disporem de mais um espaço para 

integração da comunidade acadêmica. 

 

5.4 Cenário futuro do RU diante da expansão do número de alunos 

 

5.4.1 Aumento crescente do número de usuários 

 

A perspectiva de elevação do número de comensais é agravada pelas limitações 

centradas na estrutura física e no quadro de funcionários do RU, projetado para a produção 

diária de 3.000 refeições. 

Além desse crescimento, as determinações do Ministério da Educação e Cultura, 

no Plano Nacional de Educação – PNE atuam de forma a dotar as IFES de condições 

necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, já a partir de 2009, 

visando à consolidação de uma política nacional de expansão, que estabelece o provimento de 

oferta de educação superior a 30% dos jovens na faixa de 18 a 24 anos, até o final da década. 

Essa nova realidade trará o aumento da complexidade da gestão dos programas de 

assistência e do aumento na escala da oferta dos serviços a serem oferecidos. 

A Administração do RU, como uma unidade da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, deve estar atenta aos objetivos e às funções que desempenha junto à comunidade 

acadêmica, mas também deve cuidar para que sua estrutura, organização e administração 
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possam continuar a apresentar serviços com qualidade e eficiência e otimizar a utilização dos 

recursos oriundos da sociedade. 

A variável-chave que servirá de referência para esta dissertação é a demanda por 

almoço, por ser a de número bem mais significativo. A mensuração deve levar em conta o 

crescimento natural da demanda por almoço e as repercussões da expansão prevista no 

REUNI. De acordo com a projeção desses dois vetores de crescimento da demanda, a 

perspectiva é de que, em 2012, seja de aproximadamente 5.000 almoços/dia, acrescidos do 

café-da-manhã e do jantar, servido somente para os residentes, perfazendo um total estimado 

de 6.000 refeições/dia. 

 

5.4.2 As deliberações do Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI 

 

O Relatório de Gestão da UFC - 2007 registra que o Programa de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais –REUNI é uma iniciativa do Governo Federal que 

tem como objetivo consolidar a política nacional de expansão da Educação Superior pública. 

Entre as mudanças previstas, o Programa deve fazer alterações no sistema de ingresso da 

universidade, nas metodologias e tecnologias de ensino-aprendizagem e na estrutura 

curricular. 

O REUNI também privilegia ampliação da oferta de vagas, garantia de 

mobilidade acadêmica e permanência dos estudantes, formação continuada de professores e 

fortalecimento da assistência estudantil. Uma das metas é elevar para 18 o número de alunos 

por professor e para 90% a taxa de conclusão média dos cursos presenciais. A proposta da 

UFC resume como compromissos sociais da instituição a política de inclusão, o programa de 

assistência estudantil e o projeto de extensão universitária. O orçamento previsto até 2012 é 

de R$ 52,2 milhões para investimento e R$ 174,4 milhões para custeio e gastos com pessoal. 

Em decorrência das metas previstas no REUNI, que estabelece um incremento de 

novos alunos até o ano de 2012, e das ações de aumento de número de residentes em 50% e 

de crescimento do programa de assistência alimentar em 50%, estima-se que no ano de 2012 o 

RU deverá ultrapassar o número de 6.000 refeições ao dia, levando em conta o atendimento 

médio diário, ultrapassando o atendimento de 3.000 refeições ao dia, realizados durante o 2º 

semestre de 2008, conforme informações do balancete financeiro mensal do RU. 
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A formalização da participação da Universidade ao REUNI, foi aprovada pelo 

Conselho Universitário no dia 19 de outubro de 2007, comprometida com uma expansão 

qualitativa e quantitativa, cujo termo de referência se pauta em 
  
1) Expansão sustentável e com qualidade. 
2) Busca da excelência acadêmica em todos os cursos de graduação e de Pós-

Graduação da UFC. 
3) Compromissos e responsabilidade sociais. 
4) Gestão por Projetos. 
5) Desejo de reestruturação física e renovação acadêmica. 
6) Ampliação e diversificação do atendimento e da inclusão social. 
7) Renovação e inovação pedagógica, curricular e cultural. 
8) Consolidação do processo de interiorização da UFC, no estado do Ceará. 
9) Oferta de atendimento com qualidade ao corpo discente. 
10) Fortalecimento da pesquisa e da extensão através da articulação com a 

graduação. (UFC, 2007a, p. 9). 
 

Essa nova realidade traduz a necessidade, no caso do RU da UFC, de ampliação 

da estrutura física, melhoria dos equipamentos e instalações, dotação de um quadro de pessoal 

especializado e adoção de um novo modelo de planejamento e gestão para esse complexo 

serviço. 

Diante dos imperativos da situação socioeconômica, cultural e tecnológica, e das 

determinações e orientações das políticas educacionais do Governo Federal, a UFC se 

compromete a desenvolver ações e programas para atingir os objetivos a que se propõe em 

sua proposta de adesão ao REUNI, preparando-se para os desafios de uma expansão 

quantitativa, sem, contudo, afetar a formação acadêmica de qualidade. 

No que concerne à área de promoção dos discentes, a Proposta tem como 

objetivo: “Acompanhar, incentivar e apoiar o estudante em suas múltiplas demandas, durante 

toda a sua trajetória acadêmica, através de ações efetivas nas áreas: social, cultural, técnico-

científica, esportiva, política e de saúde.” (UFC, 2007a, p. 209) e, na área da gestão, prevê: 

“Realizar gestão administrativa e acadêmica apoiada em processos de planejamento 

estratégico e participativo e avaliação institucional, compartilhada com a comunidade 

universitária e executada de forma a atingir a eficiência, eficácia e efetividade.” (UFC, 2007a, 

p. 13). 

Na Proposta são previstas ações que afetarão o atendimento de vários serviços e 

programas de assistência executados na UFC, destacando um incremento significativo de 

novos cursos no turno da noite para o ano de 2009, que precisará de um maior 

acompanhamento acadêmico e de condições materiais para garantir, não só o acesso, mas 
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também a permanência de jovens que ingressarão na universidade, vindo de famílias com 

dificuldades socioeconômicas, evitando-se prejuízos ao seu desempenho acadêmico. 

Conforme a proposta, a dificuldade do aluno, em condições precárias de prover 

seu sustento, deve ser mitigada pela adoção de programas e ações de assistência estudantil, 

viabilizando-se a ampliação de programas de bolsa, revitalização e ampliação da infra-

estrutura das residências universitárias, com o aumento de 50% das vagas, e do Restaurante 

Universitário, com aumento de 50% nas refeições servidas, prevendo, ainda, a redução da taxa 

de evasão, de 35% para 20%. 

A taxa de conclusão de 90%, preconizada pelo REUNI, será alcançada mediante o 

compromisso de implantação de políticas mais efetivas para reduzir a evasão e viabilizar a 

ocupação de vagas ociosas. 

Os programas de assistência estudantil estão beneficiados mediante a consecução 

das metas: 

 
Meta 1: Ampliar a oferta de Bolsa de Assistência Estudantil e recuperar o valor 
monetário auferido pela Bolsa até 2011, bem como incrementar os programas de 
acompanhamento psicopedagógicos e de assistência médico-odontológica aos 
estudantes. 
 
Meta 2: Ampliar o número de vagas nas residências universitárias e a capacidade do 
programa de Assistência Alimentar, bem como o acesso aos laboratórios de 
informática e bibliotecas. 
 
Meta 3: Garantir a participação dos estudantes em eventos acadêmicos, atividades 
de caráter esportivo, cultural e representação estudantil, bem como promover e 
apoiar atividades diversas (UFC, 2007a, p. 213 a  217). 

 

 

Para atingir essas metas, estão previstas a reforma e ampliação dos refeitórios, a 

criação de mais um refeitório no Campus do Porangabussu, aquisição de novos equipamentos, 

a identificação de necessidades e as demandas por Programa de Assistência Alimentar, nos 

campi do interior. 

Para acompanhar e monitorar as ações, serão utilizados indicadores que facilitarão 

o controle e possíveis adequações para que se atinja o objetivo desejado. 

De acordo com a análise da proposta, identifica-se uma constante preocupação, 

além de criar e redimensionar, de consolidar os programas em curso, fortalecendo as garantias 

de acesso e permanência do aluno na Instituição, proporcionando a melhoria constante do 

desempenho dos profissionais qualificados na UFC. 
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5.4.3 A assistência ao estudante no Projeto de Lei 7.200, de 2006, e as propostas alternativas 

 

A Reforma Universitária, proposta pelo Governo Federal tramita no Congresso 

Nacional, desde junho de 2006, e tem como eixos normativos a formulação de um marco 

regulatório para a educação superior no País, assegurando a autonomia universitária, prevista 

no artigo 207 da Constituição, e a consolidação da responsabilidade social da educação 

superior, mediante princípios normativos de assistência estudantil. 

O Ministério da Educação expressa cinco razões para a reforma: 

a) preocupação com a expansão desenfreada das universidades privadas; 

b) risco da “mercantilização” da educação; 

c) necessidade de expandir o acesso ao ensino superior à população de baixa 

renda; 

d) necessidade de cuidar da qualidade da educação superior; e 

e) consolidação da gestão democrática e participativa.  

 

As propostas inovadoras da Reforma, na área de assistência estudantil, referem-se 

à destinação de um percentual dos recursos da verba de custeio das IFES para a 

implementação de programas de assistência, medidas para democratização do acesso e ações 

afirmativas e de inclusão social. 

Os artigos 45 a 48, do Projeto de Lei 7.200, da Reforma do Ensino Superior, 

explicitam essas propostas, onde pode ser destacado o parágrafo único do Art. 47, a seguir 

transcrito: 
 
Parágrafo único. As instituições federais de ensino superior deverão destinar 
recursos correspondentes a pelo menos nove por cento de sua verba de custeio, 
exceto pessoal, para implementar as medidas previstas neste artigo. (BRASIL, 
2007b, p. 15 ). 
 

 

O Projeto de Lei 7.200 que tramita na Comissão Especial de Reforma 

Universitária, criada para analisar o Projeto, recebeu cerca de 370 emendas, fundamentadas, 

principalmente, nas reivindicações da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA, 2005), a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), União Nacional dos Estudantes (UNE), o 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), a Associação 

Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior e outras entidades importantes de educação 
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superior, que se articularam com parlamentares para apresentar emendas de mudanças ao 

texto do Anteprojeto da Reforma Universitária. 

Dentre as propostas apresentadas, com relação a assistência estudantil, a de mais 

relevância é a da UNE, que defende o aumento no percentual da verba das universidades, 

destinada aos programas de assistência estudantil. No artigo 47 do Projeto de Lei 7200/06, 

parágrafo único, fica determinado que as instituições federais devem aplicar pelo menos 9% 

da verba de custeio para esse fim. A UNE propõe que esse índice seja aumentado para 14%. 
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6 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

   

O diagnóstico estratégico é a principal fase do Planejamento Estratégico, pois vai 

proporcionar o conhecimento do real estado de uma organização, no que diz respeito aos seus 

aspectos internos e externos. 

Como ponto de partida do diagnóstico estratégico, validamos a visão de futuro do 

RU 2020:  

 

 “Ser referência como espaço socioacadêmico, valorização da diversidade, padrão 

de qualidade no atendimento e excelência da gestão”. 

 

Os valores básicos, entendidos como o conjunto de princípios e crenças que 

servem de esteio para as principais decisões da unidade, foram elaborados com suporte nas 

propostas dos stakeholders, que, por consenso, estabeleceram como valores do RU: 

 

− Qualidade e segurança alimentar incondicional 

− Uso racional dos recursos públicos 

− Fiel cumprimento da política de assistência estudantil 

− Responsabilidade social 

− Participação e cooperação 

− Respeito e desenvolvimento das pessoas 

  

Para subsidiar a análise interna e externa do RU, realizamos seminários com os 

stakeholders, por meio da aplicação da técnica SWOT, resultando em uma síntese dos 

componentes de forças e fraquezas, no caso da análise do ambiente interno, e as 

oportunidades e ameaças, para o ambiente externo, conforme consta nos quadros 10 e 11. 

O apoio, o compromisso e o envolvimento dos participantes dos grupos de 

interesse no seminário possibilitaram a obtenção de valiosas contribuições, após terem 

recebido informações e orientações, mediante uma visão do passado, do presente e o cenário 

do futuro, com as previsões de expansão do número de aluno, mostrando-se a clareza da 

missão e os valores do RU, demonstrando a sua razão de ser e o ideal a ser alcançado. 
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Quadro 10 - Indicações das forças e fraquezas obtidas nos seminários realizados com os 
stakeholderes do RU para a elaboração do diagnóstico estratégico  
 

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 
Variável/Situação Forças Fraquezas 
Imagem do RU 
(reputação) 

Pleno reconhecimento dos gestores da UFC 
 
Preço da refeição de R$ 1,10 
 
Pouco desperdício e reciclagem das sobras 
 
Aumento significativo da demanda 

Pouca divulgação dos processos de 
trabalho do RU junto aos usuários 
 
 

Alimentação ofertada Qualidade e variedade dos cardápios 
 
Opção de refeição vegetariana 

Uso de bandejão  
 
Eventuais descuidos na limpeza 

Chefias do RU 
(Estrutura de 
administração) 

Agilidade nas decisões 
 
Forte interação com os colaboradores 

Maioria dos gestores sem formação para 
comando 
 
Concentração das decisões na 
coordenação geral 
 
Baixo valor das gratificações das 
chefias 

Estrutura física e 
instalações 

Ambiente favorável para integrar os centros de 
vivência da UFC 

Desconforto dos refeitórios por já serem 
pequenos para a quantidade de usuários
 
Arquitetura dos refeitórios incompatível
com restaurante e ambientação 
deficiente  
 
Balcão de atendimento pequeno para a 
demanda 
 
Estrutura física do almoxarifado 
inadequada e deficiente para a demanda 
atual 

Participação dos 
usuários 

Canal aberto com os estudantes 
 
Relacionamento harmonioso com o DCE e com 
Conselho de Residentes 
 
Orientação do RU aos anseios 
dos usuários (foco no cliente) 

 

Apoio a eventos da 
UFC e de outras 
instituições 

Melhoria da imagem do RU e da UFC 
 
Integração dos alunos da UFC com visitantes 

 

Perfil da área de 
produção 

Rotinas de trabalho otimizadas 
 
Ambiente físico e limpeza 

Limitação de ordem física e de 
equipamentos para expansão 

Nível de subsídios no 
preço da refeição 

Fortalece a imagem da UFC 

Contribui para a permanência e desempenho 
acadêmico dos estudantes 

Risco de comprometer o orçamento 
previsto para o RU 

Preço único, independentemente do 
nível de renda do estudante 
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Continuação 
 

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 
Variável/Situação Forças Fraquezas 
Quadro de pessoal Remuneração satisfatória 

Reforço com a contratação de dez 
terceirizados 

Oferta de treinamento com vantagens técnicas 
e pecuniárias 

Divisão de trabalho harmoniosa 

Flexibilidade de horários  

Existência de boas condições de trabalho  

Reduzido número de funcionários para 
o volume de trabalho 

Elevada faixa etária dos funcionários  

Trabalho pesado, cronometrado, 
estressante e repetitivo 

Falta capacitação motivacional 

Cargos compatíveis com produção de 
alimento em extinção na UFC 

Relações interpessoais conflituosas 

Cordialidade dos 
colaboradores com os 
usuários 

 Falta de cordialidade dos funcionários 
com os usuários 

Funcionários cansados e 
despreparados para atendimento ao 
público 

Filas Vigilância para evitar o “fura-fila” 

Inovação na venda antecipada de tíquetes 

Sistemática atual de venda de tíquetes, 
sem a devida automação. 

Identificação do aluno na hora da 
compra do tíquete 

Sistema de 
informações e 
controle 

Pleno atendimento dos controles institucionais 
do MEC e Reitoria 

Baixo nível de informatização dos 
processos e controles internos 

Falta de pessoal para otimizar o uso do 
software de controle de estoque do 
almoxarifado 

Falta de cadastro de todos os usuários 
por níveis socioeconômicos 

 

 

Na análise do ambiente interno, apresentada no Quadro 10, foram sinalizadas 27 

forças e 26 fraquezas, ensejando a necessidade de um esforço dos gestores do RU no sentido 

de minimizar as fraquezas apontadas. A metodologia proposta para este tipo de análise 

preconiza a utilização das oportunidades, contidas na análise do ambiente externo, Quadro 11, 

para mitigar ou mesmo transformar em pontos fortes, as fraquezas apontadas.  

Considerando as variáveis, constatamos que, de um modo geral, a imagem do RU 

e a participação dos usuários apresentam-se boas, a infra-estrutura, as chefias, a cordialidade 

dos funcionários e os sistemas de informações e controle deixam a desejar e, num patamar de 

equilíbrio, ficaram as variáveis: alimentação ofertada, quadro de pessoal e nível de subsídio 

no preço da refeição.  
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Quadro 11 - Indicações das oportunidades e ameaças obtidas nos seminários realizados 
com os stakeholderes do RU para a elaboração do diagnóstico estratégico 
  

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 
Variável ou Situação Oportunidade Ameaça 
Nova gestão na UFC (Reitor 
Prof. Jesualdo) 

Adesão ao REUNI Corte orçamentário 

Prioridade do Gov. Federal 
para Assistência Estudantil 

Políticas de valorização da IFES 

Apoio aos universitários com 
dificuldades socioeconômicas 

Criação de uma dotação 
orçamentária para os RUs  

Implantação do REUNI 

Crise econômica mundial 

Sistemática de compras de 
suprimentos 

Pregão eletrônico para dar 
agilidade ao processo de compra 
a preços mais baixos 

Presteza e boa qualidade dos 
serviços dos fornecedores 
internos 

Fornecedores externos não cumprirem 
os contratos quanto às entregas 
programadas e à qualidade do produto 

Limitações decorrentes da Lei 8.666  

Baixa capacidade de estocagem do RU 
de produtos perecíveis 

Melhor desempenho 
acadêmico dos alunos 

Redução da permanência como 
aluno da UFC 

Redução do custo/aluno 

Falta de um ambiente de convivência 

Não-oferta de refeição para alunos do 
turno noturno 

RU utilizado como laboratório 
da UFC 

Demandas dos Cursos de 
Economia Doméstica e 
Engenharia de Alimentos para 
experimentos, visitas e estágios  

O não-reconhecimento oficial  

A falta de estrutura e de pessoal para 
este fim 

Parceria com lideranças 
estudantis, sindicatos, 
associações e outros entes 
representativos 

Canal de comunicação direto e 
efetivo 

Criação formal de um comitê 
formado por RU, DCE e 
Conselho de Residentes  

Reivindicam mais do que apóiam e 
defendem 

Informalidade nas relações 

Elevada demanda potencial 
pelas refeições decorrente do 
REUNI 

Maior número de alunos 
contribuindo para seu 
desempenho e baixo custo/aluno 
para a UFC 

Atendimento às deliberações do 
REUNI 

Melhoria da imagem da UFC 

Falta de mensuração prévia da 
demanda 

Falta de um cadastramento dos usuários 
por faixa de renda 

 

 

Críticas e reclamações Pressão para melhorias Diminui a reputação 

 

Dentro do mesmo raciocínio exposto para a análise do ambiente interno, as 

ameaças, que foram 16, deverão ser minimizadas ou neutralizadas, sendo uma das estratégias 

mais adotadas para este fim a potencialização dos pontos fortes, tendo como foco as 

indicações de ameaças do ambiente externo. 

Quanto às sinalizações de oportunidades e ameaças apresentadas no Quadro 11, 

observamos que, das oito variáveis, apenas duas não se mostram equilibradas. Foi sinalizado 
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pela maioria, como oportunidades, o fato de o Governo priorizar a assistência estudantil e, ao 

contrário, para a variável “sistemática de compras e suprimentos” predominaram as ameaças.  

Em síntese, as informações contidas nos Quadros 10 e 11 serão consideradas nas 

análises precedentes, sobretudo no item 7.  
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7 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 

7.1 Sob o ponto de vista da escala de produção de alimentos 

 

O planejamento da estrutura física do RU foi projetado para produzir diariamente 

3.000 refeições, enquanto o fornecimento de refeições, desde o início do segundo semestre de 

2008, atinge o total de 2.500 refeições para o almoço, mais o atendimento de 280 residentes, 

nas refeições do café-da-manhã e jantar, perfazendo um total de mais de 3.000 refeições ao 

dia. 

De acordo com Teixeira et al. (1997), o dimensionamento das áreas de trabalho e 

dos equipamentos deve proporcionar condições adequadas de trabalho, envolvendo um 

conjunto de fatores determinantes para se produzir em quantidade e com qualidade. 

Ainda, segundo as autoras, o dimensionamento das áreas está relacionado à 

quantidade de refeições servidas, organizando-se as atividades de forma a racionalizar a linha 

de produção, tornando os fluxos mais ágeis. 

Teixeira et al. (1997) abordam os fatores que interferem no dimensionamento da 

área de produção, como sendo o número de refeições servidas, no maior turno, que 

determinam a composição da área, quantidade e capacidade dos equipamentos e o contingente 

de pessoal necessário; o número e a complexidade de preparações de cada cardápio; o sistema 

de distribuição das refeições; e o abastecimento e a forma de aquisição dos gêneros e carnes. 

De acordo com a explicação das autoras, o dimensionamento de áreas para 

restaurantes deve ser calculado, considerando as determinações da Consolidação das Leis do 

Trabalho, Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, que estabelece 1m² por usuário nos 

refeitórios, abrigando 1/3 do total de comensais por turno, tomando por base o turno que 

atende ao maior número de usuários. A área da cozinha deve abranger um espaço referente a 

35% e os depósitos de acondicionamento de gêneros deverão ocupar 20% da área total dos 

refeitórios. 

O Restaurante do Pici, que abrange toda a área de produção e três refeitórios, 

encontra-se dimensionado, de acordo com a legislação, para 3.000 refeições, no mesmo turno, 

distribuídos nos três refeitórios. Atualmente são servidas cerca de 1.600 refeições nos três 

balcões. O dimensionamento dos balcões é citado por Teixeira et al. (1997), que tomam como 

medida o tempo de 1 minuto para servir dez refeições. No caso do RU do Pici, em duas horas 
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um balcão pode atender 1.200 pessoas. Como o RU do Pici tem três balcões, notamos que 

está dimensionado a receber maior número de usuários. 

Para aumentar esse número de freqüentadores, observamos a necessidade de 

tornar esses espaços mais adequados ao recebimento de um número maior de pessoas, 

dotando-os de mais mesas, assentos e utensílios, proporcionando mais conforto em relação à 

ventilação e reformando as áreas de acesso aos balcões, que passam pelas lavadoras de 

bandejas e provocam excessivo calor e grande barulho. 

No que se refere à área de preparação dos alimentos, o redimensionamento dos 

equipamentos deve ser avaliado pela área de nutrição, levando-se em consideração o número 

de refeições, o tempo de preparo e cocção e as quantidades das preparações. De acordo com 

Teixeira et al. (1997), para se saber o número de caldeirões necessários para se preparar as 

refeições, utiliza-se a fórmula:  
 

Per capita X Fator de cocção X nº de refeições = quantidade em gramas. 
 

De acordo com as autoras, é possível se preparar 90kg de feijão e 150 kg de arroz 

por vez, levando-se em conta o valor nominal do equipamento, menos a camada de ar 

(correspondente a 10% do valor nominal), dividido pelo fator de cocção e tempo de duração 

da preparação. Então, o RU, que tem seis panelões de 500 litros, utilizados para o preparo de 

arroz, feijão e carnes, divididos em dois para cada preparação, necessitaria de um reforço de 

mais panelões, fornos e fritadeiras e coifas com a adequação das respectivas áreas para 

colocação desses equipamentos, para atender às expectativas futuras. 

Os recipientes e cubas deverão ser aumentados para se adequar à expansão do 

número de alunos; assim como as máquinas de cortar verduras, moedores de carne, 

descascadora de legumes, carrinhos para transporte de vasilhames e os utensílios para 

manipulação de alimentos, já desgastados pelo longo tempo de uso, devem ser substituídos ou 

acrescentados. 

Ressalte-se a importância de estabelecer um cronograma de manutenção 

preventiva dos equipamentos, para evitar prejuízos e falhas no atendimento. 

A importância desse item está ligada à racionalização das áreas de trabalho, 

adequação de equipamentos, para otimização dos recursos, proporcionando maior conforto 

para os funcionários e usuários do RU. 
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7.2 Sob o prisma da qualidade e diversidade das refeições 

 

Uma unidade de alimentação de uma IFES deve estar atenta à adequação das 

necessidades de calorias das refeições servidas a uma clientela formada em sua maioria por 

jovens de baixo poder aquisitivo, que buscam o RU para fazer sua principal refeição diária. A 

recomendação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho 

(BRASIL, 1976) é a de que a refeição principal contenha um mínimo de 1.400 calorias, 

levando-se em consideração os hábitos alimentares da clientela, valor plenamente atendido 

pelo RU. 

Na composição dos cardápios, sugere-se que “devem ser balanceados, de modo a 

satisfazer as necessidades energéticas e em nutrientes, garantindo ao mesmo tempo, saúde, 

capacitação para o trabalho e “performance” física desejável ao indivíduo.” (TEIXEIRA, 

1997 p. 172). 

A maior dificuldade enfrentada no RU, quanto à elaboração de cardápios, é a 

carência de pessoal disponível e habilitado para a execução, em tempo hábil, de preparações 

que exijam um trabalho mais demorado, considerando que, além de prepararem a 

alimentação, são sujeitos a servir e porcionar as refeições, caracterizando-se como 

funcionários multitarefas em função da necessidade. A exigência de maior diversificação na 

elaboração das refeições acarretaria sérios prejuízos ao ritmo de trabalho, provocando 

exaustão nos funcionários, comprometimento na qualidade e no atendimento, ensejando a 

insatisfação dos usuários. 

Para minimizar essas dificuldades deverá ser redimensionado o quadro de pessoal 

do restaurante, adequando-o para as novas perspectivas de ampliação, com uma distribuição 

funcional capaz de racionalizar as ações, objetivando não comprometer a qualidade e a 

higiene das refeições e a motivação no trabalho. 

Neste item, torna-se imprescindível um processo de conscientização dos usuários 

quanto às condições e às possibilidades disponíveis, relacionado-as às expectativas dos que 

buscam o RU para satisfazer à necessidade básica de alimentação, a um baixo custo, 

considerando-se que um restaurante de entidade pública tem uma escala industrial e caráter 

social. 

A cada semestre, há de se buscar informações sobre o nível de satisfação dos 

usuários com o Restaurante, utilizando-se de métodos de sondagem, que possam dar subsídios 

para se avaliar e detectar a necessidade de redirecionamento de ações, tanto em relação ao 

atendimento, às condições físicas, quanto na adequação dos cardápios. 
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7.3 Na perspectiva do conforto e bem-estar 

 

O Restaurante do Pici, por ser uma área mais ampla, oferece melhores condições 

do que o Refeitório do Benfica. As melhorias, já em andamento, na área do Benfica, 

proporcionarão mais conforto, no que diz respeito a aumento de mesas e assentos, pois 

atualmente disponibiliza 240 assentos, para um atendimento de cerca de 1.000 alunos em duas 

horas, ensejando desconforto e formando longas filas de espera. 

O projeto de reforma do Refeitório do Benfica, iniciado em julho de 2008, 

estando prevista sua conclusão até o início do ano 2009, com a ampliação dos espaços de 

atendimento, reformas dos banheiros, novos equipamentos e criação de área de convivência, 

trará mais conforto e proporcionará melhores condições, tanto aos usuários quanto aos 

funcionários, que terão um local de trabalho mais adequados à realização de suas tarefas. 

No Restaurante do Pici, os refeitórios terão que ser reformados, melhorando a 

ambiência, iluminação, ventilação, decoração, som e área de convivência, tudo compatível 

com o ambiente universitário. Os banheiros, destinados aos funcionários e aos estudantes, 

terão que passar por uma reestruturação e adaptação. Os vestiários para os funcionários 

deverão ser estruturados de forma a se adequarem às necessidades e à legislação, visando à 

higiene, ao conforto e ao bem-estar. 

    

7.4 Sob o aspecto da gestão administrativa 

  

A gestão deve estar preparada para adequar-se à expansão do número de alunos, 

prontificando-se de forma estratégica para absorver as demandas internas e externas, deixando 

de ser realizada de forma operacional e circunstancial para ser mais abrangente e voltada para 

resultados. 

O modelo da gestão para implementação desse Plano deve basear-se numa gestão 

que visualiza o ambiente do RU como um conjunto de partes interdependentes, que deve 

pautar a operacionalização de suas ações e programas de forma simples e transparente, 

seguindo as premissas mais atuais de concepção administrativa. 

As dificuldades impeditivas a que esse tipo de administração se desenvolva de 

forma plena estão no embaraço do trabalho em grupo, falta de comprometimento e pouca 

disposição para a cooperação, ao que se alia a resistência a mudanças por parte de alguns 

funcionários. Pela carência de pessoal, há excesso de atividades e pressão sobre as pessoas, 

dificultando ainda mais as relações entre a equipe e os usuários. 
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Ao se examinar essas limitações, verificamos a necessidade − ante o novo cenário 

de expansão do número de usuários do RU − de aperfeiçoar os processos de trabalho, 

aumentar o número de funcionários e conferir maior qualificação do quadro de pessoal para o 

exercício de atividades mais complexas, que vão requerer capacidade técnica e conhecimento 

especializado. 

A definição dos objetivos e o monitoramento das ações, que permearão a 

obtenção dos resultados almejados, devem nortear a gestão estratégica para que esta tenha 

elementos fundamentais para redirecionar ações e programas quando necessário. 

 

7.5 Na óptica da infra-estrutura física 

  

O RU deve estar preparado para atender a uma clientela que deverá crescer 

progressivamente, com possibilidade de, até 2012, ter dobrado seu atendimento diário, 

atingindo um total em torno de 6.000 refeições/dia. 

Essa ampliação dos usuários, deverá ser acompanhada de uma contínua adequação 

dos espaços e dos equipamentos para atender de forma eficiente e otimizada essa nova 

clientela. 

O compromisso de construir mais um refeitório no campus do Porangabussu, 

atendendo a uma antiga reivindicação dos estudantes, e a ampliação do número de usuários 

que freqüentam os outros refeitórios, ensejarão ações e projetos visando a: 

− ampliação e modernização das instalações e equipamentos do almoxarifado; 

− construção de outra câmara frigorífica; 

− adequação dos banheiros e vestiários para funcionários, de acordo com os 

padrões estabelecidos pela legislação; 

− construção e adaptação de áreas de convivência; 

− ampliação e adequação das instalações da área de produção às exigências da 

vigilância sanitária; 

− ampliação dos equipamentos para automação, área de preparo e cocção, para 

redução do esforço físico dos funcionários; 

− automação da forma de acesso à alimentação; 

− ambientação dos espaços; e 
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− adequação as instalações da área de produção e armazenagem, dentro das 

normas da legislação, com vistas a propiciar melhores condições de trabalho e 

mais conforto aos usuários. 

 

 7.6 No que concerne ao quadro de pessoal 

 

Com apoio em referências de Teixeira et al. (1997), entendemos que uma unidade 

de alimentação para coletividades sadias deve ter 15% do total do quadro de pessoal destinado 

a gestão administrativa, 18% recebimento e estocagem, 63% preparo de gêneros, cocção, 

merenda, lanche, desjejum e cafeteria, lavagem e faxina e 4% segurança. No RU, do quadro 

de 66 funcionários, sete estão em funções administrativas, abaixo do recomendado que é de 

dez profissionais. 

Com relação ao quadro de pessoal para as funções necessárias ao desempenho 

adequado de uma área de alimentação, a situação torna-se mais crítica, haja vista o reduzido 

número de funcionários para produzir, higienizar e distribuir refeições. A propósito, Teixeira 

et al. (1997) destaca como quantitativo ideal, quando a produção for acima de 2.500 refeições 

para coletividade sadia, que o esforço de trabalho por funcionário deve ser de sete minutos 

para cada refeição produzida, considerando a jornada de trabalho e o absenteísmo. 

Aplicando esses coeficientes à realidade do RU, que produz 3.060 refeições em 

dois turnos, chegamos ao quantitativo de 56 funcionários, acrescido de 16% de absenteísmo, 

totalizando um quadro de 65 pessoas, necessários à área de produção. O elevado percentual de 

absenteísmo no RU decorre do quadro de pessoal com idade bastante avançada, média de 56 

anos, e de características inerentes aos funcionários de órgãos públicos, que, segundo Teixeira 

et al. (1997), registram, em sua maioria, elevado grau de ausências do trabalho. 

Embora o RU conte com 66 funcionários na área de produção, cinco encontram-se 

de licença para tratamento de saúde, com debilidades físicas que impossibilitarão o retorno às 

atividades de uma área de produção. Acrescentemos a estes casos uma média de nove faltosos 

por dia, o que resulta na redução de catorze pessoas. Para o trabalho diário, contamos com 50 

colaboradores, que, embora presentes e atuantes, não têm condições de realizar tarefas de 

complexidade, em sete minutos/refeição, como sugere a autora, pelas análises da experiência 

diária, que constata uma baixa produtividade dos funcionários em relação aos terceirizados. 

Além disso, com base nas análises dos quantitativos técnicos para unidades de 

alimentação, o número de funcionários adequados para a projeção da produção em 2012, de 

6.000 refeições, em duas jornadas de trabalho, de 450 minutos, per capita, na jornada de 
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maior volume de produção, deverá ser de 93 funcionários, aplicando-se a fórmula de Teixeira 

et al. (1997). 

Sob esse aspecto, devemos atentar para a complexidade e a diversidade de tarefas 

desempenhadas numa unidade de produção que envolve funções técnicas, administrativas, 

gestão de pessoal, orçamentárias, financeiras e de segurança de funcionalidade. Com 

supedâneo nesses parâmetros, o quadro do pessoal do RU deverá ter a distribuição por 

atividades, conforme a Tabela 2, levando-se em consideração os percentuais sugeridos por 

Teixeira at al. (1997), para o cenário de 2012. 

 

Tabela 3 – Dimensionamento do quadro de pessoal do RU atual e futuro 

 Atividades    Situação Atual    Cenário 2012    Incrementos 

Administração 

Produção alimentos 

Almoxarifado/compras 

Segurança técnica  

7 

55 

4 

- 

22 

93 

26 

6 

15 

38 

22 

6 

Totais 66 147 81 

 

 A previsão do número de funcionários calculado para 2012, constante na 

Tabela 2, necessários à área de produção, poderá ser analisada pela Diretoria de Nutrição no 

decorrer das modificações, podendo esse quantitativo ser ampliado ou redimensionado de 

acordo com a implantação de sistemas de automação e melhorias na infra-estrutura que 

facilite a execução dos processos de produção, haja vista o estudo de Sousa (2007), realizado 

na UnB, em que, para a produção de 3.444 refeições/dia, trabalham no RU da UnB 190 

funcionários, divididos em três turnos. 

Para adequar-se ao novo cenário, de forma a atender aos critérios técnicos e 

aspirações dos usuários, constatamos a necessidade de ampliar a equipe, com pessoal 

qualificado para áreas de nutrição, cozinha, copa, higienização, armazenagem, controle 

higiênico-sanitário, controles de estoque e de patrimônio, planejamento de materiais e 

serviços, controle de manutenção de equipamentos e instalações, análise de custos, controle 

de comensais, gestão de caixa, controle de pagamento a fornecedores, manutenção e 

alimentação dos sistemas serviços em computação e banco de dados, facilitador para as áreas 

de convivência, interação direta com os usuários e marketing interno e externo. 

 



 

 

85

7.7 No que se refere à participação formal dos grupos de interesse (stakeholders), 

objetivando a transparência e a avaliação 

 

Promover a melhoria da efetividade das instâncias de interação e integração da 

comunidade de usuários do RU, mantendo uma comunicação que possibilite a agilidade, a 

transparência e o retorno das informações. 

Para essa atividade, são sugeridos mecanismos de comunicação, por meio da 

criação de um endereço eletrônico exclusivo para o RU, com um canal aberto de informações 

a sua clientela e parceiros, criação de um sistema de atendimento aos usuários e parceiros, 

sistema de avaliação diária da satisfação dos usuários, quadros de aviso e sondagens 

semestrais para colher informações sobre o nível de satisfação dos usuários e a instituição de 

um comitê formado de representantes do DCE, Conselho de Residentes , RU, Ouvidoria Geral 

da UFC e PRAE para acompanhamento das ações do RU. 
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8 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Para termos uma visão geral dos vários aspectos que envolvem o planejamento e 

com vistas ao conhecimento mais detalhado da metodologia de elaboração e implementação 

de um modelo de Planejamento e Gestão Estratégica para o RU, serão analisados os conceitos 

e a sistemática de implantação. Para a formulação de uma proposta de Planejamento 

Estratégico, é necessário um embasamento teórico para otimizar sua aplicação. A teoria 

servirá de sustentação e de balizamento no processo decisório em ambientes organizacionais, 

enquanto a prática dará a base para o conhecimento da realidade. 

 

8.1 Sistemática de elaboração da Proposta de Planejamento e Gestão Estratégica  

 

O êxito na implementação do Planejamento e Gestão Estratégica depende da 

ênfase que for dispensada ao consenso, à interação e à constante troca de informações entre 

subordinados e superiores, bem como de revisões permanentes entre o que se faz e o que se 

tenciona alcançar. A participação e o envolvimento dos colaboradores tornam-se elementos 

essenciais para que consigamos atingir os resultados. De acordo com Leal Filho (2005, p. 85) 

“muitas das técnicas de gerência falham porque tentam ignorar, contornar e contradizer a 

natureza política das organizações, sobretudo daquelas do setor público e das sem fins 

lucrativos”. 

O conhecimento prévio do órgão que será estudado, mediante as informações 

sobre o que fazer, como, quando, para quem, por que fazer e onde se pretende chegar, 

orientam a definição das estratégias mais adequadas. 

Assim, a análise de cenários, atual e futuro, constitui elemento fundamental para a 

indicação das opções e soluções que possam subsidiar a tomada de decisão, relacionando-as 

ao modelo estratégico, organizacional e da gestão que se quer estabelecer. 

Essa análise deve considerar a interação do RU com seu ambiente interno e 

externo, razão pela qual sua execução deve ter o apoio da Administração Superior, para se 

obter maior colaboração e envolvimento de todos os segmentos da UFC, e, com isso, poder 

suprir as demandas advindas da análise e romper os obstáculos que, eventualmente, possam 

surgir durante sua execução. 

Após o diagnóstico, inicia-se a reavaliação do plano de ação vigente. Primeiro, 

analisa-se o ambiente interno e externo no qual está inserido o RU, a fim de identificar os 
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fornecedores e seus respectivos insumos, a motivação da força de trabalho, os serviços 

ofertados e a identificação, aspiração e qualificação de seu público-alvo. 

Identificada esta realidade, há de ser feita a análise das interações do RU com o 

ambiente interno e externo, identificando fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. A 

conclusão deste diagnóstico estratégico deve permitir identificar os fatores críticos de sucesso 

do Restaurante, elementos que nortearão a proposta de planejamento e gestão estratégica. 

É este entendimento global do RU que permitirá formular a missão, finalidade, 

valores, visão de futuro e objetivos estratégicos, o arranjo institucional e os indicadores de 

desempenho, ou seja, a definição dos planos estratégico, tático e operacional que tencionamos 

executar. De forma esquemática, o processo é apresentado na Figura 3. 

  
 

Diagnóstico Situacional 
 

Visão de Futuro 2020 
 

Missão 
 

Valores Essenciais 
 

Fatores de sucesso 
 

Diagnóstico Estratégico – Ambiente Interno 
Pontos Fracos – Pontos Fortes 

Diagnóstico Estratégico – Ambiente Interno 
Oportunidades – Ameaças 

 

Macroestratégias 
 

Objetivos Estratégicos 
 

Metas Mobilizadoras 2009-2012 
 

Plano Tático 
 

Monitoramento e Avaliação 
  Figura 3 – Etapas de construção de proposta de planejamento estratégico 
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Para o estabelecimento dos objetivos, foi identificada e analisada uma série de 

aspectos relacionados ao perfil e desempenho do RU. O resultante das análises é utilizado 

para subsidiar a elaboração da proposta de planejamento estratégico do RU, como um 

instrumento administrativo para alcance dos objetivos. 

Na análise dos vetores, determinantes do perfil e do desempenho do RU, 

empregamos as técnicas mais apropriadas para o caso, tais como as sondagens diretas, junto 

aos usuários, por meio da pesquisa-ação, os estudos de cenários e seminários, objetivando 

facilitar o surgimento das informações mais precisas e atuais para alimentar o diagnóstico 

estratégico do RU. As análises das variáveis que, a priori, se mostraram as mais 

determinantes para o atingimento dos objetivos foram abordadas: 

− sob o ponto de vista da escala produção de alimentos; 

− sob o prisma da qualidade e diversidade das refeições; 

− na perspectiva do conforto e bem-estar; 

− sob espectro da gestão administrativa; 

− na óptica da infra-estrutura física; 

− no que concerne ao quadro de pessoal; 

− no referente à participação formal dos grupos de interesse (stakeholders), 

− objetivando à transparência e à avaliação. 

 

8.2 Proposta de Plano Estratégico para 2009-2020  

 

O Planejamento Estratégico consiste no processo administrativo que tem por fim 

estabelecer a melhor direção para se alcançar os objetivos estratégicos, levando em conta os 

aspectos internos e externos da organização. Corresponde ao estabelecimento de um conjunto 

de providências a serem tomadas, de forma contínua, para que se possa atuar sobre os 

impactos das variáveis e fatores que venham a afetar os ambientes organizacionais. 

Ao enfocar o meio externo, o Planejamento Estratégico está envolvido com 

elevados níveis de incerteza, visto não ser possível prever com exatidão o comportamento das 

questões que envolvem políticas governamentais, desenvolvimento de tecnologias ou 

tendências socioculturais. O sucesso de um Planejamento Estratégico, no entanto, depende da 

capacidade de o gestor captar no meio, utilizando informações obtidas nas análises de 

cenários, as demandas e oportunidades e traduzi-las no Plano de Ação, para que sejam 

executadas, favorecendo uma ação mais efetiva e de longo prazo. 
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Para que se tenha êxito na aplicação desse plano, deve-se dar ênfase ao consenso, 

à interação, ao constante feedback entre subordinados e superiores e estabelecer revisões 

permanentes entre o que se faz e o que se intenta alcançar, diante das mudanças do cenário. A 

participação e o envolvimento dos colaboradores tornam-se elementos essenciais para que se 

consiga atingir os resultados esperados. 

Tendo como referência básica os diagnósticos situacional e estratégico e o 

referencial bibliográfico, formulamos a proposta de Planejamento e Gestão Estratégica do RU 

para o período de 2009-2020, que redundou em uma proposta de um Plano Estratégico e um 

Plano de Ação para o RU. 

O Plano Estratégico considera a unidade como um todo, numa perspectiva de 

longo prazo, fornecendo subsídios no presente para tomada de decisões que assegurarão a 

sustentabilidade e a perenidade no futuro. Portanto, o Plano Estratégico relaciona-se com a 

visão, a missão, a elaboração dos objetivos e com as principais orientações estratégicas da 

organização. 

No caso específico deste estudo, o enfoque de abordagem do Plano Estratégico e 

do Plano Tático, foi desenvolvido mediante a premissa de que já se sabe “onde se quer 

chegar”, fato que facilitou os trabalhos de formulação dos conteúdos dos planos. O maior 

esforço foi desenvolvido para estabelecer a visão, a missão, as estratégias e a definição dos 

objetivos, bem como identificar as metas, as ações e os mecanismos para implementá-las, 

objetivando alcançar a visão pretendida em 2020. 

Seguindo as orientações contidas na literatura e das sugestões colhidas nos 

seminários e adaptando-as às peculiaridades RU, chegamos à proposta de Plano Estratégico 

do RU 2009-2020, na forma que se apresenta: 

 

Visão de Futuro 2020 
 

Ser referência como espaço socioacadêmico, valorização da diversidade, padrão 

de qualidade no atendimento e excelência da gestão.  

 

Missão 
 

Atender a comunidade acadêmica da UFC com dificuldades socioeconômicas, 

oferecendo uma alimentação de qualidade e segurança alimentar a um baixo custo 

e proporcionando um espaço de convivência e integração. 



 

 

90

Valores Essenciais 
 

Qualidade e segurança alimentar incondicional. 

Uso racional dos recursos públicos.  

Fiel cumprimento da política de assistência estudantil. 

Responsabilidade social. 

Participação e cooperação. 

Respeito e desenvolvimento das pessoas. 

 

Fatores de Sucesso 
 

Histórico da ascensão e contribuição à sociedade dos ex-usuários dos programas 

de assistência estudantil da UFC.  

Efetividade das políticas públicas de inclusão social do Governo Federal, em 

especial, as de assistência estudantil nas IFES. 

Prioridade incondicional da Alta Administração da UFC. 

Apoio e defesa, por parte da sociedade, da comunidade universitária, da classe 

política e dos dirigentes universitários.  

Ações centradas na responsabilidade social, estratégia defendida e adotada 

globalmente.  

 

Macroestratégias 
 

Atendimento pleno e valorização da comunidade de usuários. 

Atendimento tempestivo às deliberações das políticas de assistência estudantil. 

Disponibilização e otimização da infra-estrutura e dos equipamentos compatíveis 

com os anseios dos usuários.  

Utilização das modernas técnicas de planejamento e gestão.  

Reforço, valorização e capacitação contínua da equipe de colaboradores. 

“Parceirização” com entidades e agremiações internas e externas. 
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Objetivos Estratégicos 
 

Contribuir para o bem-estar do estudante nos campi da UFC e para seu bom 

desempenho acadêmico, envolvendo-os por meio de uma gestão participativa e 

também responsável. 

Disponibilizar instalações físicas do RU adequadas, modernas e funcionais para 

atender às demandas quantitativas e qualitativas, decorrentes do crescimento 

tendencial e induzido pelo REUNI. 

Dotar o RU de uma equipe de colaboradores motivada e bem treinada de forma 

que tenham alto desempenho nas suas funções. 

Implantar no RU as ferramentas da gestão focadas em resultados, com suporte em 

um Plano Estratégico, Tático e Operacional, baseados em um sistema de avaliação 

e monitoramento participativo.  

Sensibilizar e motivar as instâncias administrativas da UFC para a importância 

estratégica do RU, objetivando o atendimento pleno de suas necessidades, bem 

como envolver as unidades acadêmicas, com forte aderência com as atividades do 

RU, no sentido de utilizá-lo como um laboratório da UFC.  

Disponibilizar espaços e infra-estrutura adequados à integração, troca de saberes e 

lazer para a comunidade universitária nas dependências dos refeitórios do RU, 

com gestão compartilhada com as lideranças estudantis. 

Adotar a estratégia de ecoeficiência, visando a minimizar o custo das refeições, 

por meio: da redução do desperdício, do planejamento otimizado, do suprimento, 

da reciclagem dos resíduos sólidos e líquidos, do maior aumento da vida útil e 

desempenho dos equipamentos/instalações e do aumento da produtividade dos 

colaboradores.  

 

Metas Mobilizadoras 2009-2012 
 

Aumentar, de forma gradativa, de 3.000 para 6.000, a oferta de refeições de 

elevado padrão de qualidade, em um ambiente saudável e higiênico. 
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Ampliar e modernizar os prédios do RU do Pici e do Refeitório do Benfica para 

atender o aumento da demanda pelas refeições, a ampliação da área de produção, 

para hospedar as áreas de convivência e para dar maior conforto aos usuários e 

colaboradores. 

Construir, equipar e definir o sistema da gestão do Refeitório do Campus de 

Porangabussu. 

Implantar um modelo de planejamento e gestão estratégica de forma participativa 

e com mecanismos de monitoramento e avaliação. 

Implantar sistemas informatizados para modernizar e dar agilidade a todas as 

rotinas de produção e administrativas.  

Ampliar e capacitar o quadro de colaboradores, objetivando atender ao 

crescimento da demanda, e criar o turno noturno.  

Criar três espaços de convivência sócio-recreativo-cultural para os estudantes, um 

no refeitório do Benfica, um em Porangabussu e outro no do Pici, com horário 

compatível com a natureza da demanda. 

Disponibilizar as instalações e a equipe técnica do RU para viabilizar estudos, 

pesquisas, experimentos, visitas técnicas e estágios supervisionados dos 

centros/cursos da UFC que sejam correlatos às atividades do Restaurante. O RU 

será mais um laboratório da UFC. 

 

8.3 Proposta de Plano Tático  

 

O Planejamento Estratégico é realizado com base na interpretação das decisões 

estratégicas, que são desdobradas e traçadas em vários planos táticos, para serem aplicados 

nos diversos setores, de forma coordenada e integrada, de acordo com os objetivos, estratégias 

e políticas estabelecidas no planejamento estratégico. Enquanto o plano tático se refere a 

alcançar os objetivos de um setor, o Planejamento Estratégico tem uma orientação voltada 

para todo o sistema, desdobrando-se em vários planos táticos para as diversas áreas de 

atuação. 

O Planejamento Operacional é a formalização das metodologias de 

desenvolvimento e implantação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas 
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funcionais, detalhando as atividades específicas e imediatas, de curto prazo, de forma a 

atender as diretrizes do Planejamento Tático, nos itens: recursos necessários para atingimento 

e implantação das metas; procedimentos básicos; resultados esperados; estabelecimento de 

prazos; e os responsáveis pela execução. 

 Os quadros justapostos, apresentados a seguir, referem-se ao modelo que se sugere 

como proposta de plano tático para o RU, em consonância com as diretrizes da Instituição e  

visando atender as perspectivas de expansão do REUNI. 

  

Segmento estratégico: deliberações do REUNI 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

ATENDIMENTO TEMPESTIVO ÀS DELIBERAÇÕES DAS POLÍTICAS DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Objetivos 
estratégicos 

Disponibilizar instalações físicas do RU adequadas, modernas e funcionais para 
atender as demandas quantitativas e qualitativas decorrentes do crescimento 
tendencial e induzido pelo REUNI pelos serviços prestados pelo Restaurante. 

Metas 
mobilizadoras 

Aumentar, de forma gradativa, de 3.000 para 6.000, a oferta de refeições de elevado 
padrão de qualidade, em um ambiente saudável e higiênico.  

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
Implantar um plano de contingência para atender às 
demandas por refeições do RU induzidas pelo 
REUNI em 2009, até que sejam implantados os 
projetos de expansão do RU em termos de estrutura 
física e de pessoal.  

PRAE e RU 2009 Alta 

 

Segmento estratégico: equipe de colaboradores 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

REFORÇO, VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DA EQUIPE DE 
COLABORADORES 

Objetivos 
estratégicos 

1. Dotar o RU de uma equipe de colaboradores motivada e bem treinada de forma que 
tenham alto desempenho no desempenho de suas funções. 
 
2. Implantar no RU as ferramentas da gestão focadas em resultados a partir de um plano 
estratégico, tático e operacional baseados em um sistema de avaliação e monitoramento 
participativo.  

Metas 
mobilizadoras 

1. Ampliar e capacitar o quadro de colaboradores objetivando atender ao aumento da 
demanda e a criação do turno noturno.  

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
Ampliar o número de colaboradores, conforme 
as exigências técnicas e o volume de refeições 
demandadas. 
 
Renovação e ajustes no quadro de pessoal e nos 
cargos de gestão do RU. 
 
Implantação de um programa de treinamento 
contínuo, com dois treinamentos/ano.  
 
Valorização/premiação dos colaboradores que se 
destacarem no trimestre (votação). 

SRH e PRAE 
 
 
 

RU, PRAE e RU 
 
 

SRH e RU 
 
 

SRH e RU 

2009-2010 
 
 
 

2009 
 
 

2009-2012 
 
 

2009-2012 
 

Alta 
 
 
 

Média 
 
 

Média 
 
 

Média 
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Segmento estratégico: foco nos usuários 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

ATENDIMENTO PLENO E VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE 
USUÁRIOS 

Objetivos 
estratégicos 

1. Contribuir para o bem-estar do estudante nos campi da UFC e para seu bom 
desempenho acadêmico, envolvendo-os por meio de uma gestão participativa e 
responsável.  
 
2. Disponibilizar espaços e infra-estrutura adequados à integração, troca de saberes e 
lazer para a comunidade universitária nas dependências dos refeitórios do RU, com 
gestão compartilhada com as lideranças estudantis. 

Metas 
mobilizadoras 

1. Criar três espaços de convivência sociorecreativo e cultural, um no refeitório do 
Benfica, um em Porangabussu e outro no do Pici. 
 
2. Implantar um modelo de planejamento e gestão estratégica de forma participativa e 
com mecanismos de monitoramento e avaliação. 
 
3. Disponibilizar as instalações e a equipe técnica do RU para viabilizar estudos, 
pesquisas, experimentos, visitas técnicas e estágios supervisionados dos centros/cursos 
da UFC que sejam correlatos às atividades do Restaurante.  

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
1. Montagem e instalação de um conselho 
consultivo entre os gestores do RU e as 
lideranças estudantis. 
 
2. Criação e divulgação de canais de 
comunicação democráticos e ágeis: caixa de 
sugestões, telefone de contato, nome dos 
ouvidores e sistema de respostas. 
 
3. Realização semestral de pesquisa para 
identificar o nível de satisfação e colher 
sugestões para melhoria contínua. 
 
4. Criação de um endereço na internet com 
informações de interesses da comunidade 
universitária usuária do RU, mais interativo. 
 
5. Manutenção de três centros de convivência, 
com serviços de cantina, banca de revista, centro 
de informática, livraria, papelaria, loja de 
conveniências, serviços de cópia e outros. 
 
6. Disponibilização das instalações do RU do 
Pici para atuar como um laboratório da UFC, 
para análises sensoriais, pesquisas, visitas, aulas 
práticas  e outros. 
 

RU/PRAE, DCE e 
Conselho de 
Residentes 

 
RU 

 
 
 
 

RU e Curso de 
Estatística 

 
 

RU e NPD 
 
 
 

PRAE e RU 
 
 
 
 

PRAE/RU e 
Departamento de 

Economia Doméstica 
e outros. 

 
 
 

2009 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

2009 
 
 
 

2009 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

2009 
 
 

Média 
 
 
 

Média 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 

Média 
 
 
 

Média 
 
 
 
 

Média 
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Segmento estratégico: integração com os stakeholders 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

PARCEIRIZAÇÃO COM ENTIDADES E AGREMIAÇÕES INTERNAS E 
EXTERNAS 

Objetivos 
estratégicos 

Implantar no RU as ferramentas da gestão focadas em resultados, a partir de um 
plano estratégico, tático e operacional baseados em um sistema de avaliação e 
monitoramento participativo.  

Metas 
mobilizadoras 

1. Disponibilizar as instalações e a equipe técnica do RU para viabilizar estudos, 
pesquisas, experimentos, visitas técnicas e estágios supervisionados dos 
centros/cursos da UFC que sejam correlatos às atividades do Restaurante. O RU será 
mais um laboratório da UFC. 
 
2. Implantar um modelo de planejamento e gestão estratégica de forma participativa 
e com mecanismos de monitoramento e avaliação. 
 
3. Adotar a estratégia de ecoeficiência visando minimizar o custo das refeições por 
meio: da redução do desperdício, do planejamento otimizado do suprimento, da 
reciclagem dos resíduos sólidos e líquidos, maior do aumento da vida útil e 
desempenho dos equipamentos/instalações e do aumento da produtividade dos 
colaboradores. 

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
Divulgar, interna e externamente, os 
procedimentos e as ações realizadas pelo RU, 
para motivar e mostrar a importância da unidade 
para a comunidade universitária.  
 
Apoiar até cinco eventos anuais externos e 
internos, aderentes a missão da UFC, com 
fornecimento de refeições tarifadas. 
 
Disponibilizar as instalações e equipe técnica 
para o apoio as áreas acadêmicas da UFC, 
correlatas as atividades do RU, na elaboração de 
monografias, experimentos, pesquisas, aulas 
práticas etc. 
 
Criar um programa de estágio supervisionado do 
Curso de Economia Doméstica e outros. 
 
 
Implementar um Programa de Produção mais 
Limpa no RU. 
 
Adotar a estratégia de responsabilidade social 
corporativa. 

RU 
 
 
 
 

RU 
 
 
 

RU 
 
 
 
 
 

RU e Depart. de 
Economia Doméstica 

e outros 
 

SRH 
 
 

SRH 

2009-2012 
 
 
 
 

2009-2012 
 
 
 

2009-2012 
 
 
 
 
 

2009-2012 
 
 
 

2010 
 
 

2010 

Baixa 
 
 
 
 

Baixa 
 
 
 

Baixa 
 
 
 
 
 

Baixa 
 
 
 

Média 
 
 

Baixa 
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Segmento estratégico: infra-estrutura física e instalações 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

DISPONIBILIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS E 
DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM OS ANSEIOS DOS USUÁRIOS.  

Objetivos 
estratégicos 

1. Disponibilizar instalações físicas do RU adequadas, modernas e funcionais para 
atender as demandas quantitativas e qualitativas decorrentes do crescimento tendencial e 
induzido pelo REUNI pelos serviços prestados pelo Restaurante. 
2. Sensibilizar e motivar as instâncias administrativas da UFC para a importância 
estratégica do RU, objetivando o atendimento pleno de suas necessidades, bem como 
envolver as unidades acadêmicas, com forte aderência com as atividades do RU, no 
sentido de utilizá-lo como um laboratório da UFC.  

Metas 
mobilizadoras 

1. Ampliar e modernizar os prédios do RU-Pici e do Refeitório do Benfica para atender 
ao aumento da demanda por refeições, a ampliação da área de produção, para hospedar as 
áreas de convivência e para dar maior conforto aos usuários e colaboradores. 
 
2. Construir, equipar e definir o sistema de gestão do Refeitório do Campus de 
Porangabussu. 

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
Construir o refeitório do campus de 
Porangabussu a partir de um estudo de demanda. 
 
Ampliar, modernizar e ambientar os refeitórios 
do Pici e do Benfica conforme as recomendações 
técnicas e os anseios dos usuários.  
 
Ampliar a capacidade de produção do RU de 
3.000 para 6.000 refeições/dia com a adição de 
equipamentos modernos e ambiente saudável e 
higiênico. 
 
Estruturar e equipar três centros de convivência. 
 
Criar as condições físicas e instrumentais para o 
RU oferecer serviços laboratoriais.  

PRAE e Reitoria 
 
 

PRAE e Reitoria 
 
 
 

PRAE e Reitoria 
 
 
 
 

PRAE e Reitoria 
 

PRAE e Reitoria 

2010 
 
 

2009 
 
 
 

2009/2012 
 
 
 
 

2009/2010 
 

2009/2010 

Alta 
 
 

Alta 
 
 
 

Alta 
 
 
 
 

Média 
 

Média 

 

Segmento estratégico: Planejamento e Gestão Estratégica 

MACRO-
ESTRATÉGIA 

UTILIZAÇÃO DAS MODERNAS TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO.  

Objetivos 
estratégicos 

Implantar as ferramentas da gestão focadas em resultados a partir de um plano 
estratégico, tático e operacional baseados em um sistema de avaliação e monitoramento.  

Metas 
mobilizadoras 

1. Implantar um modelo de planejamento e gestão estratégica de forma participativa e 
com mecanismos de monitoramento e avaliação. 
2. Implantar sistemas informatizados para modernizar e agilizar todas as rotinas de 
produção e administrativas.  

Ações Órgão Responsável Cronograma Prioridade 
Implantar o planejamento e a gestão estratégica 
participativa no RU, por meio da execução do 
plano tático e operacional. 
 
Reforçar a área de gestão com pessoal 
qualificado e dotação de modernos instrumentos 
de trabalho. 
 
Montagem de um sistema computadorizado para 
todas as rotinas de produção e administrativas. 
 
Avaliações periódicas de desempenho do RU . 

RU 
 
 
 

SRH, PRAE, RU 
 
 
 

RU e NPD 
 

RU 

2009 
 
 
 

2009 
 
 
 

2009 
 

2009/2012 
 

Alta 
 
 
 

Alta 
 
 
 

Média 
 

Média 
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8.4 Proposta para gestão e avaliação  

 

 A Gestão Estratégica associada ao Planejamento Estratégico é o catalisador e 

condutor de mudanças no processo de tomada de decisão, melhorando e ampliando a 

abrangência na prospecção das possíveis modificações de ações, norteando as decisões 

gerenciais, com base no plano de ação que determina previamente as metas e estratégias, 

estabelecidas. De acordo com Oliveira (2007), desenvolveu-se no setor privado, mas seus 

benefícios podem ser de grande utilidade quando aplicados na administração de organizações 

públicas, mediante a adaptação ao quadro de normas legais, à pressão das forças econômicas, 

políticas, tecnológicas e culturais.  

Neste estudo, o enfoque da gestão será usado como administração de forma 

genérica, incorporando a condução, direção e comando de ações dentro das unidades de uma 

organização. 

O sistema da gestão estratégica, proposto para o RU da UFC, medirá o 

desempenho global e será utilizado para avaliar resultados e fomentar a aprendizagem 

organizacional. Os indicadores de desempenho financeiro e não financeiro serão utilizados 

para pôr em prática o planejamento estratégico de forma otimizada e flexível. Como 

referencial de sistema de medição de desempenho, será considerado o método Balanced 

scorecard (BSC), concebido por Kaplan e Norton (1997), por ser, segundo Pessoa (2000), 

mais abrangente e mais adaptável a organizações sem fins lucrativos, não se atendo somente a 

medições financeiras, mas envolve outras perspectivas no gerenciamento, tais como: 

processos internos de práticas e procedimentos, aprendizado e crescimento dos funcionários e 

da organização e, por fim, a perspectiva dos clientes, que permite ao gestor medir o 

desempenho do nível de satisfação de seus produtos ou serviços.  

Ao se avaliar o grau de eficiência de um plano, não se pode levar em conta apenas 

a análise de custo, segundo Bowen (1980) apud Sousa (2007), é preciso que as condições de 

trabalho e o aporte de recursos humanos e financeiros sejam considerados, pois sem isso as 

ações não alcançarão os resultados esperados. 

A proposta da gestão estratégica para o RU deve ser focada em resultados, com 

ênfase nas pessoas e na criatividade, responsabilidade compartilhada, voltada para o cliente, 

incentivando a participação e monitorando a informações para reorientação de ações e 

procedimentos que facilitem a concretização dos objetivos e metas. 

A técnica do Balanced scorecard deverá ser a adotada pelo RU para avaliar o 

desempenho do plano operacional por meio da adoção das quatro perspectivas, concebidas 
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por este modelo de avaliação e acompanhamento - cliente, processos internos, aprendizagem e 

conhecimento e o financeiro. Feitos os ajustes e adaptações do modelo teórico para a 

realidade do RU, será possível evidenciar as condições para que melhore o nível de satisfação 

do cliente, dos dirigentes e colaboradores, bem como buscar o melhor desempenho estratégico 

e operacional. 

Sugerimos a elaboração de matrizes de avaliação por indicadores, tomando por 

base as quatro perspectivas propostas por Kaplan e Norton (1997):  

a) clientes − usuários do RU, fornecedores e parceiros;  

b) processos internos − produção de alimentos, suprimentos, logística, gestão, 

manutenção, ecoeficiência, controles internos e segurança;  

c) aprendizagem e crescimento − clima organizacional, aprendizagem, imagem, 

participação, sistema de compensação e programas de treinamento;  

d) finanças − gestão de orçamento e análise de custos e receitas.  

 

Como sugestão de matriz de avaliação por indicadores, a ser adotada no Plano de 

Ação Operacional decorrente do Planejamento Estratégico do RU, apresentamos na Figura 4 

um esquema, baseado no modelo proposto por Kaplan e Norton (1997). 

 

PERSPECTIVA: 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

INDICADORES 

 

METAS 

 

INICIATIVAS 

1.    

2.    

3.   

4.   

1. 

   
 
Figura 4 – Formulário de matriz de gerenciamento do plano de ação operacional do RU, 
2009-2012 
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9 CONCLUSÕES  

 

As conclusões mais relevantes deste estudo dizem respeito ao quadro atual do RU, 

diante da repercussão das políticas de assistência estudantil, sobretudo do REUNI, o cenário 

de futuro e a manutenção da qualidade na prestação de serviços aos usuários, com base nas 

recomendações da legislação e fundamento em referenciais teóricos e empíricos. 

Partindo de uma análise das ações realizadas no período de 2003 a 2008, em que a 

demanda teve um salto significativo, passando de 800 refeições diárias para atingir, em 2008, 

uma média de 2.500 almoços por dia, constatamos que o aumento se deve às melhorias 

realizadas, no âmbito da estrutura, na forma de preparo e da oferta de refeições, mais 

condizentes com o paladar dos usuários. 

Essas melhorias foram possíveis, mediante o apoio da Administração Superior e 

parcerias com as áreas acadêmicas da UFC, que compreenderam o esforço e a necessidade de 

se dotar o RU de condições estruturais e materiais mínimas, diante da falta de dotação 

orçamentária específica, para dar suporte as suas atividades e ações. A utilização do RU como 

laboratório para realização de estágios supervisionados dos alunos do Curso de Economia 

Doméstica da UFC proporcionou uma interação benéfica e proveitosa, por meio dos trabalhos 

acadêmicos e científicos, desenvolvidos no âmbito do RU, produzindo relatórios técnicos, 

cursos de capacitação, manuais de boas práticas, procedimentos operacionais-padrão, 

orientações e sugestões que, aplicados nas ações e rotinas diárias de trabalho, provocam uma 

elevação no nível de qualidade e na aceitação dos cardápios.  

Em adição a todas essas condições, apesar do reduzido quadro de técnicos na área 

de alimentação, contamos com a boa vontade e o compromisso da direção da equipe de 

nutrição, que não mede esforços para se atualizar e apresentar sugestões de melhorias, como a 

preparação de três tipos de cardápios, que disponibiliza, diariamente, na refeição do almoço, a 

escolha de duas opções de carne e alternativa vegetariana, atendendo a uma antiga 

reivindicação dos alunos e levando em conta a otimização dos equipamentos e o uso racional 

dos materiais.  

Como considerações finais, destacamos as conclusões obtidas com o estudo 

realizado para se saber os impactos no atendimento do RU, diante das Propostas de Adesão da 

UFC ao REUNI:  

− o RU encontra-se, atualmente, operando com sua capacidade máxima, com 

relação a sua estrutura física, com instalações e equipamentos necessitando de 
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ampliação, modernização e automação, dispondo de pessoal, aquém das suas 

necessidades. 

− O nível de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados é satisfatório, 

em torno de 60% de aprovação para as variáveis mais importantes. 

− O estilo da gestão é satisfatório, externando, no entanto, sinais de esgotamento 

em função da crescente magnitude e complexidade, o que enseja a necessidade 

de novos paradigmas da gestão. 

− A valorização e o apoio aos programas de assistência estudantil, determinados 

pelo REUNI, impactarão no RU em termos quantitativos e qualitativos, 

impondo a necessidade de ampliação física, aumento e melhoria do quadro de 

pessoal, levando-se em conta o conhecimento e a capacidade de trabalhar em 

equipe, para um melhor atendimento com foco na satisfação do usuário e na 

otimização dos recursos. 

− No cenário futuro, o RU deverá passar da produção de 3.000 para 6.000 

refeições/dia, atender aos estudantes do turno noturno, viabilizar área de 

convivência para os três refeitórios e possibilitar as melhorias adicionais, 

garantindo a satisfação dos usuários em termos de limpeza, cordialidade e 

conforto. 

− A análise estratégica do ambiente interno e externo e o estudo dos cenários 

atual e futuro do RU indicaram a necessidade e a viabilidade da adoção de um 

novo modelo de planejamento e gestão, mediante a implantação de um plano 

estratégico, um plano tático e um plano operacional, por serem os mais 

apropriados para a complexidade de ações decorrentes da expansão do número 

de alunos. 

− Para a efetivação dos planos estratégico e tático é necessário a elaboração e 

execução do plano operacional, viabilizado por  meio de ações de curto prazo, 

acompanhados de mecanismos de controle e avaliação. 

− As propostas de Plano Estratégico 2009-2020, Plano Tático 2009-2012, 

modelo e estilo da gestão e de mecanismos de monitoramento e avaliação para 

o RU são aplicáveis na prática por serem fruto das observações realizadas por 

nós no período de 2003 a 2008, fazendo uma leitura, diagnosticando a situação 
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e entrevendo a abordagem mais indicada a ser aplicada, e por terem sido 

elaborados e validados com as contribuições dos grupos de interesse 

(stakeholders) do RU. 

Considerando que este estudo vem se somar à escassa literatura sobre 

planejamento estratégico em restaurantes universitários de IFES, e pelo seu caráter prático, 

sugerimos que as autoridades universitárias e os responsáveis por programas de assistência 

estudantil possam disseminar e adotar as propostas aqui apresentadas, como referência, como 

guia ou piloto de suas atividades e ações. 

Propomos para estudos futuros o aprofundamento das reflexões e análises dos 

aspectos relacionados à cultura organizacional e gestão, planejamento estratégico e execução 

operacional, adaptando os postulados do planejamento estratégico, focados, principalmente 

nas empresas privadas, para as organizações públicas e, por fim, o desenvolvimento de 

indicadores de desempenho, de modo que se evolua e se aprofundem as experiências em 

processos organizacionais. 
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