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RESUMO 
 
O objetivo do presente TCC é fazer uma análise organizacional da Secretaria Municipal 
da Educação e as implicações da falta de habilidade e técnicas administrativas gerenciais 
na longevidade dos negócios, tendo em vista alguns problemas, e cada vez menor a 
margem de erro nas políticas e estratégias internas, cuja investigação central é identificar 
e apontar as falhas de avaliação que levaram aos decorrentes problemas e mostrar a 
viabilidade do empreendimento e avaliar e mensurar, além de aprimorar as capacidades 
administrativas quando da proposição de sugestões para resolução dos problemas 
diagnosticados e reforçar a experiência profissional e habilidades adquiridas. O motivo 
para escolha do tema foi em virtude da necessidade de investigação do fenômeno cultura 
organizacional. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 
material como livros, sites, análise da organização e artigos científicos. O resultado obtido 
foi de que a organização está deficitária no quesito agilidade, sistema inadequado, 
atendimento e espaço físico, que são os mais importantes e destacáveis. É crucial que os 
gestores do negócio mudem a sua conduta, a postura gerencial, passando a adotar 
métodos que melhore a situação do todo. Sendo o negócio viável, e havendo esta grande 
mudança comportamental, as possibilidades de reorganização e retomada de crescimento 
seriam muito prováveis e sentidas, e estes são alguns dos benefícios, caso sejam 
incorporadas tais intervenções. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Administração, Conhecimento, Estrutura, Informações. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ABSTRAC 

 

 

The objective of this CBT is to do an organizational analysis of the Municipal Department of Education and 

the implications of the lack of managerial skills and management techniques on the longevity of business, in 

view some problems, and increasingly smaller the margin of error in policies and internal strategies , whose 

central research is to identify and point out the flaws that led to the evaluation and resulting problems show 

the feasibility of the project and evaluate and measure, and improve the administrative capacity when the 

proposition of suggestions for solving the problems diagnosed and enhance professional practice and 

acquired skills. The reason for choosing the subject was due to the need to investigate the organizational 

culture phenomenon. The methodology used was literature research, developed from material such as 

books, websites, organization and analysis of scientific articles. The result was that the organization is 

deficient in the item quickly, inadequate system, service and physical space, which are the most important 

and outstanding. It is crucial that business managers to change their conduct, to a managerial position, 

adopting methods to improve the situation of the whole. Being the business viable, and having this great 

behavioral change, the possibilities of reorganization and resumption of growth would be very likely and 

experienced, and these are some of the benefits, if incorporated such interventions.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

O Propósito deste TCC é fazer uma análise organizacional da Secretaria Municipal 

de Educação e suas implicações, com o levantamento de informações da situação atual, 

as quais constituíram o diagnóstico inicial, para a partir de tais constatações propor um 

prognóstico para solução das falhas encontradas, respeitando a cultura organizacional e a 

disposição da cúpula da instituição em aceitar e acatar tais recomendações. A 

organização enfrenta problemas que de um modo geral atrapalha nos procedimentos 

contantes? Sim, até porque quando há decorrentes falhas, sejam elas pequenas ou 

grandes na organização, com certeza acaba agravando todos ou a maioria dos 

procedimentos da empresa para com as devidas atividades, enfatizando tomadas de 

decisões, não tendo um conhecimento satisfatório tanto técnico quanto mercadológico a 

instituição pode ser comprometida quanto aos seus objetivos que siga caso venha a 

incorrer em decisões sem um embasamento técnico, o que pode debilitar a mesma 

quanto a sua existência. 

 

O presente estudo se fez necessário tendo em vista a sua contribuição para a 

organização e também para a formação em administração de empresas, o qual é 

justificado pela sua grandiosa capacidade de interação promovida por este instrumento de 

intervenção, o que leva a junção da teoria acadêmica adquirida ao longo do curso 

superior, com a prática de mercado. O resultado dessa integração acadêmico-

mercadológica é um sólido aprendizado, o qual representa um diferencial quando da 

disputa no mercado de trabalho, pois aumenta a empregabilidade do mesmo, bem como 

possibilita que empreendedores, para aqueles que desejam ser donos de seu próprio 

negócio, um empresário como maior capacitação devido ao desenvolvimento da visão 

holística do mundo empresarial.  

 

O conhecimento adquirido deste estudo somente foi possível devido aos 

questionamentos realizados acerca da situação, como por exemplo, se o empreendimento 

era viável, o apontamento de suas falhas, os prejuízos de decisões, bem como identificar  

o todo da empresa, propondo investigação e proposições de medidas que poderiam ser 

adotadas. Para um melhor direcionamento das atividades desenvolvidas, o estudo foi 

ordenado de maneira sequencial.   

 



 

Os objetivos específicos deste TCC são: fazer uma análise organizacional, 

verificando as falhas de avaliação; mostrar a viabilidade do empreendimento; diagnosticar 

os problemas decorrentes. 

 

Como justificativa, a intenção deste estudo de caso é aprimorar as capacidades 

administrativas quando da proposição de sugestões e resolução dos problemas 

diagnosticados e reforçar a experiência profissional e habilidades adquiridas.  

 

A partir de um maior envolvimento em um caso real, moldar e fazer a interação da 

teoria com a prática mercadológica, observar as diferenças existentes, e atestar a 

eficiência das técnicas e instrumentos adquiridos ao longo do Curso de Graduação em 

Administração da Faculdade São Luis de França, tais como sua profundidade, atualização 

do conteúdo, coerência, diversidade adequada ou ausência de conhecimentos. Com tudo 

é de certa importância o conteúdo para a empresa, embasando a oportunidade para 

mudanças na estratégia da organização com possibilidade de implementar planos. A 

pesquisa não gerou custo nenhum, quanto a acesso a informações não teve dificuldade 

nenhuma, pois as informações foram bem claras. 

 

Ao aplicar esses conhecimentos, espera-se uma maior compreensão da realidade, 

e como se processa tal interação e de resultado final objetiva-se uma formação mais 

sólida e estreita com as empresas, e consequentemente melhorar o espírito 

empreendedor e a empregabilidade. 

 

A metodologia concretiza-se da pesquisa bibliográfica, que foi desenvolvida a partir 

de material elaborado construído principalmente de livros, sites, análise do todo da 

organização e artigos científicos. Pode ser constatado o todo da organização, enfatizando 

que houve a possibilidade e um bom aproveitamento das informações gerais. O período 

da pesquisa foi feito a partir de fevereiro de 2011, na própria organização.  

 

Dentre suas vantagens e limitações está o fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna importante quando o problema de 

pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações e um grupo de significativo de pessoas acerca do problema 



 

estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados, objeto de análise. 

 

Entre suas vantagens estão o conhecimento direto da realidade, mediante aos 

dados obtido e levantamentos, possibilitando a sua análise estatística. 

 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de material elaborado, constituído 

principalmente de livros, sites e artigos científicos. A pesquisa de campo foi realizada no 

próprio local, objeto de análise, dando ênfase ao conhecimento direto da realidade, 

mediante aos dados obtidos e levantamentos, possibilitando a sua análise estatística. 

 

No decorrer do conteúdo adiante, será informado no estudo de caso o histórico da 

organização junto a sua estrutura que por vez descreve a Semed, as diretrizes, uma 

breve análise de Swot, o organograma, análise organizacional que de fato representa os 

problemas, resultado da pesquisa e por fim as considerações finais no capítulo 3.  

 

2- ESTUDO DE CASO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), localiza-se na  rua Wilson Rocha, 

853, Bairro Grageru, Aracaju-SE 

Como missão, visão, valores e estrutura organizacional, abaixo apresentam-se os 

requisitos: 

 

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) é o órgão responsável por definir as 

diretrizes e executar a política educacional do município de Aracaju referente ao processo 

de aprendizagem desde os primeiros anos de vida da criança, portanto, da creche a pré-

escola, até o ensino fundamental. Também é competência da Secretaria Municipal da 

Educação o desenvolvimento de atividades de administração, orientação e supervisão 

escolar, bem como a execução de atividades de assistência ao educando. 

 

Atualmente, a Secretaria Municipal da Educação é composta por órgãos 

colegiados, a exemplo do Conselho Municipal da Educação, que é normativo, consultivo e 

deliberativo, que tem dentre as suas funções autorizar e reconhecer o funcionamento das 

unidades de ensino que compõem o sistema municipal.  

 



 

Ligados à Semed ainda estão os órgãos subordinação diretos como os de apoio e 

assessoramento; os órgãos instrumentais, a exemplo do Departamento de Recursos 

Humanos (DRH) e Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar (DNAE); e os órgãos 

operacionais, a exemplo da Diretoria de Ensino (Densi). Há três compartimentos que 

compõe a secretaria, onde todas localizam-se próximas, uma da outra. As salas são em 

variáveis tamanhos, umas pequenas e outras maiores nem tanto, a maioria possui ar 

condicionado, sendo que o protocolo e o setor de estágio não tem, há pessoas 

selecionadas para limpeza de toda a organização, há também vigias. 

 

Com relação aos eventos, sempre acontece, onde todos são convidados, havendo 

sempre cooperação para a realização dos habituais eventos. Não existe concorrência, 

pois é uma organização do governo e não primada.  

 

Quanto à política de recursos humanos, o recrutamento e seleção são feitos de 

uma maneira clara e objetiva, o treinamento ocorre em decorrência já da atividade a ser 

executada. O setor de estágio fica no DRH, onde se encontra um encarregado com cargo 

de CC (Contratado), para então executar todas as tarefas com relação aos estagiários, 

como benefícios, salários, presença, entre outros, e evidentemente é de suma 

importância para a organização por inteiro, todo o trabalho executado pelo setor de 

estágio, até porque a demanda de estagiários é grande, e com certeza os estagiários, 

através do setor proposto a eles, executam muito bem as tarefas, trabalham muito mais 

do que os funcionários antigos, mostrando assim bom desempenho com relação ao todo, 

portanto se os estagiários mostram estarem em um bom patamar na organização, tudo 

isso é graças ao bom desempenho que o gestor do DRH, para como contribuição para o 

todo na organização, sendo de grande importância.  

 

2.1- Estrutura Administrativa 

 

Como secretário tem-se Antônio Bitencourt Junior, graduado em História pela 

Universidade Federal de Sergipe (UFS); especialista em Educação pela Universidade 

Tiradentes; mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Foi professor adjunto da Universidade Tiradentes, onde atua na graduação e 

pós-graduação, além de coordenar o curso de História e participar como membro titular 

do Conselho de Ensino e Pesquisa. Professor da rede estadual de ensino desde 1998. 

Exerceu as funções de Diretor de Patrimônio Cultural, diretor de Difusão e Intercâmbio e 



 

Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural da cidade de Aracaju. Atuou 

como membro da Comissão de Avaliadores do MEC/INEP responsável pala avaliação e 

reconhecimento dos cursos de graduação em História das Instituições de Ensino 

Superior. Foi presidente do DCE da UFS. É parceiro da Editora Abril na avaliação dos 

cursos de História para o Guia do Estudante. Avaliador de projetos do Programa BNB e 

BNDES de cultura. É pesquisador do Grupo de Pesquisa História e Religiões da 

UFPE/CNPQ e do Núcleo de Estudo e Pesquisa em História, Cultura e Identidade - 

Unit/CNPQ; membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe - IHGSE; e foi editor 

da Editora Diário Oficial. Escreveu e/ou organizou quatro livros. 

 

Sua estrutura basea-se nos seguintes departamentos: 

-Chefia de Gabinete: Geminiana Emília dos Santos 

-Diretor Administrativo Financeiro: Marcus Goettenauer  

-Diretora de Planejamento: Tereza Hortência da Silva Azevedo 

-Diretora de Ensino: Maria José Guimarães  

-Diretor de Recursos Humanos: Moace de Araujo Souza 

-Assessoria de Comunicação: Núbia Santana  

-Coordenadoria de Eventos: Joana Angélica Gonçalves da Silva entre outros. 

 

2.2-  Diretrizes da Secretaria 

     

A concepção de gestão da Secretaria Municipal da Educação constitui-se de ações 

voltadas para uma prática democrática em busca da qualidade social da escola pública, 

tanto que na rede pública municipal não existe a figura do diretor indicado politicamente. 

Quem gere a unidade de ensino é o coordenador, pessoa eleita através do voto direto de 

alunos com idade acima de 14 anos, professores, servidores e pais de alunos. Não existe 

concorrência, pois é uma organização do governo e não primada.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3- Análise Swot: 

 

Os pontos fortes são: atendimento; dinâmica entre os trabalhadores. Enquanto os 

pontos fracos consistem em agilidade; espaço físico; clareza com relação ao sistema.  

As oportunidades encontradas são: poder estar executando o trabalho junto com os 

diretores das escolas. Já as ameaças são caracterizadas por: não existir um 

conhecimento satisfatório, tanto técnico quanto mercadológico. 

 

Figura 1: Organograma da Estrutura Organizacional da Semed (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 1 descreve os departamentos, primeiramente o secretário que por vez tem 

como subsecretaria a chefia de gabinete, abaixo os diretores e em seguida a assessoria e 

coordenadoria por último.  

 

2.4- Análise Organizacional da Semed 

 

Com relação ao atendimento, foi constatado que a maior parte da secretaria tem 

um bom atendimento, tanto por telefone quanto pessoalmente, pois sempre procura-se 

através do bom atendimento, passar todas as informações com clareza e eficiência. 

Pode-se dizer que na maioria das vezes, estão disponíveis para resolucionar o problema 

daquele que chega. Para este profissional em atendimento, não basta apenas conhecer o 

serviço, mas o mais importante é demonstrar interesse em relação às necessidades e 
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atendê-las, no entanto ainda assim, existem funcionários que não têm bom atendimento, 

pois muitas vezes ao invés de atender, ficam conversando entre si, passando a deixar pra 

depois o que deveria ser realizado no momento, ainda mais porque as pessoas que 

procuram pelo atendimento, sempre estão em busca de informações importantes, e com 

muita pressa, algumas vezes se irritam com a constante demora.  

 

Quanto às reuniões, por vezes nem todos são convocados, sendo que acontece de 

os estagiários estarem por fora do conteúdo abordado na reunião, e até mesmo alguns 

dos funcionários nem ao menos comparecem, pois se ocupam dos seus trabalhos, com 

isso gera a falta de informação gerando assim problemas presentes e futuros diante dos 

serviços propostos. Com relação ao trabalho em equipe, nem todos se englobam, há uma 

cooperação entre a maioria, no entanto há algumas pessoas que por vez, não contribuem 

muito com o devido trabalho em equipe, pois muitas vezes se distanciam dos demais e se 

isolam, passando a não se englobar no trabalho em equipe acarretando de certa forma 

desconforto para aqueles que procuram, em equipe executar as tarefas, portanto assim 

causando atraso.  

 

Quando mudam o sistema no computador, nem se quer passam o conteúdo por 

inteiro do sistema, causando dúvidas, atrasos, e diversas dificuldades, inclusive teve 

momentos em que houve discussões com relação ao próprio sistema, mais nada 

resolveram, daí passando a prejudicar a todos. 

 

Nem sempre os pedidos feitos pelos coordenadores, que chegam com ofícios, a 

fim de solicitar serviços e matérias, são atendidos, pois a demora se torna grande ou até 

mesmo não resoluciona nada acarretando problemas e conflitos. O espaço físico não é 

muito agradável porque não há espaço adequado, as salas são em vários tamanhos, 

umas pequenas e outras maiores nem tanto, a maioria possui ar condicionado, sendo que 

o protocolo e o setor de estágio não têm. 

 

Em fatores tecnológicos, há uma pobreza nesse quesito, pois só existe 

computadores que em si, não são nada novos, são todos bem velhos e antigos, que às 

vezes dá problemas constantemente causando transtorno, atrasos entre outros. Quanto à 

política de recursos humanos, o recrutamento e seleção são feitos de uma maneira não 

muito clara, o treinamento ocorre em decorrência já da atividade a ser executada, 

passando assim a não ter muita clareza e um bom treinamento eficaz até porque muitas 



 

tarefas não ficam claras o suficiente, porque não passam o serviço por inteiro daí 

prejudicando aqueles que ainda estão começando, com relação aos cargos e salários, 

são variados, pois servidor ganha diferente dos estagiários e dos prestadores de serviços. 

 

Observou-se que as situações estão englobadas a vários setores, passando a não 

cumprirem com obrigações não muitas vezes concluídas e bem elaboradas, pois nem 

sempre toda a organização resolve problemas advindos das escolas que chegam, 

solicitando várias demandas, e muitos são os problemas que chegam, e nem todos são 

resolvidos, e quando os são, passa por uma demora grande, e então persiste paciência 

daqueles que aguardam a resolução. 

 

Figura 2: Problemas Mais Importantes (2011) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por pesquisa do autor. 

      A figura acima apresenta os principais problemas decorrentes da falta de identificação 

da própria organização em nível variado, como a própria tabela mostra, o sistema 
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inadequado é um dos mais elevados, em seguida o espaço físico, depois o atendimento e 

por ultimo a política de recursos humanos. 

 

 

Tabela 1: Sínteses dos Resultados da Pesquisa 

CATEGORIA DESEMPENHO 

VARIÁVEL / CLASSIFICAÇÃO 
Grande 
Força 

Força 
Característica 

Neutra 
Fraqueza 

Grande 
Fraqueza 

Atendimento  x    

Agilidade    x  

Ambiente Físico    x  

Gestão do negócio    x  

Dinâmica entre os Trabalhadores  x    
Fonte: Pesquisa direta da autora (2011). 

 

A Tabela 1 mostra claramente o desempenho da organização em geral, 

enfatizando as suas devidas forças, grandes forças, característica neutra, fraqueza e 

grande fraqueza com relação ao atendimento, agilidade, espaço físico, gestão de negócio 

e dinâmica entre os trabalhadores. 

 

Diante dos problemas identificados, o que se pode propor é um treinamento mais 

eficiente com relação à contratação de pessoas que trabalham na organização, 

principalmente dos estagiários, pois nem tudo fica claro com relação aos serviços 

propostos.  

Treinar é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem, é 

educar, ensinar, é mudar o comportamento, é fazer com que as pessoas adquiram 

novos conhecimentos, novas habilidades, é ensiná-las a mudar de atitudes. Treinar 

no sentido mais profundo é ensinar a pensar, a criar e a aprender a aprender. A 

missão do treinamento pode ser descrita como uma atividade que visa: ambientar os 

novos funcionários; fornecer aos mesmos novos conhecimentos e desenvolver 

comportamentos necessários para o bom andamento do trabalho; e conscientizá-los 

da real importância de auto desenvolver-se( CHIAVENATO ,1994, p.126). 

 

Identificou-se, também, que é importante maior agilidade em relação aos pedidos 

solicitados pelos coordenadores, para não ocorrer atrasos e demora. A ampliação do 

espaço físico ajudaria a ficar melhor, para que não fique um ambiente pequeno com muita 

gente.  



 

A respeito das reuniões constantes, deve-se englobar todos os funcionários, para 

que as informações passadas sejam atribuídas a todos, até porque, se uns faltam, ou não 

são convocados para as reuniões, causa uma certa fraqueza com respeito aos serviços.   

 

O Sistema que às vezes modifica, deve ser passado com clareza  para que não 

gere dúvidas, causando atrasos, falta de agilidade, e até mesmo erro por parte do 

funcionário, a organização deve mostrar a necessidade de se investir em sistema 

informatizado, seguro, eficaz e viabilizar os processos buscando a participação de toda a 

organização. Todos esses requisitos com certeza ajudarão na organização da própria 

Secretaria, dando oportunidade de crescimento benéfico. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente TCC é uma oportunidade grande e constitui uma ferramenta importante 

de interação do aluno com a prática mercadológica, devido ao exercício de se aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de administração da faculdade, onde somos 

atribuídos a entender o funcionamento operacional da empresa e analisar se tal situação 

é a mais adequada ou carece de alguns ajustes visando uma melhoria no ambiente 

interno, promovendo uma otimização dos recursos empregados, tanto materiais quanto 

humanos e um exercício é um maior aprendizado. 

 

A percepção que foi obtida da situação encontrada é que a instituição está 

deficitária em gestão administrativa, quanto na falta de agilidade em geral, ao espaço 

físico não muito adequado, as reuniões que não são todos que participam, atendimento, 

sistema inadequado do computador, entre outras deficiências e para que não continue as 

implicações diversas é preciso modificar no geral a organização. Na verdade as coisas 

estão acontecendo de forma empírica, sem o embasamento das opiniões do todo, o 

negócio está sendo gerido de forma deficitária, o que tem propiciado esta situação 

totalmente adversa, acarretando problemas diversos em toda estrutura. Atuando dessa 

forma, deixa-se de perceber outros fatores importantes, principalmente os fatores técnicos 

ligados à sua atividade. 

 

O que de fato necessita fazer é procurar gerir o negócio, de forma mais 

fundamentada, levando em consideração as opiniões dadas e questionadas, de certa 



 

forma deve-se procurar ajustar os desequilíbrios existentes, garantindo a satisfação de 

todos, como funcionários e também aos que chegam com suas devidas necessidades, a 

fim de uma resolução eficiente, com melhor atendimento, presteza, agilidade, qualidade, 

etc. Sobretudo poder estar a superar as expectativas destes. 

 

A instituição neste momento está precisando que os gestores do negócio mudem a 

sua conduta, a postura gerencial, passando a adotar uma conduta mais profissional, 

sendo mais empresarial. Sendo o negócio viável, e havendo esta grande mudança 

comportamental, as possibilidades de reorganização e retomada de crescimento seriam 

muito prováveis e sentidas em curto prazo, e estes são alguns dos benefícios, caso sejam 

incorporadas tais intervenções. 

 

Todas estas colocações acima expostas são oriundas do trabalho de consultoria 

realizado, com atuação dentro de um contexto técnico-profissional, sobretudo procurou-se 

passar um relato mais fiel possível da atual realidade em que se encontra a Secretaria, e 

todas as propostas sugeridas no presente trabalho visam tão somente esclarecimentos e 

orientações de como proceder em relação à presente situação, objetivando contribuir para 

o engrandecimento desta instituição. 
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