


Primeiro Estudo de Casos de Transformação em governo 

O caso dos Professores 
de Mares de Minas 

Um jogo de aprendizado para inspirar e preparar os 

servidores públicos os municípios  fluminenses 



Mares de Minas 

MARES DE MINAS é uma joia do 

interior. 450 mil habitantes. Desta 

que desenvolvimento econômico 

(mesmo em situações de crise). 

 

Os resultados de cobertura da saúde 

básica estão em franca expansão. 

 

O calcanhar de Aquiles da cidade 

continua sendo a Educação. Depois 

de bons crescimentos no IDEB 

primeiros anos, ela estagnou. 

 

Os cidadão reclamam da falta de 

qualidade, e também da falta de 

professores. 



Vamos resolver os 
Desafios de Mares de 
Minas 
Vocês são grupos de melhoria e transformação de 

Mares de Minas comprometidos com a melhoria e 

desenvolvimento da Cidade. 

 

Cientes de que existem muitos desafios a serem 

resolvidos, cada grupo de 5 pessoas vai compor 

um Time de Excelência. Todos os desafios serão 

avaliados e pontuados. 

 

O grupo melhor que melhor responder ao desafio 

ganha 10 pontos, o segundo lugar 8 pontos, o 

terceiro 6 pontos e os demais 5 pontos – por cada 

desafio. 

 

O grupo com mais pontos ao final do dia e será 

recompensado. O segundo lugar também. Os 

demais.... Veremos... 



Enquadrar o Desafio 

A Educação em Mares de Minas tem muitos 

pontos a serem trabalhados: 

• Grande quantidade de vagas em aberto de 

professores (500, de um total de 5000 postos 

de trabalho – 10%) 

• Resultado estagnado no IDEB nos últimos 2 

exames, abaixo da meta do estado. 

• Alguns grupos de Professores insatisfeitos 

• Escolas com infraestrutura deficitária 

• Demora na disponibilização de materiais 

• Dentre outras.... 

 

Para enquadrar melhor os desafios, vocês 

poderão entrevistar o secretário e o secretário 

executivo: Sr. Bondoso e Toninho. 



Sr. Bondoso 

• Secretário 

• Pouca experiência em educação e no governo 

• A imprensa local diz que o prefeito o convocou 
para o cargo na esperança de que ele seja seu 
sucessor 

Toninho 

• Secretário executivo 

• Jovem, tem ímpeto de mudança 

• Acredita que valorizar as pessoas é fundamental para 
o bom andamento da prefeitura 

• Servidor de carreira 



Enquadrar o Desafio 

1) Pensem nas perguntam que gostaria de fazer 

para cada um dos personagens. 

2) Com as informações obtidas, pensem na 

estratégia para alinhar um projeto que seja 

viável e gere interesse em ambas lideranças. O 

perfil das lideranças é fundamental para traçar 

uma estratégia de escopo e narrativa. 

3) Apresentam a estratégia às lideranças para 

priorizar o projeto com maior potencial de 

impacto para a sociedade e que seja viável de 

ser implantado. 



Ferramentas de 
Diagnóstico 

1) Serão apresentadas as seguintes ferramentas 

de diagnóstico: 

• Entrevista com Diretora de Escola de 

Referência 

• As macro atividades para formação de um 

diagrama de escopo 

• Levantamento de dados quantitativos do 

Processo e Teoria das Filas 

 

2) Com essas informações, construam o frame 

2.5 – Desenvolvimento de programas e 

projetos. 



Maria Amélia 

• Diretora de Escola de Referência 

• Muito dedicada ao trabalho, se sente 
sobrecarregada. 

• Por vezes tem que assumir salas de aulas 
devido a falta de professores. 

• Reclama do tempo para preencher uma vaga. 

• Não reclama do turnover, que, em sua visão, é 
baixo. 



Processo 

Das 500 vagas em aberto, 

para professores 

1 2 

Dados do 

3 

4 

Taxa média de admissão professores:  

50 ao mês 
Taxa média de demissão professores:  

40 ao mês 
Criação de vagas professor atualmente: 

3 ao mês (36 ao ano) 
Realocação de professores para outro cargo: 

2 ao mês 
 
  

Tempo médio do 
Processo: Desde a data 
da confecção da 
requisição até o professor 
pronto para trabalhar: 

48 dias úteis 

Dica: Identifique onde estão 
os 48 dias ao longo do 
processo. 



1 

3 

2 

4 

Foi relatado que o tempo entre a 
confecção da requisição e a 

chegada ao RH demora 3 dias 
úteis em média, e não 15 dias como 
se havia imaginado. 

A seleção demora no máximo 5 dias 
úteis. Ela é feita todos os dias em dois 
turnos, e, os candidatos selecionados 
fazem o treinamento na semana 
seguinte 
 

O treinamento tem duração de uma 
semana. Começa nas segundas e 
termina às sextas. Os reprovados no 
treinamento podem treinar mais uma 
vez  

A convocação demora  2 dias 
úteis, contando o tempo até a 
seleção 

5 6 

O início é imediato após o treinamento. 
Exceto à partir do dias 23 de cada mês. A 
partir dessa data os professores somente são 
contratados no dia primeiro 

A infraestrutura para o professor 
(materiais e ferramentas de trabalho) 
é disponibilizada imediatamente após 
a contratação 



Ferramentas de 
Diagnóstico 

1) Construam agora uma Jornada do cliente, 

tendo como cliente os Diretores de Escolas 



Ferramentas de 
Diagnóstico 

1) Façam o Diagnóstico preciso do problema, 

indicando o ponto de gargalo. 

2) Responda a pergunta: Porque demora 48 

dias uteis? 



Ferramentas de Ideação 

1) Façam um brainstorming de ideias e 

escrevam uma por post-it. 

2) Façam uma dinâmica de enquadrar as 

soluções na matriz de viabilidade. 

3) Construam uma plano para apresentação da 

solução inicial priorizada para as 

Lideranças, justificando com base no 

diagnóstico preliminar e no perfil das 

lideranças a melhor solução inicial a ser 

adotada. 



Ferramentas de Ideação 

1) Construam a Matriz de priorização 

2) Escolha um projeto priorizado para detalhar 

na segunda parte do frame 2.5 – 

Desenvolvimento de Programas e Projetos 



Ferramentas de Ideação 

1) Problemas na implantação: Construam 

medidas corretivas e preventivas.  



Ferramentas de Ideação 

1) Celebração e levantamentos de resultados! 

 

 

 

 

 

SE NÃO CELEBRAMOS AS PEQUENAS 

VITÓRIAS, VIVEMOS DE LAMENTAR AS 

DERROTAS 



Faça parte do time que não se 

contenta com o setor público 

tradicional 



pedro.lemos@escolagovlab.com.br 

Pedro Lemos 

lays.lobato@elogroup.com.br 

Lays Lobato 


