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RESUMO
O tema da Gestão de Processos Gerenciais vem, cada vez mais, sendo sujeito e
objeto de estudos acadêmicos em instituições de ensino, e assim, enriquecendo
substantivamente a literática na área da Administração. Paralelamente, as ações
estratégicas cotidianas na vida corporativa refletem a importância da orientação
gerencial para a concepção e gestão eficiente dos processos administrativos.
Constante esta realidade, o propósito deste estudo é compreender o contexto da
Gestão de Processos em uma instituição de ensino. Assim, realizado no Colégio
Magum Agostiniano, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma escola de Educação
Básica, este trabalho investiga como os aspectos teóricos e práticos dos temas
Gestão Estratégica e Business Process Management (BPM) estão sendo utilizados
para analisar o alinhamento entre a gestão estratégica no Colégio e suas
determinantes, as condicionantes, as estratégias, as estruturas e os resultados, no
contexto da gestão de processos. Com base na revisão bibliográfica, esta
dissertação propõe um modelo teórico sobre o ciclo de vida BPM, com base no
sistema SCP (structure – Conduct – Perfomance) ou Estrutura – Conduta –
Desempenho, por sua vez evoluído por Forjoun (2010), para o modelo OESP
(Organization – Enviroment – Strategy – Performance) ou Organização – Ambiente –
estratégia – Resultado, para mapeamento de processos. A pesquisa identifica um
conjunto de entradas, estratégias e estruturas detalhando como as fases do ciclo de
vida BPM integram-se e geram os resultados. Apresenta também uma análise de
cada etapa do BPM bem como aponta seus sucessos, vantagens, dificuldades e
falhas.
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ABSTRACT
The management processes has being the subject and the object of academic
studies in educational institutions, and this way, it has substantively enriching the
literature in the field of Administration. At the same time, the daily strategic actions on
corporate life reflect the importance of management orientation to the conception e
efficient management of administrative processes. Constant to this reality, the
purpose of this study is to comprehend the context of Management processes in an
educational institution. So, accomplished at Colégio Magnum Agostiniano, in Belo
Horizonte, Minas Gerais,a Basic Education institution, this work investigates how do
the practical and theoretical aspects from Strategic Management and Business
Process Management (BPM) are being used to analyze alignment between the
strategic management in the institution and its determinants, the conditions, the
strategies, and results, through the context of process management. Based on
bibliographic reviewing, this dissertation purposes a theoretical model about BPM life
cycle, based on SCP system (Structure – Conduct – Performance), in turn evolved by
Forjoun (2002) to the model OESP (Organization – Enviroment – Strategy –
Performance), for mapping processes. The survey identifies a set of entries,
strategies and structures, detailing how does the BPM life cycle phases integrate and
generate the results. This survey also presents analyses of each stage from BPM, as
well as it points out its successes, advantages, difficulties and failures.

Key words: Basic Education, BPM, Strategic management. Organizational process.
Management process.
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1- INTRODUÇÃO: o contexto e os propósitos do estudo
1.1 Contextualização do tema em estudo.
A gestão estratégica tem o papel de contribuir para o sucesso da organização
perante a acirrada competitividade existente no mercado, direcionando as ações e
as decisões sobre determinado assunto que influenciará o futuro da empresa. O
cenário resultante da globalização, assim como das intensas modificações
tecnológicas, políticas e sociais, ao reduzir as fronteiras gerando um aumento da
concorrência, provocou nas instituições a necessidade, cada vez maior, de tentar
garantir a sua sobrevivência. Para sobreviver a essas dificuldades e, visando a
amenizar as incertezas, as organizações buscam, nas estratégias, as saídas para
esses desafios, ou seja, um definição clara de seus propósitos e dos possíveis
caminhos a serem seguidos para atingi-los. Segundo Drucker (1997, p. 47) “Quando
a empresa traça objetivos e metas, e busca alcançá-los, ela tem claramente definido
o porque ela existe, o que e como faz, e onde quer chegar”. Assim, a gestão
estratégica não só contribui para a perenidade das organizações, como passa a ser
uma condição determinante de sobrevivência.
Alfred Chandler, em 1962, publicou um livro sobre política empresarial, e nele definiu
a estratégia como sendo “a determinação das metas e objetivos a longo prazo de
um empreendimento e a adoção de medidas de alocação de recursos necessários
para executar essas metas”. Em 1965, Learned, C. Christensen, Andrews e Guth
publicaram um livro, em que eles a definiram a estratégia como “o padrão de
objetivos, finalidades ou metas e políticas e planos fundamentais para atingir essas
metas, descritas de um modo que defina em que ramo a empresa atua e o tipo de
campanha que é ou deve ser”. A partir desse contexto, entre as décadas de 1980 e
a de 1990, autores como, Ansoff, Mintzberg, Porter, Whittington, Hitt e Hoskisson e
Krogh e Rosss se destacaram no cenário da estratégia, com contribuições
fundamentais que a propunham como diretriz dos planos da empresas e suas
relações com os concorrentes e demais fatores, externos e internos, que interferem
seus resultados, garantindo a elas uma posição competitiva diante da concorrência.
Autores como Drucker (1992), Porter (1985), Hamel e Prahalad (1995), Collins e
Porras (1998), e Hoskisson (2011) contribuíram reforçando conceitos e introduzindo

novos contextos e contribuições fundamentais sobre o tema da estratégia
organizacional, tais como ambiente interno e externo, vantagem competitiva, os
recursos de uma organização, entre outros.
Os autores convergem na conclusão de que a implementação da estratégia depende
da eficiência e da eficácia dos processos. A estratégia determina os processos e a
qualidade destes. Por sua vez, é a responsável pelo alcance dos objetivos maiores
da organização. Uma vez que os objetivos estejam definidos, que exista um plano
de ação para alcançá-los, que novos processos poderão surgir, antigos processos
poderão ser substituídos, adaptados ou mantidos, somente por meio de uma
adequada gestão e, consequentemente, garantindo a qualidade dos processos é
que os objetivos poderão ser atingidos.
A Gestão de Processos tornou-se mais conhecida no ocidente nos anos 1980.
Estudos que tiveram sua origem na Engenharia de Produção, foram os responsáveis
pelo desenvolvimento de metodologias e estratégias de gestão voltadas para
processos. A Gestão de Processos propõe um conhecimento e a racionalização dos
diversos processos de uma organização. Segundo Harrington (1993), os processos
empresariais são fluxos de valor que devem ser identificados, analisados e
melhorados continuamente para satisfazer as necessidades do cliente. Para
Davenport (1994), eles são uma ordenação específica das atividades de trabalho no
tempo e no espaço, com um começo e um fim, inputs e outputs, claramente
identificados, ou seja, uma estrutura para a ação. Já a Gestão de Processos é um
modelo de gestão que visa à otimização dos resultados das organizações por meio
da melhoria dos processos de negócio.
Os estudos sobre os processos de negócios tiveram sua origem na Escola Clássica
de Administração, mais particularmente com Taylor e Ford, pelas suas contribuições
relevantes sobre como organizar os fluxos de trabalho no interior das fábricas,
visando a melhoria da produtividade.
Destacam-se também, entre os próceres dos estudos sobre a gestão estratégica de
processos, orientando-se para as perspectivas futuras do tema, Hutzchenreuter
(2009) e Kleindienst (2006), Sminia (2009), Azar e Brock (2010). Kiechel (2010)
posiciona-se na literatura sobre o tema da estratégia, ao estabelecer a evolução das
ideias dominantes que marcaram a trajetória da disciplina.

Outras contribuições à compreensão do tema foram proporcionadas por Forjoun
(2002), ao rever o clássico modelo de “Estrutura-Conduta-Desempenho”, propondo
os contributos “Organização, Ambiente, Estartégia e Performance” (OAESP).
Adicionalmente, Morgison (2002) estudou os sistemas de controles gerenciais e
seus efeitos na formulação da estratégia, permitindo uma abordagem mais ampla
sobre os impactos dos seus processos nos resultados gerenciais. Hendry (2000)
focalizou a tomada de decisões estratégicas como práticas sociais relacionando-a
aos ambientes corporativos.
Lovas e Ghoshal (2000) trataram o tema lógica da evolução corporativa, tal como
Henderson (1984), o criador da clássica Matriz BCG – Boston Consulting Group.
Nesse contexto, ainda ocupam espaço de destaque Tirole (2005), ao estudar o
poder das empresas, sendo o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2014, e
McCain (2014), ao estudar a teoria dos jogos aplicada à Estratégia. Assim, a teoria
da Estratégia e dos Processos Gerenciais vem sendo intensamente fortalecida, com
contribuições literárias robustas, consistentes e determinantes na evolução de
organizações em todo o mundo.
Especificamente no campo do Gerenciamento de Processos de Negócio (Business
Process Management - BPM), uma contribuição significativa ocorreu em 2002 a
partir da publicação da obra BPM: the third wave de Smith e Fingar, que muito
contribuiu para a gestão de processos, ao propor modelos para seu gerenciamento,
uma vez que cada área da organização organizava e geria seus próprios
procedimentos da maneira que elas mesmas desenvolviam. Várias são as análises
encontradas em artigos científicos que apontam que o BPM promove a melhoria dos
processos e otimiza os resultados de uma organização e que, em se tratando de
ferramenta para gestão de processos de negócio, para gerenciar ele é a melhor
solução para as organizações CRUZ (2008). Porém, existem autores, como Baldam
et al (2008). que afirmam que nenhum modelo corresponde exatamente à realidade.
É impossível prever, a partir de um simples esquema teórico, como se dará
efetivamente o BPM. Um modelo serve como valiosa orientação para a prática, mas
as pessoas que implementam ou operam o BPM fazem toda a diferença em sua
aplicação

A partir da Gestão de Processos, foi possível integrar toda as áreas da empresa,
bem como a estratégia, estrutura e a cultura com foco na satisfação do cliente CRUZ
(2008).
Apesar das mudanças e evoluções ocorridas no mundo corporativo, envolvendo a
Gestão Estratégica e a de Processos, bem como em outras áreas da Gestão, tais
evoluções não foram percebidas, por muitos anos, nas instituições de ensino e
somente recentemente passaram a fazer parte daas políticas educacionais públicas
e privadas, muito provavelmente devido ao reflexo dos resultados obtidos pela
maioria das escolas nas avaliações externas, a exemplo do PISA (Programme for
International Student Assessment) e do ENEM ( Exame Nacional do Ensino Médio).

Dessa

maneira, a Gestão Estratégica, bem como a Gestão de Processos nas escolas, vem
ao encontro dos desejos dos diversos stakeholders, ao ser o caminho mais
adequado para cumprir o verdadeiro papel das instituições, que é o de agregar valor
para todos e eles e para a sociedade. O BPM consegue gerar melhorias em termos
de velocidade na qual o processo é realizado, assim como na eficácia, qualidade e
custo.
No contexto dos seus propósitos e processos, a educação básica no Brasil vem
passando por uma série de mudanças, a partir da introdução das avaliações
externas, tais como a Provinha Brasil, Prova Brasil, Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), PISA (Programme
for International Student Assessment), entre outras.
A elaboração de proposta de um sistema nacional de avaliação ocorreu ao final dos
anos 1980, mas foi nos meados dos anos 1990 que a avaliação da educação básica
foi implantada através do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Este
consiste em um conjunto de sistemas de avaliação do ensino brasileiro,
desenvolvido e gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do Ministério da Educação (BRASIL,
2012). O SAEB tem-se consolidado, no campo das políticas públicas, com o
"principal objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira
e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a
formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a
educação básica" (BRASIL, 2002, p. 9).

Recentemente, em 5 de maio maio de 2016, o Brasil instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica – SINAEB, com o objetivo de assegurar o processo
nacional de avaliação da educação básica em todas as etapas e modalidades,
considerando

suas

múltiplas

dimensões,

na

perspectiva

de

garantir

a

universalização do atendimento escolar, por meio de uma educação de qualidade e
democrática, a valorização dos profissionais da educação e a
superação das desigualdades educacionais.
A discussão dos problemas da educação básica no Brasil tem sido marcada, nos
últimos anos, pela divulgação mais ampla de informações produzidas pelo sistema
de avaliação externa, em larga escala, centralizada e com foco no rendimento do
aluno e no desempenho dos sistemas de ensino e com vistas a “tratar a educação e
o conhecimento como eixos da transformação produtiva com equidade, e como fator
de competitividade das nações e das empresas” (CEPAL; UNESCO, 1995).
As avaliações externas vêm-se firmando, cada vez mais, como instrumento de
medida, de regulação e de administração gerencial para as escolas e tais iniciativas
públicas têm sortido um efeito também

nas escolas privadas, obrigando-as a

reverem os seus modelos de gestão, haja vista que os resultados ficam cada vez
mais claros para a população, uma vez que a imprensa cumpre o papel de divulgálos. Consequentemente, o desenvolvimento de planos de ação que permitam a
correção dos problemas, apontados nas avaliações, tem demandado das instituições
de ensino significativas mudanças no modelo de gestão.
Na Educação Básica brasileira estavam matrículas, em 2013,
sendo

50.042.448 alunos ,

41.432.416 na de pública e 8.610.032 na rede privada, distribuídos em

190.706 escolas, sendo 151.884 públicas e 38.822 privadas. Para atender a essa
demanda, o setor conta com 2.148.023 professores. Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo
Escolar.
Para sobreviverem ao ambiente competitivo, caracterizado pelos vários desafios
enfrentados, como por exemplo, os elevados índices de concorrência, a exigência
cada vez maior dos clientes, a intensidade e a grande velocidade das mudanças, as
organizações necessitam definir e adotar estratégias e estruturas de gestão que
deem suporte ao gerenciamento, auxiliando-as na escolha de caminhos e na tomada
da decisões, visando ao alcance de seus objetivos. Neste contexto, constata-se que
as instituições de educação básica apresentam dificuldades para reagir a essas

mudanças devido aos modelos de gestão a que estão submetidas, frutos da cultura
a qual estão submetidas.
A cultura que envolve alguns segmentos da atividade humana, principalmente
aqueles surgidos há mais tempo, entre eles a Educação, tem forte influência na
maneira como seus responsáveis os administram. Assim, apesar de toda a
constituição da teoria administrativa exposta e discutida na literatura e em artigos de
jornais e revistas, a gestão , na prática, carrega consigo certos componentes,
circunstâncias que são incorporados ao longo dos anos, na vida organizacional, que
interferem no momento em que decidirem adotar uma nova forma de gestão. As
instituições escolares, particularmente, revestem-se dessa cultura própria. Este
cenário, com frequência, leva muitas delas a uma significativa dificuldade em adotar
novos modelos de gestão, necessários para que sobrevivam em tempos de
turbulência. Assim, cientes de que só uma administração voltada para a gestão
estratégica pode levá-las ao sucesso, percebe-se o movimento de instituições de
ensino que estão empenhadas em se adaptar às novas necessidades, promovendo
adequações no seu modelo de gestão.
É possível perceber que a cultura própria do setor ainda impõe forte resistência em
muitas instituições, mas, numa época em que as empresas se preocupam em se
reorganizar para sobreviver, no competitivo mundo contemporâneo, as instituições
escolares passam a buscar uma gestão em sintonia com o novo cenário que se
impõe, fato verificado nas temáticas de congressos e seminários que estão
acontecendo no segmento, nos últimos anos. A educação passa por transformações
profundas, sendo que seus efeitos podem ser verificados pela ampliação da
concorrência no setor, o que acaba gerando o excesso de vagas em variados
cursos. São vários os modelos de Gestão que estão sendo usados pelas instituições
de ensino, visando a gestão estratégica dos seus processos e resultados. Um
destes modelos é o Balanced ScoreCard, que é um conceito e uma estrutura de
planejamento e gestão estratégica, em que a organização estabelece suas metas e
estratégias, visando medir o desempenho empresarial através de indicadores
quantificáveis e verificáveis.
Esta pesquisa é realizada no Colégio Magnum, uma escola que está situada em
Belo Horizonte, sendo matriculados cerca de 3.000 alunos atualmente, distribuídos
nos segmentos da Educação Infantil à 3ª Série do Ensino Médio. A instituição

implantou a metodologia BSC após iniciar uma gestão com foco estratégico em
resposta às mudanças do cenário da educação no Brasil.
No contexto do ambiente da evolução da literatura sobre a Gestão Estratégica de
processos gerenciais, assim como do cenário competitivo em que se encontram as
instituições de ensino, notadamente as que oferecem a educação básica, coloca-se
a seguinte questão norteadora para esta pesquisa:
Como o modelo de Gestão de Processos implementa o alinhamento existente entre
a estratégia, os processos e os resultados pedagógicos em uma instituição de
ensino básico?
Para atender aos ditames da questão proposta para esta pesquisa, foram
estabelecidos e assumidos os objetivos apresentados a seguir.
1.2 Objetivo geral
Analisar os resultados da implementação do modelo de Gestão de Processo
empreendido no Colégio Magnum, no contexto do alinhamento entre a gestão
estratégica e seus componentes as condicionantes ambientais, as estratégias, as
estruturas, os resultados e o controle sistêmico.
1.3 Objetivos específicos
1) Identificar e descrever as condidionantes ambinetais determinantes das ações
no Colégio Magnum;
2) Descrever as estratégias e suas implementações na instituição;
3) Descrever as estruturas de suporte à gestão estratégica no contexto do
modelo;
4) Apresentar e discutir os resultados do modelo de gestão;
5) Estudar os elementos de controle e suas aplicabilidades no Colégio.
1.4 Justificativa do estudo
A gestão estratégica com foco em resultados,

que utiliza para mensuração os

indicadores de desempenho, foi o caminho seguido pelo Colégio Magnum. O
Colégio adota para o acompanhamento dos seus indicadores, a metodologia BSC

desde 2007, e nunca fez uma análise aprofundada de sua eficácia, bem como das
suas possíveis falhas. Desde a implantação do BSC, as melhorias nos resultados,
como por exemplo no ENEM, na lucratividade, na imagem institucional, entre outros,
foram significativas, mas nunca foi realizado um estudo que explicitasse essas
vantagens, bem como as dificuldades e limitações verificadas durante a implantação
da referida metodologia. Por sua apresentação gráfica e pela sua fácil análise, o
conjunto de medidas do BSC permite aos administradores uma rápida e abrangente
visão da situação da empresa, de forma balanceada, entre as diversas perspectivas.
Apesar da ampla aplicabilidade e utilização do sistema de avaliação de resultados
BSC nas empresas, para uma instituição de ensino, em razão de sua natureza
filosófica e ideológica, esta aplicabilidade se revela incompleta e, portanto, passível
de críticas contundentes, procedentes de autoridades políticas, de educadores e da
sociedade em geral.
Por esta razão, este estudo aborda a instituição Colégio Magnum de forma plena,
utilizando-se, para tal fim, o Modelo de Gestão de Processos. Assim, considera-se
que o modelo de BSC seja parte do Modelo de gestão de Processos, que o utiliza
amplamente, ainda que com adaptações de contexto, em seus processos
avaliativos. Apesar de, assim como qualquer tipo de empresa, uma escola mobilizar
seus recursos materiais, humanos e financeiros para oferecer um serviço e atender
aos seus clientes ( alunos e suas famílias) na sua necessidades, a escola possui
suas particularidades, bem como cada tipo de organização possui a sua, porém
trata-se da formação de crianças e jovens e, portanto, de um papel social muito mais
significativo.
Conforme perconizado por Kaplan e Northon, na década de 1990, no início de seus
estudos sobre indicadores de desempenho nas organizações, de maneira geral,
existe uma tendência de avaliar, ou dar maior importância em avaliar e acompanhar
a dimensão financeira. Na Educação Básica, esta tendência é, também, uma
realidade. Destaca-se também, em função da atividade-fim das instituições de
ensino, uma ênfase nas medidas acadêmicas, tais como os índices de frequência,
de aprovação, de evasão, entre outras. Por sua vez, o BSC tem como objetivo
proporcionar uma visão global do desempenho de uma organização. No modelo
apresentado por Kaplan e Norton (1992), o BSC complementa as medidas

tradicionais de desempenho financeiro com as medidas não financeiras em três
outras perspectivas: clientes, processos de aprendizado e crescimento.
O desafio das instituições é adequar a gestão estratégica à gestão de processos e à
de resultados para o complexo e, por que não dizer, subjetivo mundo da educação.
Além da dificuldade em lidar com metodologias de processos e de definir
indicadores para medir a performance global de instituições de ensino, constata-se
também a dificuldade que elas apresentam na implementação de uma estratégia
adequada, compatível com suas stakeholders.
Ressalta-se, ainda, o reduzido número de publicações em periódicos, revistas
científicas, artigos, dissertações e teses, sobre a utilização do BSC em instituições
de ensino básico (IEB), verificado durante a realização da pesquisa bibliográfica
deste estudo. Já para as intituições de ensino superior (IES) este número já é
razoável, o que pode acenar para o aumento da concorrência, neste setor, a partir
dos anos 2000 e pela entrada de grandes grupos econômicos estrangeiros no
mercado de IES do Brasil. Entre os poucos artigos encontrados sobre BSC em IEBs,
destacam-se as contribuições de Canan (2005) e as de Mizrahi e Canen, (2012).
Espera-se com esse trabalho contribuir com os gestores de escolas na compressão
de um BPM de instituição de ensino, bem como as relações estabelecidas entre os
processos e seus componentes ambientais, as estratégias, as estruturas, os
resultados e os controles sistêmicos.

2- REFERENCIAL DA LITERATURA: o estado da arte e o modelo analítico da
pesquisa.

Esta pesquisa visa a analisar a relação entre a estratégia, os processos e os
resultados pedagógicos em uma instituição de ensino. Para tal, faz-se necessária a
compreensão das interações existentes entre o ambiente competitivo, a noção de
gestão estratégica, o processo de gestão nas escolas de ensino básico e os
modelos de gestão de processos e indicadores e, devido a opção do Colégio
Magnum, o Modelo de Gestão de Processos.

2.1 Ambiente competitivo: o ambiente interno e o externo e seus impactos nas
instituições de ensino

As organizações, quando vistas como sistemas abertos, devem a sua sobrevivência
a um relacionamento apropriado, interativo e interdependente com o seu ambiente,
pois importam recursos para seus domínios e devolvem produtos, serviços e
resíduos. Considerando essa relação, as atividades de uma organização são
definidas de acordo com a sua percepção do contexto no qual está inserida, já que
seu comportamento serve como respostas adaptativas às mudanças ambientais
(CONKE, 2013), o que caracteriza a necessidade de reação à competitividade entre
as empresas.
Os fundamentos do modelo da estratégia, estruturas e resultados, ou ECD
(Estrutura – Conduta-Resultados) ou, SCP (Structure – Conduct – Performance),
atualizado por Forjoun (2002) para OESP (Orgainization- Enveriomont – Structure –
Performance), tem sua origem no trabalho de Mason em 1939, que, por sua vez,
recebeu evoluções propostas por Bain em 1968, Scherer em 1990, Carlton e Perloff
em 1994 e Forjoun em 2002. Com base nesses estudos clássicos, muitas teses e
dissertações vêm sendo realizadas em quase todos programas de estudos sobre o
tema em muitas escolas no mundo. Ademais, este modelo tem inspirado aplicações
nas organizações empresariais mais bem sucedidas. O suposto de sua
aplicabilidade consiste no fato de que não é mais possível uma organização
sobreviver e prosperar, dirigida com base em intuições, mas sim consubstanciada

em conceitos e modelos consistentes de negócios, adaptados às idiossincrasias
ambientais.
É grande o número de autores acadêmicos e dirigentes corporativos que, no
ambiente empresarial, a competitividade vem-se intensificando ao longo dos anos,
como se observa na constatação "O ambiente de uma organização é composto por
forças e instituições externas a ela que pode afetar o seu desempenho" Robbins
(2001, p. 89), assim como nas abordagens apresentadas a seguir. O grande número
de empresas concorrentes presentes no mercado e as inúmeras mudanças que
ocorrem rapidamente em todos os cenários , são alguns dos fatores geradores da
necessidade das empresas buscarem alternativas, por meio do desenvolvimento de
vantagem competitiva para sobreviverem no mercado.
Para Hoskisson et al. (2009, p. 03) :
“a vantagem competitiva surge da formulação e da execução bemsucedidas de estratégias que são distintas e criam mais valor que as
estratégias dos concorrentes. Quando uma empresa é capaz de conquistar
uma vantagem competitiva, normalmente essa vantagem pode ser
sustentada somente por um período limitatdo.”

Para Porter (1990), a vantagem competitiva de produtos e serviços surge da criação
de

valor para seus clientes, por parte da empresa, que ultrapasse o custo de

produção. As prioridades ou as vantagens competitivas podem ser definidas como
sendo um conjunto consistente de características de desempenho que a empresa
tem e por meio da qual contribui para um aumento da competitividade da
organização (CASTRO, SANTOS e SILVA, 2008). Segundo Darlan et al, (2012), o
estudo dos elementos geradores de competitividade é importante para que a
empresa busque o adequado desenvolvimento de produtos e processos, com a
utilização das melhores práticas em custos e em qualidade, capturando a
necessidade dos consumidores. A observação dos fatores de competitividade é
indispensável para que a organização consiga desempenhos melhores, atendendo,
assim, às exigências de sua missão, de seus objetivos estratégicos e de sua visão
de futuro. Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva, a liderança de custo
e a diferenciação, conforme apresenta Porter (1980). Ferraz (1997), afirma que a
competitividade entre as empresas está relacionada à capacidade de elas

conseguirem se aproximar de seus clientes e fornecedores, a fim de desenvolver
produtos e compartilhar informações e tecnologias.
Essa competição teve início após o final da segunda guerra mundial, face ao
progresso econômico da Alemanha e Japão. Anteriormente, a concorrência era
praticamente inexistente em quase todo o mundo devido a, principalmente, dois
fatores; existia uma grande proteção por parte dos governos às empresas e devido a
formação dos grandes cartéis (PORTER,1999).
A competitividade de uma empresa pode ser definida como sua capacidade de
desenvolver e sustentar vantagens competitivas para enfrentar a concorrência. Essa
capacidade competitiva empresarial é determinada por um amplo conjunto de
fatores internos e externos à empresa (PORTER,1999). No nível interno, a
competitividade empresarial resulta, em última instância, de decisões estratégicas,
após análise de suas forças e fraquezas, através das quais serão definidos os
investimentos em seu recursos sejam eles financeiros, de marketing, de gestão da
produção, tecnológica, de recursos humanos, entre outros, o que resulta em uma
reação no nível externo, aproveitando as oportunidades e enfrentado as ameaças do
sistema.
Os trabalhos de Porter resultaram em conceitos que foram um marco no estudo da
estratégia. Alguns deles, como a análise das indústrias em torno de cinco forças
competitivas e os dois tipos de fontes genéricas de vantagem competitiva, a
diferenciação e o baixo custo influenciaram enormemente a maneira com que as
organizações passaram a formular suas estratégias.

Em seu livro Estratégia

Competitiva (Competitive Strategy, 1980), Porter analisou as bases da competição e
definiu cinco forças competitivas. São elas:
1- Concorrência: empresas que trabalham com o mesmo produto ou serviço;
2- Novos entrantes: novas empresas que surgem em um certo ramo, exercendo
impactos nos monopólios, duopólios e oligopólios e não nos fragmentos
(concorrência perfeita);

3- Poder de barganha dos fornecedores: constitui-se na força que determinado
fornecedor apresenta, que pode ser alta ou baixa em relação à dependência de uma
empresa pelos produtos ou serviços de outra (fornecedora);
4- Poder de barganha dos consumidores/clientes: consiste na força que determinado
cliente apresenta, que pode ser alta ou baixa em relação à dependência de uma
empresa pelos produtos ou serviços de outra (consumidora);
5- Ameaça dos substitutos: refere-se às empresas que trabalham com produtos ou
serviços diferentes, porém com finalidades semelhantes, exercendo competição com
produtos ou serviços já estabelecidos.
As escolhas que a empresa faz e, consequentemente, a definição do
posicionamento estratégico, devem ocorrer a partir de uma profunda análise das
cinco forças existentes no setor, através da observação do comportamento da
concorrência, da pressão dos fornecedores, das expectativas dos clientes, das
oportunidades e das ameaças do ambiente externo.
Para Porter (1989), a força exercida em conjunto por essas cinco forças competitivas
são fatores determinantes para as empresas obterem margem sobre seus
investimentos. Essa força influencia nos preços, nos custos e nos investimentos
necessários ao desenvolvimento dos negócios. O fato de as cinco forças serem
determinantes da competição, o sucesso de uma empresa nesse mercado
competitivo depende de quanto melhor entendimento dessas forças ela tem, face a
percepção de seus concorrentes. Para aquele autor, essa concientização e atuação
constitui a essência da estratégia competitiva e as estratégias de real sucesso são
as que conseguem modificar as regras da concorrência e, redefinem os padrões
estruturais da indústria. Ainda para Porter (1991), os aspectos competitivos do
ambiente em que determinada empresa está inserida constituem um sistema
dinâmico, pois o efeito de um determinante da competitividade de uma empresa
depende do estado das demais e é esse dinamismo o responsável por dar
surgimento às vantagens competitivas.
Segundo Coutinho e Ferraz (1997), duas são as linhas de pensamento que
conceituam a competitividade:

1ª - A competitividade é vista como desempenho, sendo expressa na participação,
alcançada por uma firma em determinado mercado em um certo tempo.
2ª - A competitividade como eficiência, que é relacionada com a capacidade de se
converter os insumos em produtos com o máximo de rendimento.
Para Coutinho e ferraz (1997, p. 03), “a competitividade é a capacidade da empresa
formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou
conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”.
A reação à competição caracteriza-se pela necessidade de descobrir maneiras de se
obter um retorno maior sobre os investimentos, considerando que os demais
concorrentes estarão buscando fazer exatamente o mesmo. Sendo assim, competir
em determinado mercado envolve, necessariamente, um comportamento estratégico
das empresas. Essa reação pode passar a ideia de que é necessária uma mudança
no mercado para que a empresa desenvolva estratégias competitivas. Para Hamel e
Prahalad (1997), a competição não está baseada somente no presente. Ela deve ser
vista como a competição pelo futuro, onde a concorrência é avaliada pela
participação nas oportunidades e não apenas pela participação do mercado. Assim,
estratégias emergentes e planejadas eficazes são fundamentais para caracterizar
uma organização como preparada para a competição no seu setor. Hamel e
Prahalad (1997) destacam também que o desafio da competitividade está na
reestruturação de portfólio e de downsizing, normalmente ações rápidas e que levam
as organizações a reduzirem seu porte e seus custos. A reengenharia de processos
e a melhoria contínua de desempenho permitem às organizações realizarem as
atuais atividades de forma mais eficiente. As organizações líderes são aquelas
atuam em uma perspectiva de um futuro construído por e para elas e não em ver o
futuro facilmente previsível.
O desempenho competitivo é trabalhado a partir dos indicadores de desempenho
da organização. Estes são os responsáveis por revelar os resultados alcançados
pela instituição em um determinado período. Segundo Countinho e Ferraz (1997), o
nível de competitividade alcançado pela empresa ou pela unidade de negócios é
dependente de fatores sistêmicos e estruturais. Esses fatores podem ser somados
ou relacionados a fatores econômicos, políticos, contigenciais e sociais, de mercado

e dos recursos da organização. Para elevar o nível de competitividade, uma
organização necessita saber aproveitar suas capacitações e suas vantagens
competitivas adquiridas ao longo do tempo, identificando o amplo conjunto de
possibilidades de competição em um determinado mercado tais como preço ou
diferenciação do produto, qualidade do produto ou serviço, atendimento ao cliente,
entre outros, como por exemplo, preconiza a visão baseada em recursos (BARNEY
e HESTERLY, 2009).

2.2- Gestão estratégica.
A expressão gestão estratégica tem sido muito utilizada com frequência, no meio
corporativo. Contudo, o real conhecimento do seu significado não é percebido na
mesma proporção no referido meio, e constantemente é confundido com a
administração geral. O termo estratégia tem sua origem do grego strategos podendo
ser traduzido como o comando do general, ou a arte do general (STEAD; STEAD,
2008). Segundo Mintzberg e Quinn (1991), desde Péricles (450 a.C.), a estratégia já
era considerada para definir as habilidades administrativas.
Somente depois da segunda Grande Guerra Mundial é que a estratégia passou a
fazer, definitivamente, parte da vida e do vocabulário das empresas, que, ao
cresceram significativamente passaram a necessitar de caminhos claros a serem
seguidos. Mintzberg (1987), afirma que foi somente na década de 1980 que o
pensamento estratégico nas empresas teve um desenvolvimento significativo. Hoje,
o pensamento estratégico passou a ser fator indispensável na gestão das
organizações, com ou sem fins lucrativos.
O conceito de estratégia vem sendo utilizado de maneira indiscriminada na área da
Administração, podendo significar desde um curso de ação formulado de maneira
precisa, todo o posicionamento em seu ambiente, até toda a alma, a personalidade e
a razão existencial de uma organização. Trata-se de um conceito de grande
emprego acadêmico e empresarial, dotado de uma grande amplitude e
diversificação, que em alguns aspectos é complementar, e em outros, divergente
(MEIRELLES e GONÇALVES, 2001).

LODI (1969:6) define estratégia como a mobilização de todos os recursos da
empresa no âmbito nacional ou internacional visando atingir objetivos em longo
prazo (...) seu objetivo é permitir maior flexibilidade de resposta às contingências
imprevisíveis. Já Porter (1990) a define como sendo a decisão sobre quais os
recursos devem ser adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das
oportunidades e minimizar fatores que ameaçam a consecução dos resultados
desejados. Para Wright, Kroll e Parnell (2000) a estratégia refere-se aos planos da
alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os
objetivos gerais da organização.
Para Thompson et al. (2008), “estratégia é o plano de ação administrativo para
conduzir operações da empresa. Sua elaboração representa compromisso para
adotar um conjunto específico de ações por parte dos gerentes visando o
crescimento da empresa, atrair e satisfazer os clientes, competir de modo
bem-sucedido, conduzir operações e melhorar o desempenho financeiro e de
mercado”.
O conceito de estratégia empresarial surge no final da década de 1950. Até esta
época utilizava-se apenas o planejamento de longo prazo, que funcionava
aplicando-se experiências passadas em ações futuras, mediante o tipo de setor e a
região em que a empresa se encontrava. A partir da segunda metade do século XX
é que o conceito de ações estratégicas e o de planejamento estratégico passaram a
fazer parte do ambiente organizacional. Na década de 1960, a estratégia possuía
seu foco no planejamento corporativo e, já na década de 1970, o foco era na
diversificação e no planejamento de portfólio. Na década de 1980 a estratégia
estava relacionada ao core business das empresas, mais orientado para as
pessoas. Na década de 1990, o foco continua sendo para empresa e, no século XXI,
percebe-se a tendência de uma estratégia mais holística, voltada para todos os
stakeholders (Mackey e Sisodia - 2013).
A visão estratégica implica pensar e raciocinar em relação ao futuro, destacando as
metas e os objetivos a serem alcançados a longo prazo. É uma maneira diferente de
perceber as partes internas e externas do mercado, de maneira a ver o todo. Assim,
numa concepção holística, percebe-se que a prática do desenvolvimento de
estratégias varia sob a influência de diferentes enfoques teóricos, partindo da

premissa comum da estabilidade do contexto, o que implica uma planificação prévia,
detalhada, rígida, linear e não negociável de todos os passos a serem realizados de
forma disciplinada (TORRES, 2005).
A Gestão Estratégica pode ter surgido a partir da evolução do planejamento
estratégico, que atualmente é um de seus principais instrumentos e, tem o livro de
Chandler, Strategy and Structure, publicado em 1962, como um dos primeiros
trabalhos produzidos sobre o tema

(HOSKISSON et al, 1999; RUMELT;

SCHENDEL; TEECE, (1994). Ela é desenvolvida a partir das análises das condições
ambientais que geram um conjunto de orientações, decisões e ações estratégicas
que visam a determinar o desempenho de uma empresa no futuro, conforme
Meirelles e Gonçalves (2001). Assim, a gestão estratégica tem, como principal
desafio, através de um processo de comunicação adequado, alinhar a visão
estratégica global da empresa aos diversos níveis funcionais, objetivando que as
iniciativas da empresa sejam coerentes com o rumo estratégico (diretriz geral) da
organização. Segundo CHIAVENATO e SAPIRO, (2009) a gestão estratégica pode
ser definida como sendo um sistema de indicadores de desempenho com o objetivo
de orientação para os caminhos a serem seguidos pela administração quantos às
iniciativas e ações estratégicas previamente definidas. O princípio da gestão
estratégica encontra-se nos processos e não no trabalho isolado de cada setor ou
área da empresa, tornando as atividades organizacionais integradas, sistêmicas e
interdependentes.
A gestão estratégica tem, como objetivo, conferir uma visão sistêmica das áreas
funcionais da organização, ao equilibrar demandas dos ambientes interno e externo
e de integrar todos os setores da organização para melhor alocação dos recursos.
As áreas funcionais e as funções se relacionam dinamicamente entre si para atingir
um objetivo comum. As reações, no ambiente interno das instituições, e a maneira
como elas estabelecem os elos entre a estratégia e as diversas áreas da
orga,nização devem ser o foco da gestão estratégica. Mudanças nos cenários são
inevitáveis, o que significa que as organizações devem ficar atentas a elas e à
busca constante da melhoria de seus processos de negócio, ou ficarão para trás em
relação aos seus concorrentes ( MEIRELLES e GONÇALVES 2001). Dessa
maneira, a Gestão Estratégica reconhece que as oportunidades surgem no ambiente

externo, ou são geradas dentro da própria instituição, porém se concretizam no
mercado, gerando assim, a necessidade de assumir riscos que refletem na invenção
ou criação ou adaptação do futuro competitivo da organização ao criar vantagens
competitivas que geram valor para os clientes e para a sociedade, gerando lucros
para os acionistas. É tarefa da totalidade da empresa; não pode ser delegada a
qualquer grupo específico dentro da organização. Necessariamente envolve a visão
estratégica de mercado, da organização e da relação entre ambas, possibilitando o
gerenciamento dessa

interface, possibilitando a antecipação à mudança, a

adaptação a ela, ou, até mesmo, a criação de mais mudanças.
Segundo Estevão (1998), se forem levados em conta apenas os aspectos relevantes
da gestão estratégica quando aplicada às escolas e se for considerado que um dos
seus principais objetivos é garantir que as organizações no seu conjunto se
articulem bem com os seus meios, esse tipo de gestão é importante também para
escolas, uma vez que elas são igualmente afetadas por um conjunto de fatores
ambientais importantes, como a legislação, as mudanças de condições e políticas de
trabalho,

a competição entre escolas públicas e entre públicas e privadas, as

limitações de ordem econômica, os fatores socioculturais (que incluem os símbolos
de status, as orientações religiosas, os valores e atitudes da sociedade), o nível de
desenvolvimento tecnológico, as ideologias e atitudes políticas face à educação.
A literatura contemporânea vem abordando, com consistência, diversas outras
fronteiras que consolidam o “ explanada” da Estratégia e da Gestão Estratégica.
Entre elas, têm-se destacado fundamentos como a Governança Corporativa, como
abordada por Bach, Kudlawiez e Silva (2015).
A Gestão Estratégica, bem como a Estratégia em si, surge como reação às
mudanças de cenário e ao ambiente competitivo. No setor educacional, percebe-se
essas mudanças e esses cenários em situações como por exemplo na atitude da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) quando
divulgou no dia 13 de maio de 2015 um ranking mundial de qualidade de educação.
Entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupa a 60ª posição. Em primeiro lugar, está
Singapura, seguido de Hon Kong e Coreia do Sul. Na última posição, está Gana.
Enquanto o topo da lista ficou com os países asiáticos, as últimas 15 posições
ficaram com os países sul-americanos: Argentina em 62º, Colômbia, em 67º e Peru

com 71º lugar. O ranking foi definido a partir de resultados de testes de matemática
e ciências aplicados nesses países. Além dos resultados do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (Pisa), foram analisados o TIMSS, dos Estados Unidos, e o
TERCE, aplicado em países da América Latina.
Desde sua promulgação, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos
os níveis: da creche, desde então incorporada aos sistemas de ensino, às
universidades, além de todas as outras modalidades de ensino, incluindo a
educação especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância. A LDB
dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, dos princípios gerais da
educação escolar às finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a
carreira dos profissionais do setor.
Segundo o site http://pne.mec.gov.br/, o

Plano Nacional de Educação (PNE)

determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos
dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito à
educação básica com qualidade e que assim promovam a garantia do acesso à
universalização

do

ensino

obrigatório

e

à

ampliação

das

oportunidades

educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução
das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a
equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da
educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas. O
quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.

2.2.1 O Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico é uma das principais estruturas de ação da Gestão
Estratégica e apresenta a função de escolher e construir definitivamente o futuro de
uma instituição. Segundo Bateman (2006, p. 121), “o planejamento estratégico é um
conjunto de procedimentos para tomada de decisões sobre os objetivos e
estratégias de longo prazo”. Para Santos (2012), ele é o plano, direção, guia e
curso de ação da administração para atingir resultados com a missão e os objetivos

da organização, pois determina e revela o propósito organizacional em termos de
Valores, Missão, Objetivos, Estratégias, Metas e Ações e permite priorizar a
alocação de recursos, delimitando os domínios de atuação da Instituição. O
Planejamento descreve as condições internas de resposta ao ambiente externo e a
forma de modificá-las, com vistas ao fortalecimento da Instituição e, finalmente,
engaja todos os níveis da Instituição para a consecução dos fins maiores
(FERREIRA et al., 1997). Segundo Johnson

et

al. (2007),

o planejamento

estratégico possui o papel de facilitar a conversão da estratégia pretendida em ação
organizacional ou seja,

o sucesso das organizações depende não somente da

formulação das estratégias, mas também da efetiva implementação destas.
É também uma importante contribuição do planejamento estratégico a influência
positiva que o mesmo apresenta no aprendizado organizacional.
Segundo Sampaio (2000, p.29):
“o planejamento estratégico consiste num grande processo de
aprendizagem justamente a partir de sua implementação, como
um contínuo processo de feedback em todas as suas etapas,
guiado para alcançar resultados. Estes são subsidiados nas
oportunidades e ameaças existentes, examinadas através dos
pontos fortes e fracos da organização e são elas que
estabelecem e corrigem cursos de ação a longo prazo.”

Várias são as etapas de um plano estratégico. A seguir estão descritas algumas
delas, que dizem respeito direto a formulação da estratégia, ou seja, do valor gerado
para os clientes e acionistas e que serão utilizadas na elaboração do Balanced
Scorecard.
Kotler (1999) inicia o Planejamento Estratégico definindo o conjunto de Negócio,
Visão, Valores e Missão. Entende-se por definição do Rumo Estratégico o momento
em que ocorre a escolha dos norteadores estratégicos, que são responsáveis pelo
rumo que a organização irá seguir. É quando se define o que a empresa oferecerá
ao seu cliente, aonde ela quer chegar oferecendo determinado serviço/produto e de
que forma, explicitando também, nessa etapa, o caráter da organização. A
construção do Rumo Estratégico dá-se inicialmente pela definição do Negócio da
instituição, que se refere ao que a empresa vai oferecer aos seus clientes. É o

principal benefício esperado pelos clientes resultante do produto ou serviço. Ao
definir o negócio, é fundamental identificar com clareza quem é o cliente, quais os
benefícios procurados por ele e por que ele realiza negócios com a empresa em
questão. A definição do negócio não é algo simples e está intimamente relacionada
à estratégia da organização, possibilitando que ela possa ajustar seu foco no
mercado, alinhar sua equipe e criar seu diferencial competitivo. Em seguida, definese a Visão, que diz respeito a uma Imagem projetada da instituição no futuro. É a
explicitação de forma motivadora do que se visualiza para empresa. Ela expressa a
maneira pela qual a organização deseja ser reconhecida futuramente. Para criar a
visão é necessário ter foco no futuro e definir como a empresa quer ser reconhecida
em um determinado prazo. Estima-se que cinco anos seja um prazo razoável para
se projetar. É necessário também estabelecer qual o elemento motivador estará
presente na descrição da visão e qual a reação esperada nos clientes. O que a
empresa quer ser? Qual o seu projeto? Qual o direcionamento em longo prazo?
Quais as aspirações que uma empresa tem para o seu futuro?
Após a definição do Negócio e da Visão, definem-se os Princípios e Valores. Os
valores são os pilares internos das organizações. São ações que se apresentam em
condutas que definem "o caráter da Empresa". Necessitam ter coerência com a
história da instituição e, à medida em que são praticados,

transformam-se em

comportamentos e atitudes que a caracterizam e a identificam. Crenças básicas
para

a

tomada

comprometimento,

de

decisão

disciplina,

na

organização,

responsabilidade,

ou

seja

coerência,

solidariedade,

ética,

aprimoramento

constante, compromisso com a sustentabilidade e, a satisfação dos clientes.
Uma vez definidos os Valores, passa-se a definição da Missão Corporativa, que
refere-se ao propósito da empresa. É uma descrição precisa do que a organização
entrega ao seu mercado, no contexto do negócio em que está inserida. Na missão,
encontram-se objetivos gerais, princípios, detalhes da operação e como a empresa
está organizada, ou seja, é a razão de ser de uma instituição.
Para elaborar a missão, é necessário ter clareza do negócio da organização, de
quem é o seu cliente e de suas necessidades, qual a principal vantagem competitiva
da empresa e sua contribuição social, ou seja, é preciso responder às seguintes

perguntas O que fazemos?

De que modo nos propomos a fazer?

Para quem

fazemos?
“A declaração da missão define o que a organização considera
importante, ou seja, como a empresa pensa em fazer a diferença na
economia e na sociedade. E, para alcançar o sucesso, cada empresa
deve desenvolver a sua própria missão”. (DRUCKER, 2006, p.28).

Esses

construtos,

contemporâneos

e

embora

venham

largamente

sendo

empregados

utilizados
nos

por

planos

muitos

autores

estratégicos

das

corporações, têm sua origem na visão pioneira de Ansoff (1972), por sua obra
“Concepto of Strategic Management”.
É necessário que a declaração do rumo estratégico seja realmente norteadora para
as ganizações. Que seja a base que definirá os objetivos maiores, que se
transformarão em objetivos essenciais para os quais serão desenvolvidos planos de
ações

e

definidos

os

indicadores

de

desempenho,

permitindo

assim

a

implementação da estratégia, como indicam Silva et al (2013) ao relacionarem o
posicionamento estratégico à estabilidade estratégica.

Em 1998 Mintzberg, Ahlshaud e Lampel elaboraram a obra “ Startgy Safari: the
complete Guide Through the wild of Stategic Management”, na qual discutem os
contextos da administração estratégica na lógica dos ambientes, cultura, tradições e
experiências das organizações. Mintzberg (2004) chega a propugnar o fim do
planejamento estratégico, na obra “Ascensão e queda do Planejamento Estratégico”.
Apesar de sua força intelectual, o autor não conseguiu convencer plenamente os
estudiosos e os executivos com essa proposição. O fato é que os modelos de
negócios surgidos após esta obra, estão muito firmes em especulações acadêmicas
e práticas executivas. Como exemplo, observa-se a profusão de softwares
gerenciais e modelos como o BSC, formulado por Kaplan e Norton (1997).
A definição do rumo estratégico, bem como o próprio planejamento estratégico cujo
objetivo principal é proporcionar meios pelos quais a empresa venha gerar valor
para os clientes e acionistas, são fundamentais para elaboração ou compreensão
de modelos de gestão de processos organizacionais.

2.3 Modelos de Gestão
Segundo da Silva, et al. (2009), os novos modelos de gestão devem ser estudados e
analisados, a fim de criar novas percepções da organização e sua gestão.
Estes autores descrevem a evolução dos modelos de gestão da seguinte maneira:
– Gestão orientada por custos – Muito visada e apropriada para ambientes
empresariais na sociedade industrial. Valoriza apenas os ativos tangíveis, de forma
que os indicadores refletem apenas o desempenho financeiro das organizações.
Esse

sistema

trabalha

de

forma

hierarquizada

no

estilo

top-down, enfatiza o enfoque interno e tem como conceito-chave o valor agregado.
Esse modelo de contabilidade gerencial tornou-se inadequado devido ao ambiente
dinâmico, complexo e de rápidas transformações dos dias atuais.
– Gestão orientada por resultado – Surgiu num ambiente de rápidas
transformações tecnológicas e num mercado em crescente competitividade. Manterse competitivo passou a ser um fator determinante para a sobrevivência da
empresa. Sistemas de custo, de informações e de planejamento e controle da
produção devem ser considerados de forma integrada (PEIXINHO, 2003 apud
SOARES, 2003). Própria da sociedade da informação, a gestão orientada por
resultados faz com que as empresas flexibilizem suas estratégias e, para assegurar
sucesso, migrem de economia de escala para produto personalizado de qualidade.
Com essa visão, além do custo, crescem em importância os fatores relacionados ao
atendimento ao cliente, qualidade dos produtos e serviços, eliminação de
desperdícios, prazo, otimização da produção e aperfeiçoamento contínuo para a
obtenção de um melhor posicionamento estratégico da empresa.
– Gestão orientada para a estratégia – Este sistema parte da premissa de que na
sociedade do conhecimento a vantagem competitiva deriva-se dos recursos
intangíveis, como conhecimento, capacidade e relacionamento criados pelos
empregados em contrapartida dos investimentos em ativos físicos e do acesso de
capital. A literatura sobre esse tema tem sido bastante prolífica, como por exemplo
os trabalhos de Saban, Didonte e Toaldo (2015) e Lara et al (2014).
Esse sistema visa a uma abordagem focada na estratégia e sua implementação
deve ser compartilhada por todos da organização. Esse tipo de gestão deve ser
considerado um processo contínuo e liderado pela alta administração, pois além de

preservar

as

mensurações

de

desempenho

financeiro,

complementa

com

indicadores de desempenho não-financeiros, emanados da visão e da estratégia da
organização.
A Gestão Estratégica possui grande relação com importantes conceitos da Gestão
de Processos. Percebe-se o efeito positivo na melhoria das práticas organizacionais
por meio da Gestão de Processos, porém, mesmo sendo esse modelo de gestão
caracterizado, principalmente, por visar à obtenção de níveis de custos mais baixos,
a melhoria da qualidade e a satisfação de cliente, faz com que o papel da mesma
no contexto da gestão estratégica fica assim explicado. Sendo os processos os
meios pelos quais uma empresa conduz seus negócios, eles são também os meios
pelos quais a organização desenvolve as suas vantagens competitivas e agregam
valor aos stakeholders. Assim, a melhoria ou a reengenharia de processos devem
ser integradas nas discussões

da gestão estratégica e fazerem parte do

planejamento, uma vez que são os processos os meios pelos quais a estratégia se
consolida. Para Davenport ( 1994) as ações de otimização serão sempre mais
valiosas em um contexto estratégico se elas forem realizadas nas áreas que são
estrategicamente importantes para a empresa. Sendo assim, a estratégia passa a
ser formulada a partir das competências e dos potenciais organizacionais, e os
processos de negócio tornam-se uma referência central e o local ideal para a
formulação estratégica.

2.4 O Modelo de gestão de processos

O Guia BPM CBOK (2009) define a gestão de processos de negócio ou BPM –
business process modeling como sendo uma abordagem disciplinada para
identificar, desenhar ou projetar, executar, medir, monitorar e controlar processos de
negócio, automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados
aos objetivos estratégicos da organização, envolvendo, ainda, com ajuda de
tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, inovações e o gerenciamento dos
processos ponta a ponta, levando a uma melhoria do desempenho organizacional e
dos resultados de negócios. As técnicas e os conceitos do BPM permitem tanto o
alinhamento da visão e dos objetivos, entre as áreas estratégicas e as funcionais,

quanto à capacidade das organizações de responderem às mudanças do ambiente
competitivo; logo estão ligadas, diretamente, à estratégia da organização.
Organizações orientadas para a Visão de Processos se percebem como
tradicionalmente organizadas por meio de funções organizacionais representadas
pelos departamentos e unidades, pelos quais os processos criadores de valor fluem.
Assim, essa organização funcional, para garantir a qualidade e a melhoria contínua,
exige o gerenciamento dos processos conseguindo uma redução no tempo de
produção do produto ou da realização do serviço e uma redução de custos. Além de
reduzir o tempo de execução de determinadas tarefas e eliminar as despesas
desnecessárias, a Gestão de Processos permite que todos na organização
compreenderem com clareza o processo ou os processos nos quais estão
envolvidos.
A partir da identificação dos problemas que impactam o resultado final dos produtos
ou serviços, torna-se possível estabelecer soluções corretivas que promovam a
melhoria do desempenho conseguindo assim, não só a redução do tempo de
execução, mas também dos custos gerados por ela. Isso ocorre por que as pessoas
que estão envolvidas diretamente na execução desses processos conhecem cada
etapa de suas atividades e podem realiza-las com melhor eficiência.
Nesse tipo de organização, os processos de negócios merecem a atenção prioritária
no que diz respeito à locação de recursos e esforços da gestão. Esse modelo de
gestão não só

tem o papel de melhorar o desempenho da organização como

também a mantêm atuando em um ambiente competitivo repleto de incertezas.
Portanto, os processos de negócio podem ser percebidos como a maneira pela qual
as organizações se esforçam na busca da excelência e estão relacionados a como
elas estimulam a inovação, pois é neles que a inovação acontece.
De acordo com Oliveira, (2015), a gestão de processos, assim como a gestão de
pessoas ou de indicadores deve ser incorporada pela cultura organizacional,
auxiliando o desenvolvimento de uma percepção integrada das relações de trabalho
entre os diversos setores e a
clientes.

interdependência existente entre fornecedores e

É possível perceber uma relação direta entre a gestão de processos, gestão de
pessoas e gestão de indicadores. Tomando como referencial a primeira, uma boa
gestão possibilita que os funcionários passem a ter uma visão ampliada de seus
respectivos papéis funcionais na organização e de suas responsabilidades em cada
tarefa ou atividade. Logo, processos eficazes dependem de pessoas alinhadas,
acompanhadas e capacitadas, ou seja, uma gestão de pessoas também eficaz,
consequentemente, os resultados serão, positivamente impactados e, portanto fica
clara aí a relação direta com a gestão dos indicadores.
Segundo Davenport (1994), processo é uma ordenação específica das atividades
de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs e outputs
claramente identificados, enfim, uma estrutura para ação. Para Rummler e Brache
(1994), processo é uma série de etapas criadas para produzir um produto ou
serviço, incluindo várias funções e abrangendo o espaço em branco entre os
quadros do organograma, sendo visto como uma cadeia de agregação de valores.
Os processos podem ser compreendidos da seguinte maneira:
- Macroprocesso: envolve mais de uma função organizacional cuja operação tem
impacto significativo no funcionamento da organização e possui vários outros
processos envolvidos.
Exemplo: gestão de pessoas, gestão financeira.
- Processo: conjunto de tarefas interligadas, que utilizam recursos da organização
visando a cumprir um objetivo organizacional específico. São constituídos de
subprocessos.
Exemplo: avaliação de desempenho, compras.
- Subprocesso: é um conjunto de atividades e tarefas distintas e interligadas em
apoio a um processo.
Exemplo: desenvolvimento de pessoal, orçamentação.
- Atividades ou tarefas: são as etapas, as operações ou o conjunto delas que
ocorrem dentro de um processo ou subprocesso.
Exemplo: tabulação dos resultados da avaliação de desempenho.
Segundo Gonçalves (2000), existem três categorias básicas de processos
empresariais: os processos de negócio ou de cliente, que são aqueles que
caracterizam a atuação da empresa e que são suportados pelos processos internos

e possuem como resultado o produto ou serviço que, por sua vez, é recebido pelo
cliente externo. Eles estão ligados à essência do funcionamento da organização,
são típicos da empresa em que operam e são muito diferentes de uma organização
para outra; os processos organizacionais ou de integração organizacional que
ocupam posição central na organização e viabilizam o funcionamento coordenado
dos diversos subsistemas da organização na busca do desempenho geral,
garantindo o suporte adequado aos processos de negócio.

Geralmente, produzem

resultados que são imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais
para a gestão efetiva do negócio; e, por fim, os processos gerenciais que estão
focalizados nos gerentes, incluem as ações que eles necessitam realizar para dar
suporte aos demais processos do negócio.

2.5 Gestão de indicadores

O desempenho organizacional pode ser compreendido como os esforços
empreendidos na direção de resultados a serem alcançados e a Gestão do
Desempenho constitui um conjunto sistemático de ações que buscam definir o grupo
de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades necessários para
seu alcance. A gestão estratégica é uma poderosa fonte de vantagem competitiva
sustentável e medir o valor desses ativos constitui “o Santo Graal da contabilidade”
(KAPLAN; NORTON, 2004, p. 2).
Para uma gestão de desempenho eficaz, a mensuração é parte essencial, ressaltase que não é apenas a ação de medir, por meio de indicadores e valores, mas que
o sistema de mensuração deve ir além da aferição dos resultados e permitir uma
análise dos recursos internos de uma organização, bem como da utilização dos
mesmos e o valor percebido pelos clientes e acionistas. Mesmo que se possa
entender mensuração como processo de quantificação, seus efeitos estimulam a
ação e a estratégia só existirá e será praticada se for possível identificar um padrão
consistente de decisões e ações na organização (Mintzberg, Ahlstrand e Lampel
(2010)).

2.5.1 Indicadores de desempenho
Indicadores são os responsáveis, ao atuarem como métricas, por proporcionarem
informações sobre o desempenho visando ao acompanhamento, controle e
melhoria. Refletem a realidade dos resultados empresariais portanto, são
verdadeiros referenciais, criados a partir dos objetivos estratégicos que servem
como base para avaliar e acompanhar o plano de ações e identificar eficiências,
ineficiências e oportunidades. Bellen (2007) afirma que os indicadores são
responsáveis por comunicar o progresso em direção a uma meta objetivando retratar
o mais próximo da realidade, e que eles

são reponsáveis por simplificarem as

informações sobre fenômenos complexos tentando melhorar com isso o processo de
comunicação (BELLEN, 2007).
A utilização de indicadores possibilita que a empresa mantenha o foco de sua
atuação e explore mais os quadros de oportunidades. Os indicadores são
instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das
organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem
acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade,
correção de problemas, necessidades de mudança, etc.
Pode‐se dizer que os indicadores possuem, pelo menos, duas funções básicas: a de
descrever, por meio das informações geradas, a realidade dos resultados e a de
caráter comparativo, permitindo analisar e avaliar os resultados com base na
comparação com os anteriores. Dessa forma, os indicadores servem para mensurar
os resultados e gerir o desempenho, servem também para embasar a análise dos
resultados alcançados e avaliar as decisões tomadas, contribuindo assim para a
melhoria contínua dos processos organizacionais. Alem diso, eles possibilitam o
planejamento de ações futuras, o controle do desempenho e as correções
necessárias. (BELLEN, 2007).
Segundo Da Silva et al, (2009), são exemplos de ferramentas que apoiam a gestão
de indicadores:
• A matriz de desempenho de Keegan et al. (1989), que desenvolve uma
abordagem que integra aspectos ‘internos’ e ‘externos’, fatores ‘financeiros’ e
‘não-financeiros’.

• O sistema SMART de Cross e Lynch (1989), que desenvolve uma técnica para
integrar a medição, a análise e a geração de relatórios dentro de uma perspectiva
estratégica. Estes autores trabalham com a hierarquia do desempenho (pirâmide
de desempenho) para estabelecer relações de causa e efeito entre a ‘visão’
organizacional e as ações que se desenvolvem no nível operacional. Há uma
clara gestão dos aspectos internos e externos que contribuem para o
desenvolvimento de uma eficiência interna e de uma eficácia externa, no que se
refere às ações desenvolvidas.
• O modelo de medição de desempenho proposto por Fitzgerald et al. (1991)
integra os conceitos de determinantes e resultados no que se refere ao
desempenho do sistema de operações, claramente explorando as causalidades
entre os dois conceitos. As medidas de desempenho podem estar relacionadas a
resultados (posição competitiva, desempenho financeiro), ou podem representar
determinantes do desempenho (custo, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação).
• O sistema integrado e dinâmico de medição de desempenho – IDPMS –
concebido por Ghalayini et al. (1997) incorpora no sistema de medição de
desempenho, propriedades relacionadas à dinâmica das operações e outras
relativas integrações do sistema de gestão.
Segundo Lima e Silva (2009), atualmente, a metodologia disponível e uma das mais
aceitas no mercado, para acompanhamento dos indicadores e, consequentemente,
da implantação da estratégia, é o Balanced Scorecard, desenvolvida por Kaplan e
Norton (1997) que será abordada à frente deste artigo e os profissionais de gestão
do conhecimento corporativo vêm desenvolvendo grande quantidade de softwares
de gestão de processos e de desempenho, buscando instrumentalizar, definir,
priorizar e estabelecer conteúdos, rotinas e compromissos nas organizações.

2.5.1.1 Medidas Financeiras
Segundo Pace, (2009), é fato que os sistemas de mensuração finaceira apresenta
limitações como única fonte de avaliação do desempenho das organizações.
Maskell, destaca algumas destas limitações.

• Ausência de relevância. É comum as demonstrações contábeis não estarem
diretamente ligadas à estratégia produtiva, que busca desempenho na satisfação
do cliente, na qualidade, na flexibilidade e na inovação. Estas metas estratégicas,
bem como os controles operacionais de índices de produtividade, ciclos de
produção e taxas de rejeição não são monitorados pelos relatórios tradicionais;
• Distorções nos custos. A apropriação dos custos com base no custeio por
atividade busca resolver as distorções provocadas pelo custeio direto;
• Falta de flexibilidade. As características de objetividade e consistência, inerentes
à contabilidade, tornam seus demonstrativos menos flexíveis para atender às
variadas

necessidades

das

diferentes

plantas,

produtos,

processos,

departamentos e equipes;
• Frequência e oportunidade dos relatórios. Níveis de excelência na área produtiva
exigem respostas e retornos rápidos da linha de produção, sendo importante
lembrar que a contabilidade não trata os intangíveis, o que pode ocasionar
distorções nos resultados e restrição à busca da excelência produtiva;
• Obstáculos ao progresso na direção da excelência de processo. Excessivo foco
nos custos pode restringir melhorias nos projetos. Assim é o caso do custo de um
investimento que propicia maior flexibilidade, mas de difícil justificativa, pois a
flexibilidade não pode ser medida, nem relatada, pois é um intangível.
Esse conjunto de limitações, entre outras que podem ser levantadas, levou à
necessidade de se considerar, no mesmo grau de importância, as medidas
denomindas não financeiras.

2.5.1.2 Medidas Não-Financeiras
Aguiar e Frezatti ( 2011) afirmam que, geralmente, atribui-se uma orientação
gerencial de curto prazo ao uso de medidas financeiras de desempenho para os
propósitos de incentivo dentro das poíticas das organizações. Isso se deve ao fato
de que os resultados financeiros são responsáveis por boa parte da compreensão
dos resultados de uma organização, apesar de não serem os únicos. As medidas
não financeiras têm, como objetivo, avaliar os aspectos intangíveis que não
encontrados nos relatórios contábeis ou em outras medidas financeiras, mas que

são de grande importância para que a organização atinja seu sucesso. Assim, eles
complementam as medições financeiras tradicionais com avaliações sobre o cliente,
sobre os processos internos que precisam ser aprimorados, bem como auxiliam na
identificação de investimentos em recursos humanos, sistemas, infraestruturas, entre
outros recursos que poderão atuar no aprimoramento das atividades da empresa. A
necessidade de incluir medidas não financeiras na avaliação do desempenho
organizacional surgiu devido à necessidade de as organizações tornarem-se
competitivas em um novo contexto empresarial, em que as medidas unicamente
financeiras já não eram mais suficientes.
Nas instituições de ensino, as medidas não financeiras são ainda mais importantes
do que as financeiras, se comparadas a outros tipos de empresas. Medidas tais
como a permanência do aluno na escola, o índice de Bulliyng da escola, a presença
e participação dos pais na vida escolar dos filhos, entre outros, são apenas alguns
exemplos de medidas não financeiras que devem ser prioridades nos mapas de
acompanhamento de indicadores nesse tipo de instituição.
No que tange à gestão de indicadores, o grande desafio das instituições de ensino
está na identificação e na mensuração dos indicadores de desempenho não
financeiros, uma vez que possuem um caracter mais subjetivo. Assim, para avaliar
corretamente, a instituição deve ter clareza do perfil de aluno que deseja formar.
Para tal, faz-se necessário identificar as competências, que devem receber as
intervenções intencionais durante o processo educativo, bem como os indicadores
que permitem avaliar o desenvolvimento de tal competência, tanto do ponto de vista
da aquisição dessas competências pelos alunos, quanto da capacidade que os
recursos tangíveis e intangíveis da instituição tem de desenvolvê-la nos alunos.
Deve-se levar em conta ainda que o aluno é participe de todo o processo, ou seja,
constrói o conhecimento (um dos objetivos da escola a ser mensurado), juntamente
com a própria escola e também que, devido a natureza do serviço, uma vez o
mesmo seja oferecido de má qualidade, na maioria das vezes, não existe maneira
de se realizar um “recall”.
Entre os objetivos das medidas de desempenho está o de motivar os executivos e
funcionários a implementarem as estratégias da Unidade de Negócios com sucesso.
Para Kaplan e Norton (1997, p. 154) “um Balanced Scorecard bem sucedido é

aquele que transmite a estratégia através de um conjunto integrado de medidas
financeiras e não-financeiras”. Sendo assim, faz-se necessário que os dois tipos de
medidas sejam consideradas com a mesma relevância. Logo, existe uma relação
entre os dois tipos de medidas, financeiras e não-financeiras, que além de se
complemetarem, impactam umas nas outras.

2.6 O Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard (BSC) surgiu de pesquisas realizadas pelos professores
Robert Kaplan e David Norton, da Harvard Business School nos anos 1990. Teve
sua origem a partir da necessidade de se completar o acompanhamento financeiro
tradicional como medição do sucesso das organizações, possibilitando que a visão
e a estratégia sejam convertidos em objetivos, indicadores estratégicos, metas e
iniciativas e que o desdobramento ocorra, também,

por meio

de outras

perspectivas além da financeira, Quesado e Rodrigues (2009). O BSC

visa à

criação de um painel de medidas financeiras e não-financeiras equilibradamente
entre elas com o objetivo de nortear as decisões de uma empresa. Portanto, pode
funcionar como uma ferramenta utilizada na gestão estratégica das organizações
que traduza a totalidade de uma visão e estratégica num conjunto harmônico de
medidas de desempenho deixando

de ser apenas um sistema de medição

aperfeiçoado e passando a ser um sistema gerencial importante às empresas
(KAPLAN;NORTON, 2004). O BSC é um sistema de acompanhamento e de
avaliação do desempenho da empresa que contém um conjunto de indicadores
financeiros e não financeiros e visa a traduzir o planejamento em medidas que estão
associadas diretamente à estratégia da instituição. Kaplan e Norton (2004) afirmam
que o BSC é “mais que um sistema de mensuração de desempenho, o Scorecard é
um tradutor da estratégia e comunicador do desempenho”.
Segundo Costa (2006, p.6):
“O balanced scorecard (BSC) não surgiu como um conjunto de indicadores
derivados de processos ad hoc. As medidas de desempenho, no BSC, são
desenhadas a partir de uma concepção geral da estratégia da empresa e
não a partir das necessidades especificas de cada área. As necessidades
especificas de cada área só são consideradas caso sejam determinantes

do desempenho da empresa no cumprimento da estratégia delineada. A
ordem dos fatores, neste caso, altera o produto. A ferramenta requer que
sejam estabelecidas medidas que efetivamente indiquem se a estratégia
delineada pela organização está sendo, implementada e executada
satisfatoriamente.”

Segundo Kaplan e Norton (2004), o (BSC) é uma ferramenta completa que traduz a
missão e a estratégia da empresa em objetivos e medidas, a partir de

quatro

perspectivas: financeira do cliente, dos processos internos e do aprendizado e
crescimento. As quatro perspectivas do BSC abrangem o sucesso financeiro, a
liderança de mercado, a fidelidade do consumidor, o desenvolvimento de capital, o
controle dos processos de negócios e as consequências disso tudo para a
comunidade (RAMPERSAD, 2004) e devem responder à seguinte pergunta: para a
perspectiva financeira, o foco é em como a empresa deve considerar os seus
acionistas? Já para a perspectiva dos clientes, a principal pergunta é: como os
clientes percebem a empresa? Na perspectiva dos processos internos, o que
importa é saber

como a organização conseguirá

ser excelentes nos nossos

processos? E, por fim, a perspectiva do aprendizado e crescimento está orientada
para como fazer para

continuar aprendendo a melhorar a criação de valor da

empresa?
Para Doran et al. (2001), não são documentados muitos casos que descrevem
alguns dos fracassos e problemas encontrados na implementação do BSC. É fato
que uma ferramenta que se difundiu e que possui um grande sucesso, tanto no meio
acadêmico quanto na prática do dia a dia das organizações, viesse a sofrer críticas
tais como as segundo Costa, (2001), apoud (ALLEN, 1999), que afirmou que,
partindo da

leitura cuidadosa da definição de controle orçamentário é possível

perceber que o BSC não apresenta qualquer novidade, sendo portanto reprodução
de velhos conhecimentos de uma outra forma, a exemplo da linguagem
orçamentária de comparação entre o previsto e realizado. Outros autores, como
Malcom (1999), levantam a questão se o BSC é um plágio, ou se, de fato, traz novas
contribuições para literatura de contabilidade gerencial. Mintizberg (2004) se
manifesta contrário ao positivismo exacerbado do BSC, ao atribuir ao desempenho
elementos como cultura, tradições e visões de mundo.

O fato é que o BSC é o programa de medição de desempenho mais utilizado no
mundo, sendo hoje visto como um sistema de gestão de desempenho capaz de
alinhar a estratégia da empresa a todos os níveis da organização e que a
associação das medidas financeiras e não-financeiras, bem como as relações entre
elas, trouxe contribuições significativas tanto para literatura quanto para a prática
nas

empresas.

Sobre

as

perspectiva

não-financeiras,

uma

proporcionada por Madorran e Garcia (2016). Outras contribuições

referência

é

da literatura

questionam os impactos das métricas para a avaliação efetiva das organizações,
como por exemplo Ramos, Freire e Brandão (2013) e González, et al. (2016).

2.6.1 Perspectivas do Balanced Scorecard
2.6.1.1 Perspectiva Financeira
As medidas financeiras de desempenho são responsáveis por indicar se as
estratégias implementadas pela empresa estão trazendo melhores resultados
financeiros para a organização, medidos através da lucratividade, crescimento,
produtividade e valor econômico para os acionistas (KAPLAN e NORTON, 1997;
NIVEN, 2005). Outros objetivos, como, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio
líquido, redução com a despesa com pessoal e garantir manutenção da receita,
também fazem parte do conjunto de medidas dessa perspectiva. São elas as
responsáveis em manter o foco das demais perspectivas, uma vez que, segundo
Kaplan e Norton (1997), elas são valiosas para sintetizar as consequências
imediatas das ações consumadas.
Os objetivos e medidas dessa perspectiva são influenciados diretamente pelo
comportamento do mercado, competitividade, maturação dos serviços e produtos da
empresa. Assim, após considerar tais condições, é possível estabelecer as
estratégias visando ao alcance dos objetivos definidos.
São exemplos de indicadores financeiros:

ativos totais, rentabilidade do ativo

(ROA), rentabilidade do capital próprio (ROE), margem bruta, margem líquida,
receita, custos totais, taxa de crescimento, valor de mercado, entre outros.

2.6.1.2 Perspectiva dos Clientes
Segundo Niven (2005), o BSC, na perspectiva dos cliente, necessita responder a
duas perguntas fundamentais: Qual é o nosso público alvo? Qual é a nossa proposta
de valor para servi-lo? Para Kaplan e Norton (1997), na mesma perspectiva, as
empresas precisam identificar os segmentos de mercado, potencializando e
especificando seus clientes, criando propostas de valor dirigidas a esses segmentos.
Ao focar na criação de valor para o cliente, que pode estar relacionada a preço,
satisfação com a qualidade do produto ou serviço, imagem da marca e atendimento,
entre outros, por meio da atração, satisfação e retenção dos mesmos, é possível
aumentar a rentabilidade e o market share, o que demonstra a relação de causa e
efeito entre objetivos.
Kaplan e Norton (1997) afirmam ainda que é nessa perspectiva que se traduz a
missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos para cada segmento de
clientes e mercados. Assim, torna-se mais fácil comunicar para todos da
organização, a estratégia. Pode ser medida através do maket share, satisfação dos
clientes, percepção da marca entre outros indicadores. Como exemplos de
indicadores de clientes, pode-se citar o número de clientes, a participação de
mercado, as vendas, os clientes perdidos, o número de reclamações, o tempo de
atendimento, os novos clientes, entre outros.

2.6.1.3 Perspectiva de Processos Internos

Refere-se às atividades que ocorrem na organização, na cadeia de valor. São eles
os responsáveis pela criação de valor para os clientes e para os acionistas, ao
colocarem a estratégia em ação. Segundo Kaplan e Norton (1997), na perspectiva
dos processos internos, os executivos identificam os processos mais críticos em que
devem buscar a excelência com o objetivo de atender os segmentos específicos de
clientes e acionistas. As organizações devem executar bem todos os seus
processos. Kaplan e Norton ( 2004) ressaltam que o BSC é eficaz tanto nos
processos internos já realizados e acompanhados pela empresa quanto na
identificação de processos que necessitam ser desenvolvidos e acompanhados.

Entretanto, naqueles que são fundamentais para a sua proposição de valor –
aqueles que são fonte de competências essenciais e que geram vantagens
competitivas sustentáveis – ela deve ter excelência operacional. Niven (2005),
afirma que para obter a satisfação dos clientes e alcançar as expectativas dos
acionistas, deve-se pensar os processos internos completamente ao invés de
concentrar esforços na melhoria incremental das atividades preexistentes. São
exemplos de indicadores de desempenho para essa perspectiva a otimização de
custos operacionais, desenvolvimento de produtos, produção, manufatura, entrega e
serviços de pós-venda. São exemplos de indicadores de processos internos:
cumprimento de prazos, quantidade de defeitos e falhas, novos produtos lançados,
entre outros.

2.6.1.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento
Segundo Kaplan e Norton (1997), essa perspectiva do BSC tem o objetivo de
desenvolver medidas para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional,
direcionando seu foco aos objetivos estabelecidos nas demais perspectivas,
permitindo identificar os pontos onde a empresa se destaca. Para Niven (2005), as
medidas dessa perspectiva são os pilares das outras três perspectivas, sendo
consideradas, por ele, como a base para que todo Balanced Scorecard seja
construído.
Essa perspectiva, segundo Kaplan e Norton (1997), define os ativos intangíveis
necessários ao desempenho das atividades medidas nos processos internos.
Envolve as pessoas em termos de capacidade, competências, motivação,
empowerment e alinhamento. Nela destacam-se, como medidas importantes,
segundo Niven (2005), os resultados principais (resultados) e motivadores do
desempenho (medidas de tendência), bem como as habilidades dos funcionários, a
sua satisfação, a disponibilidade da informação e o alinhamento da equipe. Como
exemplos de indicadores de crescimento e aprendizagem, destaca-se, entre outros,
o investimento em treinamento e desenvolvimento, absenteismo, turn-over , número
de sugestões dos funcionários, número de acidentes no trabalho, número de casos
que vão de encontro aos valores da instituição, número de promoções, número de
reclamções dos funcionários e os resultado na pesquisa de clima interno.

Niven (2002) afirma que, para ser eficiente, um BSC necessita conter as relações de
causa e efeito que conectam as medidas e objetivos de desempenho desde a
perspectiva de aprendizado e crescimento até a melhoria dos resultados na
perspectiva financeira. O mapa estratégico é a representação esquemática das
quatro perspectivas de uma empresa que visa a buscar, por meio das interligações
dos diversos indicadores, explicitar essa relação de causa e efeito entre as diversas
medidas e objetivos e consequentemente entre as ações definidas na estratégia da
empresa . Segundo Kaplan e Norton (2004), o mapa é a principal representação
visual onde, em uma única página, se explicita como os objetivos se integram e
combinam juntamente com as quatro perspectivas do BSC. Esses objetivos, nas
quatro perspectivas do mapa estratégico, gerarão cerca de vinte a trinta indicadores,
interligados, no BSC. Para Kaplan e Norton 2004), o mapa tem, como princípios
para a gestão, traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar a organização a
estratégia, transformar a estratégia em tarefa de todos, converter a estratégia em
processos contínuos, mobilizando a mudança por meio de lideranças executivas,
permitindo a busca da excelência na Gestão de Processos internos nas
organizações.

2.7 O alinhamento entre estratégia, gestão de processos e gestão de
indicadores
A busca constante pelo alcance dos objetivos estratégicos tem gerado nas
organizações uma preocupação em aperfeiçoar continuamente seus processos de
negócio. Whittington, Johnson e Melin (2004) apud PACAGNAN et al, (2011)
sugerem, ao discutirem o modelo Praxis, Praticantes e Práticas para a formulação
da estratégia, acrescentar dois níveis de análise sendo um acima e outro abaixo da
do nível da firma. O primeiro nível discute a estratégia a partir de uma abordagem
sociológica, considerando sua importância para a sociedade como um todo. Já no
segundo, discute-se, a partir de uma perspectiva gerencial, ou seja, trata-se de
discuti-la sob a ótica mais explícita dos processos estratégicos gerais focando em
onde e como a atividade de criação e administração de estratégias realmente é feita,
quem as realiza, quais as competências necessárias a essa atividade e como elas

são adquiridas. Aborda também quais são as técnicas e ferramentas utilizadas e
como a atividade de “fazer estratégia” é organizada.
Levando-se em consideração a análise no segundo nível, ou seja, a partir de uma
visão gerencial, os processos relacionados diretamente à estratégia da organização
necessitam estar alinhados e colocados em prioridade. A eficácia na gestão destes
processos é que poderá viabilizar os objetivos estratégicos da instituição ao
possibilitar

a reflexão de maneira estruturada sobre as práticas do dia a dia,

facilitando a compreensão por todos da organização, criando condições para que a
instituição adapte os seus processos-chave, ou seja, aqueles que são mais
importantes para a consecução da estratégia da organização, com maior eficiência e
agilidade, proporcionando respostas rápidas às pressões do ambiente. Segundo
Muller et al. (2003), uma vez efetuado o mapeamento destes processos, é possível
estabelecer fórmulas e regras para a quantificação da performance, os indicadores.
A análise dos indicadores sob a luz das metas estabelecidas é o fundamento das
diferentes estratégias de melhoria dos próprios processos. Pela monitoração destes
indicadores, a alta administração pode determinar rumos gerais do negócio e
verificar resultados em comparação com metas globais.
Não se pode falar em gestão de processos sem pensar no alinhamento entre os
processos e a estratégia da organização pois, somente a partir do alinhamento, é
possível sincronizar as atividades para criar sinergia e alcançar resultados
expressivos é necessário que os indicadores de desempenho estratégicos, dos
processos

sejam coerentes e estejam adequados entre si. O redesenho dos

processos é um dos instrumentos chave para o alinhamento dos processos à
estratégia, na medida em que permite projetar todas as mudanças necessárias para
que os processos atendam aos requisitos da estratégia da Instituição e transformemse efetivamente em vantagem competitiva.

2.8 A gestão nas escolas de ensino básico.

A gestão escolar possui uma construção teórica ainda pequena e muito recente. Seu
início oficial data de 1961, podendo ser identificado nas primeiras publicações da
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE – quando

deram início às reflexões a cerca da natureza e da função da administração escolar.
A partir da década de 1980, iniciou-se a produção científicasobre gestão escolar em
artigos que podem ser encontrados na

Revista Brasileira de Política e

Administração da Educação
Souza (2006) afirma que, no ano de 1988, foi encontrada a primeira tese que traz no
título a expressão gestão escolar. A importância de se pesquisar essa história da
teoria da gestão escolar se deve ao fato de que esse tipo de pesquisa “trata das
concepções que tem os autores dos diversos períodos da produção acadêmica no
Brasil sobre a gestão escolar e sobre os diretores e a sua função” (SOUZA, 2006,
p.14). Segundo Lourenço Filho (2002), esses artigos podem ser encontrados na
ANPAE11 e na RBPAE 12.
Para Souza (2006) apoud Lourenço Filho (2002), “a principal contribuição que os
autores, por ele denominados de clássicos14, trouxeram foi a constituição
acadêmica do campo da gestão escolar no Brasil, qualificando as definições da
administração e preocupada com a preparação técnica e instrumental dos dirigentes
educacionais e escolares, num contexto de crescente complexidade da instituição
escolar. Esses autores partem de teorias da administração científica para
fundamentar a teoria da administração escolar.” De modo geral, a gestão escolar é
composta pelas funções de direção e coordenação. Segundo Soares e Teixeira.
(2006), “dirigir uma escola implica colocar em ação os elementos do processo
organizacional (planejamento, organização, avaliação)

de forma integrada e

articulada. Supõe, portanto, uma ação de “liderança organizacional”, conforme se
expressa Nóvoa (1995, p. 26) que, ao esboçar o retrato de uma escola eficaz, indica
a liderança organizacional como uma de suas características. Para Machado (2013),
“dirigir e coordenar são tarefas que canalizam o esforço coletivo das pessoas para
os objetivos e metas estabelecidos” e “é o dirigente e principal responsável pela
escola, tem a visão do conjunto, articula e integra os vários setores”. O coordenador
“responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógicodidático em ligação direta com os professores, em função da qualidade do ensino”.
Segundo Lourenço Filho (2002) no I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar
denominado 1961: O que é administração escolar?, Anísio Teixeira menciona a
inexistência da administração escolar no Brasil, que os administradores não estavam

sendo preparados e que a função era assumida por qualquer pessoa. Da década de
1960 até os dias atuais, a situação não é muito diferente, tanto em escolas privadas
e, principalmente, nas públicas, os diretores continuam sem ser preparados para
fazerem a gestão escolar. Nas escolas de rede pública, a maioria é eleito pela
comunidade e, normalmente é um professor que possui o desejo de administrar uma
escola, mas normalmente não possui formação para tal. Nas escolas da rede
privada, é comum a direção da escola ser realizada pelo próprio fundador,
normalmente professor ou pedagogo, ou passada de pai para filho. O que
normalmente se percebe é a procura, por alguns diretores de uma formação na área
administrativa ou uma assessoria, quando muito.

2.9 Modelo analítico da pesquisa
Conforme foi apresentado neste capítulo, o processo de negócios refere-se a um
conjunto de tarefas que agregam valor à instituição onde ocorre a transformação
que se inicia com a entrada (inputs), do que será transformado pelo processo e, a
saída (outputs), que é o resultado dessa transformação. A gestão de processos de
negócio ( Business Process Management ), BPM, segundo o guia ABPN, consiste
na união da gestão de negócios e tecnologia da informação com foco na otimização
dos resultados das organizações, por meio da melhoria dos processos de negócio
para o alcance dos resultados almejados, conforme se apresenta na figura 1.
Modelo simplificado de gestão de processos:
INPUT
Recursos necessários

PROCESSO
Agregação de valor

OUTPUT
Resultado do processo

Monitoramento e controle
Fonte: o autor

Com base neste modelo positivista lógico do sistema de processos, bem como de
sua gestão, foi elaborado o modelo de Business Process Managemnet – BPM do
Colégio Magnum, que se fundamenta no clássico sistema SCP (Structure – Conduct

– Performance) ou Estrutura
utura – Conduta – Desempenho, por sua vez evoluído por
Forjoun (2010), para o modelo OESP (Organization – Enviroment – Strategy –
Performance) ou Organização – Ambiente – Estratégia – Resultado.
Efetivamente, o modelo desta pesquisa adota, no contexto do ambiente
ambiente do BPM, os
construtos Entradas ou Condicionantes

do sistema, Estratégias, Estruturas e

Resultados. Assume ainda, impactando e condicionando esses construtos, o
componente Controle.
A figura 2 apresenta o modelo analítico da pesquisa, contemplando os marcos
teóricos da literatura no tema da Gestão Estratégica e adaptando-os
adaptando
às
idiossincrasias do Colegio Magnum. Os componentes desse
des
modelo são
apresentados a seguir:
Figura 2: modelo analítico da pesquisa

Fonte: Análise de conteúdo / Laurence
Laur
Bardin (2011).

O modelo a seguir representa o BPM do Colégio Magnum.
Figura 3: O BPM do Colégio Magnum

Fonte: o autor

3. O MODELO ANALÍTICO DA PESQUISA
3.1 Componentes do modelo de Gestão de Processos no Colégio Magnum
3.1.1 Entradas (Inputs):
Entre os elementos componentes do construto Entradas, a qualidade da educação
no Brasil deve ser levada em consideração haja visto que a presença de instituições
privada, como é o caso do Colégio Magnum, está intimamente relacionada à história
desse setor no País, o que exerceu grande interferência no mercado educacional.
Outro fator que interfere significativamente nesse mercado é a legislação brasileira,
que, em função de querer melhorar os resultados do País em avaliações
internacionais, como por exemplo o PISA da OCDE, promove mudanças
significativas que impactam todo o segmento, independente de a escola ser pública
ou privada.
Outro fator de grande importância é a procura, por parte das famílias, por instituições
de ensino que sejam parceiras na formação de hábitos e valores dos seus filhos, em
função do pouco tempo disponível dos pais para este fim.
A área de influência do Colégio Magnum, como fator importante a ser estudado
abrange, principalmente, os bairros Cidade Nova, Silveira, Nova Floresta, Bairro da
Graça, Sagrada Família, Ipiranga, Floresta e Palmares. O quadro abaixo traz a
evolução da população alvo na área de influência.
Figura 4: evolução da população na área de influência do Colégio Magnum

Fonte: IBGE, 2010

Uma das grandes demandas enfrentadas atualmente pelas escolas, sejam elas
privadas ou públicas é a preparação dos seus alunos, para o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio). Além da necessidade de preparar os alunos, as escolas
ainda sofrem com os rankings produzidos pela imprensa que tornam o ambiente
ainda mais competitivo. Curry (2003, p.142) afirma que há muitas escolas que só se
preocupam em preparar os alunos para entrar nas melhores faculdades. Elas erram
por se focarem apenas neste objetivo. Mesmo que entrem nas melhores escolas,
quando saírem, esses alunos poderão ter enormes dificuldades para dar solução a
seus desafios profissionais e pessoais. Apesar dessa realidade, as famílias ainda se
baseiam nos resultados das escolas nas aprovações de seus alunos nas
Universidades do País como o principal referencial de qualidade das escolas.

3.1.2 Ambiente

Fazem parte do construto ambiente todos aqueles fatores que interferem
diretamente nas decisões estratégicas do Colégio, mas que não dependem de
escolhas do próprio Colégio, ou seja, apesar de sofrer influência desses fatores, a
instituição não consegue alterá-los. Entre eles, destacam-se o contexto econômico e
social, as políticas públicas e o próprio ambiente local.

3.1.3 Estratégia
Esse construto integra os processos ligados diretamente à estratégia do Colégio, ou
seja, aqueles que foram selecionados por agregarem valor a instituição, direta ou
indiretamente qualificando o ensino e formação do Colégio, garantindo o
posicionamento desejado. Entre eles, destacam-se a captação de novos alunos,
que ocorre pontualmente no mês de setembro, e, durante o primeiro semestre,
ocasionalmente atendendo à movimentação das famílias que mudam de cidade,
estado ou país. A atração de professores e funcionários acontece a partir de um
banco de talentos encontrado no RH e ocorre em várias etapas, entre elas, teste
psicológico, prova específica e entrevista. O processo de acompanhamento de

professores e funcionários se dá com base em competências e culmina na avaliação
formal do tipo 360 graus. Entre os eventos realizados pela escola, destacam-se a
festa junina, o festival literário, a simulação das Nações Unidas, as festas de
formatura e as festas de professores e funcionários. Faz parte da estratégia o
Programa Habilidades para vida. É composto por quatro programas que, juntamente
com as outras ações e projetos realizados pelo Colégio, possibilitam a formação dos
alunos. São eles: Programa de Esportes, Programa de Inglês, Programa de
Empreendedorismo e Protagonismo Estudantil e Programa de Empreendedorismo
Social. Esses programas são especialmente significativos para que os alunos
desenvolvam um conjunto de habilidades para a vida, pois, quando se formarem,
terão que conquistar seu espaço em um mundo marcado pela competitividade e pela
velocidade das informações e das mudanças. Há também o Magnum Escola Integral
os alunos permanecem no Colégio o dia inteiro e desenvolvem diversas atividades
como: dever de casa, dança, futebol, natação e inglês. Além dessas atividades, são
desenvolvidos projetos de artes e resgate da cultura.

Políticas de preços e as

assessorias de marketing e de imprensa também fazem parte da estratégia.

3.1.4 Estrutura
O construto Estrutura é aquele que apresenta os recursos que a escola possui para
realizar com eficácia as proposições estratégicas definidas em seus planos e que,
por sua vez, deveram estar ajustados às mesmas. Para tal, a Escola possui prédios
específicos e interligados para os diversos segmentos da educação infantil ao
ensino médio. Conta também com uma ampla área de lazer com quadras, piscinas e
um ginásio poliesportivo com capacidade para duas mil pessoas. Possui laboratórios
de biologia e química e salas de aula equipadas com projetores e sons. A biblioteca
é de boa qualidade e oferece um expressivo número de títulos. Há na escola um
amplo estacionamento e áreas de refeitório, sala de professores e duas cantinas,
uma delas especializada em produtos naturais e mais saudáveis. O ERP da escola é
fornecido por uma empresa de grande porte e a instituição está atuante e presente
em um site, no facebook e no instagram. O Colégio está localizado em uma região
privilegiada, na saída para o aeroporto de Confins e a alguns minutos do centro da

cidade. A estrutura organizacional é enxuta, destacando-se os coordenadores
pedagógicos divididos conforme o âmbito de atuação no ensino ou na formação, o
que está ajustado e alinhado à estratégia do Colégio. A equipe de profesores e
funcionários passa por treinamentos e desenvolvimentos constantemente. O turnover, é relativamente, alto nos funcionários de higienização, mas muito baixo nos
demais cargos, incluindo os professores. A marca da escola é forte e bem
reconhecida no meio educacional. O Colégio possuiu um posicionamento claro de
oferecer um ensino e uma formação de qualidade, percebido nas pesquisas durante
os processos seletivos e na ultima que fora encomendada em 2013.

3.1.5 Resultados
Entende-se por construto Resultados tudo aquilo advindo dos processos internos e
que devem ser percebidos pelos diversos stakeholders como valor. Entre os mais
expressivos do Colégio, pode-se citar o ENEM, estando a escola entre as cinco
primeiras do Estado e entre as vinte primeiras do País, nos últimos nove anos. Neste
período, houve o reconhecimento da UNESCO, aceitando o Colégio no seu
programa de escolas associadas, com destaque para a indicação em 2012 do diretor
do Magnum para assumir a Coordenação das escolas associadas da UNESCO em
Minas Gerais, cargo que ele ocupa até hoje. Podem-se constatar os resultados
também pelo grande número de estudantes que procuram a Escola todos os anos
para o processo seletivo de novos alunos. A escola é hoje a que mais possui
premiações entre as escolas mineiras nas olimpíadas do conhecimento, realizadas
pelas Universidades Federais. O nível de satisfação de alunos, pais e professores é
muito alto, sendo medido, periodicamente, pela instituição, por meio de pesquisas.
De acordo com os sócios, o resultado financeiro vem atingindo as expectativas e
permite muitos investimentos em diversos recursos e áreas da instituição

3.1.6 Controle
Esse construto engloba as ferramentas e as metodologias utilizadas para fazer o
acompanhamento das etapas de cada processo, bem como os resultados obtidos,

como processos de controle interno, podem-se destacar os contratos, as cobranças,
as avaliações de desempenho, as políticas e normas constantes nos manuais e,
principalmente, a coleta dos indicadores de desempenho institucional que alimentam
a metodologia do BPM. Como processos de controle externo, destacam-se as
normas e políticas definidas pela sociedade mantenedora e contidas em manuais, as
leis, pareceres e medidas provisórias do MEC, das Secretarias Estadual e Municipal
de Educação, do Ministério do Trabalho e as políticas sindicais.

4- FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.

4.1 Caracterização da pesquisa
Para se proporcionar uma concepção mais ampla deste estudo, configurando os
propósitos pertinentes aos ditames epistemológicos, teóricos e morfológicos próprios
desta abordagem, optou-se pela metodologia científica qualitativa e descritiva,
exploratória na abordagem de estudo de caso. Efetivamente, considera-se, nesse
propósito, que esta modalidade permite uma abordagem analítica ampla do sistema
e processos em que se insere o Colégio Magnum. Uma pesquisa quantitativa do tipo
survey, certamente, dificultaria uma exploração ampla do sistema. Ainda assim, foi
realizada a partir de uma pesquisa qualitativa, uma sistematização de informações
em dados que caracterizam tendências dominantes nas respostas dos atores
envolvidos no sistema Colégio Magnum. Freitas, e Jabbour, (2011), afirmam que a
abordagem qualitativa centra-se na identificação das características das situações,
dos eventos e das organizações Para Godoy(1995), as principais características de
uma pesquisa qualitativa são o próprio ambiente como fonte direta para a obtenção
de dados e o pesquisador como sendo o principal instrumento para extraí-los.
Foram realizadas entrevistas gravadas e um questionário semiestruturado. Para as
entrevistas, devido ao fato de o pesquisador ser o próprio diretor do colégio, foi
contratado um profissional externo para realizá-las.
Associados, os dados da sistematização quantitativa e qualitativa proporcionaram
um manancial suficientemente rico para análises, conclusões e recomendações para
a melhoria do sistema como um todo, assim como de sua gestão estratégica,
atendendo aos stakeholders.

4.2 Unidade de Análise e Observação
A unidade de análise, efetivamente, consiste da aplicação do modelo clássico da
OESP (Organization – Enviroment – Strategy – Performance) adaptado para

AEEERC (Ambiente – Entradas – Estratégias – Estruturas – Resultados – Controle)
ao sistema Colégio Magnum, conforme abordado anteriormente neste trabalho.
As unidades de observação, ou os provedores de conteúdos analíticos perceptuais,
foram escolhidos por sorteio e consistiram de quatro gestores administrativos e
quatro pedagógicos, oito professores e oito funcionários administrativos. Foram
entrevistados também quatro alunos de cada uma das três séries do Ensino Médio.
As perguntas a estas unidades foram adaptadas para que cada grupo tivesse as
condições de responde-las com consistência.

4.3 Unidade de análise na Metodologia

O Colégio Magnum Cidade Nova é uma instituição particular de ensino básico
atuante na região nordeste de Belo Horizonte. Foi fundado pelo professor José
Bruña Alonso e possui uma linha filosófica baseada nos pensamentos de Santo
Agostinho, filósofo conhecido por características como a inquietude e a constante
busca pelo conhecimento.
Referência no meio educacional e consolidado como uma das mais importantes
escolas de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do País, o Colégio Magnum busca
excelência no seu ensino e a formação integral dos seus alunos, desenvolvendo
habilidades e competências e preparando-os para enfrentar os desafios da vida.
Instalado em uma área de 11.500 m2, o Colégio dispõe de um ótimo espaço para o
estudo, lazer e esporte, com aproximadamente 3.000 alunos, da Educação Infantil
ao Ensino Médio.
O Colégio se propõe a “oferecer o melhor ensino e a melhor formação”, a fim de
possibilitar a formação completa dos alunos, implementada em um alto nível de
exigência, estimulando o desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de análise.
No decorrer dos vinte anos de sua existência, os resultados alcançados pelos alunos
comprovaram que é por meio da associação entre ensino e formação que reside a
essência da verdadeira educação. É possível identificar e avaliar o sucesso desse

trabalho, através das colocações nos exames do ENEM, nas aprovações dos
vestibulares nas melhores universidades públicas e privadas do País, nas
Olimpíadas do Conhecimento e nos Concursos Externos.
A linha pedagógica do Magnum propicia aos alunos um espaço de aprendizado
contínuo, que vai muito além da aquisição de habilidades cognitivas (relativas ao
processo mental de percepção, memória, juízo e/ou raciocínio), contemplando
também as habilidades não cognitivas (relativas ao processo de desenvolvimento).
Em 2010, foi conferido ao Magnum o certificado de inclusão no PEA (Programa de
Escolas Associadas) da UNESCO. O certificado representa o compromisso em criar
e praticar educação de qualidade na busca da paz, liberdade, justiça e
desenvolvimento humano, a fim de atender às necessidades educacionais de
crianças e jovens em todo o mundo. Em 2011, o diretor do Colégio, Eldo Pena
Couto, foi nomeado coordenador das escolas do PEA UNESCO de Minas Gerais.
A atenção da UNESCO em relação ao Magnum decorre dos inúmeros projetos
realizados com o propósito de oferecer a melhor formação aos alunos. Ser uma
escola associada é um atestado da qualidade dos serviços educacionais prestados
pelo Colégio, que mantém o compromisso com as famílias que escolheram o
Magnum para ajudá-las na educação de seus filhos.
O trabalho sério e eficiente desenvolvido garante ao Colégio Magnum um lugar de
destaque no cenário educacional nacional, estando sempre entre as primeiras
classificações nos rankings de Minas Gerais e do Brasil, a exemplo de ENEM.
O modelo de gestão adotado pelo Colégio associa a sua estratégia a uma gestão de
processos de negócio e um acompanhamento de indicadores por meio do uso do
BSC. Por ser uma instituição de ensino básico, tal modelo de gestão destaca-se
entre as demais intituições, uma vez que, em um grande número de instituições do
mesmo ramo, as práticas percebidas são mais intuitivas ou amadoras.
Os fundamentos atitudinais do Colégio Magnum estão consubstanciados a seguir.
Negócio: consiste em oferecer educação inovadora e de qualidade;
Visão: ser a melhor escola de Educação Básica de Belo Horizonte, reconhecida pela
qualidade do ensino e pela formação de seus alunos, consolidando-se como uma

instituição de destaque na cidade, constituindo, portanto, um foco de atração para os
pais e suas crianças e adolescentes.
Missão: oferecer uma educação inovadora e de qualidade, em um ambiente
acolhedor, que possibilite o desenvolvimento dos alunos como cidadãos conscientes
e felizes, capazes de gerir a sua própria vida e de atuar como membros ativos na
sociedade.
Valores: excelência, postura ética, formação para vida em sociedade, acolhimento,
disciplina, respeito à individualidade, busca do conhecimento, transcedentalidade,
inovação e responsabilidade socioambiental.

4.4 Guia de entrevistas
Os guias de entrevistas, foram elaborados, permitindo-se contemplar os construtos e
variáveis do modelo DE Gestão de Processos adaptado ao Colégio Magnum. Cada
construto foi explorado, buscando-se percepções e constatações das unidades de
observação ou atores no sistema Colégio Magnum, segundo suas respectivas
funções. O propósito das entrevistas constituiu em extrair o máximo de informações
possível, ainda que, efetivamente, não exaurissem as possibilidades de descrições e
análises do sistema BPM-Colégio Magnum.
Há que se observar que o sistema é demasiado amplo e, por isto, contempla uma
miríade de variáveis possíveis de análises. Assim, considera-se natural que algumas
variáveis tenham sido ligeiramente abordadas pelos respondentes ao guia de
entrevistas.

4.5 Processo de entrevistas
Para a realização da pesquisa foram coletados apenas dados primários. Os dados
primários são aqueles obtidos a partir de informações do próprio Colégio, que foram
extraídos mediante a realização de entrevistas semiestruturadas com os integrantes
da gestão, com base em um roteiro previamente estabelecido com os professores e
funcionários e dos registros contidos no próprio BSC da instituição e em atas e
relatórios. As entrevistas foram gravadas e transcritas para permitir suas exposições

no contexto desta pesquisa. Não foram observadas restrições por parte dos atores
pesquisados em respostas as questões propostas. Pelo contrário, os respondentes
se manifestaram solícitos e colaborativos, entendendo os propósitos do trabalho.
Cada entrevista durou em média cinquenta minutos e foram realizadas nos meses
de novembro e dezembro de 2015.
4.5.1 Guia para entrevistas
Etapa: entradas
Público: Gestores, Professores e Funcionários
1- Discorra sobre a qualidade do Ensino Básico no Brasil e o papel da escola
privada neste contexto e os resultados do Colégio no Enem.
2- Na sua opinião, como é hoje a expectativa das famílias em relação a formação
de hábitos e valores nas escolas? Como o Magnum tem contribuído nesta
questão?
3- Qual a relação entre o crescimento da população que reside na área de
influência do Colégio, o poder aquisitivo nesta mesma área e a clientela do
Colégio?
4- Qual a sua percepção sobre o impacto, para o Colégio, da produção e
divulgação do ranking do Enem pela imprensa?
5- Como é a influência da legislação na autonomia das escolas?
Etapa: estratégias
Público: Gestores, Professores e Funcionários e Alunos
1- Quais os principais atrativos, do Colégio Magnum, para alunos e pais? Como
se comparam aos atributos oferecidos pela concorrência?
2- Por favor, fale sobre o acompanhamento dos alunos e sua influência na
fidelização dos alunos.
3- Quais as principais ações realizadas pelo Colégio que contribuem para o
aumento da satisfação de seus professores e funcionários ?
4- Quais as principais ações realizadas pelo Colégio que contribuem para a
diminuição da satisfação de seus professores e funcionários ?

5- Cite os três aspectos do Projeto Pedagógico do Colégio que você considera
como sendo um diferencial do Colégio, em relação à concorrência.
6- Como é o relacionamento do Colégio com os alunos novatos, atuais e exalunos?
7- Com relação as aulas, em geral, como você avalia a qualidade das mesmas,
levando em consideração a disciplina em sala, o aproveitamento do tempo
das mesmas e a qualidade?
8- Cite quatro atividades formativas que você classifica como sendo um
diferencial do Colégio e explique o porque de sua escolha.
9- Qual a sua opinião sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Colégio
em relação a sua imagem institucional?
10- Como é o momento de desligamento de professores e funcionários no
Magnum?
11- Como o Colégio lida com a gestão de conflito quando ocorrem conflitos entre
os professores e entre os funcionários?
12- Por gentileza, avalie o preço praticado pelo Magnum, comparado aos
concorrentes.
13- Qual a sua opinião sobre o horário integral oferecido pelo Magnum?
Etapa: estruturas
Público: Gestores, Professores e Funcionários e Alunos
Com relação à estrutura física do Colégio, cite os principais aspectos que
contribuem para proporcionar um ambiente adequado de ensino e aprendizagem.
1- Com relação à estrutura física do Colégio, cite os principais aspectos que
contribuem para dificultar o ambiente adequado de ensino e aprendizagem.
2- O Colégio possui para cada ano/série um coordenador de formação e um de
ensino. Como você avalia o papel de cada um na instituição? Explique o
porque.
3- Como você percebe o trabalho realizado pelo Colégio, a partir dos resultados
obtidos nas avaliações externas?
4- Como você percebe o trabalho realizado pelo Colégio a partir dos resultados
obtidos nas pesquisas de satisfação de pais e alunos?

5- Como você percebe o trabalho realizado pelo Colégio a partir dos resultados
obtidos nas pesquisas de clima interno com professores e funcionários?
6- Qual a sua opinião sobre o processo de avaliação do aluno no Magnum?
7- Explique como você compreende o modelo de gestão do Magnum.
8- Qual a sua opinião sobre o trabalho realizado pela TI e pela TE no Magnum?
Etapa: resultados
Público: Gestores
1- Qual a relação você percebe entre a colocação do Colégio Magnum no
ranking do Enem produzido pela imprensa e qualidade do ensino percebida
por você?
2- Qual a sua opinião sobre a qualidade do trabalho formativo desenvolvido pelo
Colégio?
3- Discorra sobre o grau de satisfação geral dos alunos e pais com o trabalho
realizado pelo Colégio?
4- Entendendo que uma instituição de ensino, assim como qualquer outro tipo de
instituição, precisa gerar resultados financeiros, de uma maneira geral, como você
avalia o desempenho do Magnum?
6- Levando-se em consideração o mercado educacional, a região de influência do
Magnum e a distribuição de renda na região, na sua opinião, o número de alunos
que o Colégio tem, em cada segmento, é condizente com as possibilidades de
número apresentadas pela região?
7- Qual a sua opinião sobre a qualidade dos professores e funcionários do
Magnum?

4.6 Estratégia de análise e tratamento dos dados
Considerando as técnicas de coletas de dados que podem ser utilizadas, o presente
estudo adotou a observação simples, a entrevista semiestruturada e a análise
documental.

O tratamento das informações qualitativas foi realizado mediante os preceitos da
análise de conteúdo, mais precisamente a Análise do Discurso conforme
tradicionalmente utilizada. Não se trata de utilização plena das potencialidades deste
modelo de análise, mas de uma adaptação dele aos propósitos e condições desta
pesquisa.
Segundo Bardin (2009), descrever a história da Análise de Conteúdo é
essencialmente “referenciar as diligências que nos Estados Unidos marcaram o
desenvolvimento de um instrumento de análise de comunicações. É seguir passo a
passo o crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos
apoiados na utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica
de análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as
aplicações abusivas de uma pratica que funciona há mais de meio século”. O
modelo pleno de Análises de Conteúdos encontra-se na figura 4 . Assim, o sistema
de análise nesta pesquisa percorreu quase todos os preceitos do modelo original.
Dessa forma, após a obtenção das informações, elas foram transformadas em
dados que foram trabalhadas com o uso do software excell.

5- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo se destina à apresentação das informações e dos dados da pesquisa,
bem como suas análises, tomando como referência, os guias de entrevistas e as
falas dos gestores,

professores, funcionários e alunos entrevistados. A fim de

responder ao objetivo proposto, os resultados foram separados e apresentados em
tabelas e classificados pelas etapas do BPM do Colégio Magnum. Na primeira parte,
há os gráficos referentes às Entradas e que foram respondidos pelos gestores,
professores e funcionários. Na segunda parte, os gráficos referentes às Estratégias,
respondidos pelos gestores, funcionários, professores e aluno. Na terceira, os dados
referentes

à

Estrutura

também

respondidos

pelos

gestores,

funcionários,

professores e aluno. Já na quarta parte, aqueles referentes aos Resultados, que
foram respondidos somente pelos Gestores.

5.1 Apresentação e análise das informações da pesquisa.

5.1.1 Resultados referentes às Entradas.
Conforme foi apresentado, as entradas no sistema Colégio Magnum referem-se a
fatores do mercado, dos clientes e de localização tais como a qualidade da
educação no Brasil, aspectos da legislação que afetam diretamente as escolas, o
crescimento da população dos Bairros Cidade Nova, Nova Floresta, Silveira e Bairro
da Graça e a renda familiar na região, região de localização do Magnum, os
resultados no ENEM. e a participação da escola na Formação de Hábitos e Valores.
A figura 5 representa o modelo sintético da pesquisa, apenas com os construtos
facilitando a visualização do sistema.

Figura 5 – Modelo sintético da pesquisa no Colégio
Colégio Magnum,
Magnum com ênfase no
construto Entradas.
Ambiente

Entradas

Estrutura

Estratégia

Resultados

Controle

Fonte: desenvolvida pelo autor.

5.1.1.1 A qualidade do ensino básico e o Colégio Magnum
Como primeiro elemento das Entradas, investigou-se
se o construto referindo-se
referindo
a
avaliação geral da qualidade da educação básica no Brasil, o papel da escola
privada neste contexto e os resultados do Magnum no ENEM.. O propósito dessas
dess
avaliações consiste em relacionar os diversos aspectos deste primeiro elemento nas
percepções das diferentes classes de stakeholders
stakeholders pesquisados.
A tabela 1 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 1. A qualidade do Ensino Básico no Brasil, o papel da escola privada
privad neste
contexto e os resultados do Colégio no ENEM.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“O ensino básico público, em geral, é de baixa qualidade”
“O papel da escola particular vem suprir o déficit deixado pela escola pública,
cobrando um valor por isso”
“O ensino básico tem decaído ano a ano, por má gestão e má qualidade de alunos e
professores”
“Os resultados do Colégio no ENEM são muito bons, refletindo o grande
investimento que é feito com esse objetivo”
“O ensino básico público ainda está muito distante do privado, mas está começando
a percorrer esse caminho, falta muito investimento”
“O papel da escola privada nesse contexto, principalmente do Magnum, é dar uma
formação completa, ensino de qualidade e formação”
“O ranking do ENEM vem confirmar essa primazia em qualidade da escola privada
no Brasil, o Magnum estando incluído nesse grupo”.

5.1.1.2 Análise das informações sobre a qualidade dos ensino básico e o papel
da escola privada
A pergunta 1 visa a confirmar a relação estabelecida entre a qualidade do ensino
básico no Brasil e o papel da escola privada que, por sua vez, aproveita-se desse
quadro como oportunidade de mercado. Já o elemento ENEM é introduzido na
pergunta por ser uma avaliação pública e que atua como parâmetro de comparação
entre a escola pesquisada e o quadro geral das escolas públicas brasileiras. As
respostas à pergunta 1 permitiram destacar que, na percepção da maioria dos
respondentes, a qualidade de ensino público no Brasil está muito ruim, que a escola
privada acaba assumindo o papel de suprir este déficit para as familias com poder
aquisitivo médio ou alto e que o principal indicador da qualidade do ensino no Brasil
é o ENEM e que, por meio dessa avaliação, é possível perceber que o Colégio
Manum está atendendo às espectativas da famílias. De uma maneira geral, todos os
respondentes apresentam a mesma opinião. Vale destacar a citação de um deles
para o papel da escola particular como sendo “ideologizado” e uma outra citação

que afirma a possível redução dos resultados do Colégio devido ao aumento de
cotas nas Universidades públicas.

5.1.1.3 As expectativas das famílias
Como segundo elemento das entradas, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação das expectativas das famílias em relação a formação de hábitos e valores.
O propósito destas avaliações consiste em conhecer a percepção das diferentes
classes de stakeholders pesquisados, bem como a opinião dos mesmos a respeito
da contribuição do Colégio Magnum para essa formação.
A tabela 2 apresenta esses resultados, enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 2. Opinião de como são hoje as expectativas das famílias em relação à
formação de hábitos e valores nas escolas e como o Magnum tem contribuído nesta
questão.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“A expectativa dos pais é grande, eles deixam essa função para a escola. O
Magnum investe muito na formação e educação da criança e isso tem melhorado
nos últimos anos”.
“Colégio tem que suprir essa demanda”.
“ As famílias estão transferindo a função de educar toda para a escola. Não existe
mais uma base familiar, então a função de criar hábitos e valores nas crianças passa

para a escola. O Colégio tem contribuído muito nessa formação por meio dos seus
educadores e vários projetos que oferece”.
“O Magnum é muito preocupado com a formação do aluno, não apenas com a
informação deste. As famílias têm uma expectativa média em relação a essa
formação, algumas estão mais preocupada com o conhecimento oferecido, mas a
grande maioria tende a dar muita importância a essa parte de formação,sim”.
“O pai vê a escola como um aliado na educação do aluno e tem mais expectativa
quanto a isso, acompanham esse papel da escola muito melhor. E é um trabalho
conjunto que deve ser realizado” .
“Há a demanda de que a escola ofereça além do ensino, a formação, de que a
escola seja parte da família. O Colégio faz isso bem”.
“A expectativa das famílias é alta. A escola assumiu essa responsabilidade tanto por
necessidade quanto por intencionalidade, ela oferece o produto também. É uma via
de mão dupla. Mas, essa função da escola é limitada, pois a família ainda é o núcleo
da formação. Há inclusive a necessidade de abrir mais espaço para a família na
escola”.
“Acredito que a escola tem um papel fundamental na formação do aluno. O
problema é que, às vezes, ela tem sido cobrada para substituir a família. E a escola
privada acaba absorvendo uma quantidade enorme de funções que não caberiam
necessariamente a ela. O Magnum oferece uma formação mais no sentido
mercadológico, têm alguns aspectos da formação que são muito apagados na
escola”.

5.1.1.4 Análise da expectativa das famílias sobre hábitos e valores nas escolas
e a contribuição do Colégio Magnum
A pergunta sobre a expectativa da família em relação ao papel da escola foi inserida,
em primeiro lugar, devido à proposta formativa estar explicitada na estratégia da
escola e em segundo lugar, com o intuito de verificar de que forma o Magnum vem
cumprindo esse papel. Fica claro, na análise, que na percepção da maioria dos
respondentes as famílias possuem uma alta expectativa que o Colégio assuma a
responsabilidade de atuar na formação das crianças e jovens e que a formação
oferecida pelo Magnum é de muito boa qualidade. Apenas três respondentes

classificaram a expetativa entre média e baixa e, apesar da diferente forma de
expressar, há consenso na avaliação da qualidade do trabalho oferecido pelo
Colégio na área de formação. As respostas permitem concluir ainda que a opção
estratégica do Colégio em atuar com níveis de excelência no ensino e na formação
foi acertada.
5.1.1.5 O crescimento da população e o poder econômico na região
Como terceiro elemento das entradas, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação do crescimento da população na área de atuação do Colégio, bem como
o poder econômico da população. O propósito dessas avaliações consiste em
conhecer o comportamento da população local no que tange ao crescimento e a
renda.
A tabela apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 3. A relação entre o crescimento da população que reside na área de
influência do Colégio, o poder aquisitivo nesta mesma área e a clientela do Colégio.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“A população geral da área cresce em uma proporção maior do que a população da
faixa etária alvo do Colégio e que a população com alto poder aquisitivo”.
“A população geral da área cresce pouco, mas ainda assim em uma maior
proporção do que a população com alto poder aquisitivo”.

“Não há um crescimento do público alvo do Colégio na região, há até uma
diminuição. A população pode até ter um poder aquisitivo alto, mas não tem filhos”.
“A região aqui em volta do Colégio é de classe média-alta, então a clientela do
Colégio também vem mais dessa parcela da população. Mas, também existem
alunos de poder aquisitivo menor”.
“Atualmente, eu acho que não há crescimento do poder aquisitivo, até por causa da
crise. O entorno do Colégio já cresceu muito, mas também está parado”.
“Há um crescimento, mas um crescimento menor do que já foi. O cliente que escolhe
estudar no Magnum tem que ter o poder aquisitivo alto, quem tem o poder aquisitivo
mais baixo, apesar de saber da qualidade do Magnum, escolhe outros colégios pela
questão financeira. Assim, pode ser que o crescimento do bairro não corresponda
exatamente com o crescimento da clientela do Colégio”.
“O bairro está crescendo, o poder aquisitivo na região é médio, alto e com
possibilidade de formar nova clientela para o Colégio”.
“Com a verticalização, houve um aumento demográfico na região. Mas, o poder
aquisitivo é flutuante, vinha crescendo, mas parece estar retraindo agora. Isso afeta
de algumas formas a clientela do Colégio”.

5.1.1.6 Análise das informações sobre o crescimento da população e o poder
econômico na região do Colégio Magnum
As respostas acima permitiram constatar que as opiniões estão divididas. Parte da
população pesquisada entende que tanto a população quanto o poder aquisitivo
estão crescendo na mesma proporção, enquanto a outra parte não demonstra
perceber este crescimento. Levando-se

em consideração as caracterísiticas do

grupo pesquisado, que pertence à classe média e à classe alta, um conjunto de
respostas como este que mostra-se dividido praticamente ao meio, aponta uma
situação alarmante, haja visto que a escola foi projetada para atender um número
grande de alunos e que os concorrentes não são poucos e concorrem com preço.
Outro fator que deve ser levado em consideração é a opção que a escola fez de
oferecer diferenciais no ensino e na formação e praticar preço premium por isto.
Uma opção frente a esse cenário é realizar uma pesquisa de mercado do tipo
survey, que vise a mensurar a realidade apontada nessa pesquisa qualitativa.

5.1.1.7 O impacto do ranking do Enem
Como quarto elemento das entradas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação do

impacto da divulgação do ranking do Enem. O propósito destas

avaliações consiste em dimensionar e qualificar esse impacto.
A tabela apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 4. A percepção sobre o impacto, para o Colégio, da produção e divulgação
do ranking do Enem pela imprensa.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“O impacto é grande, mas se é positivo ou negativo, depende da forma como é
interpretado. Há um grande trabalho por parte do Diretor para que esse ranking
fique mais claro e reflita melhor o desempenho do Colégio”.
“O impacto é enorme, é a maior propaganda do Colégio para os pais”.
“O impacto é positivo e negativo. Do lado positivo, o ranking projeta o nome do
Colégio. Do lado negativo, o ranking é manipulado e pode não apresentar o Colégio
em uma posição que condiz com os resultados e a qualidade do ensino”.
“Tem muito impacto, mas depende da interpretação que a pessoa faz do ranking. Às
vezes, a posição do Magnum não faz justiça a sua qualidade. Mas a posição em que
ele está ainda atrai muitos clientes para o Colégio (com evidências)”.

“O impacto é sempre muito positivo, pois os pais procuram uma escola com bons
resultados no ENEM. Mas isso gera na escola também uma pressão muito grande
para estar sempre à frente das outras”.
“A divulgação do ranking já foi negativa, porque era malfeita, por falta de experiência
e má fé. A divulgação tem melhorado, se tornado mai consciente e mais justa, tem
tido um impacto melhor para o Colégio”.
“O impacto é absurdo. Os pais têm-se baseado nesse ranking para fazer matrícula
no Colégio. Mas, a interpretação que é feita do ranking, muda a qualidade desse
impacto”.
5.1.1.8 Análise das informações sobre o impacto do ranking no Enem
A análise da resposta a essa pergunta permite constatar que houve uma
convergência de opiniões entre os entrevistados que afirmam que o impacto da
divulgação do ranking das escolas no ENEM, produzido pela imprensa é muito alto,
porém, apesar de a maioria perceber o impacto como positivo, um grande número
de respostas relativiza o efeito do mesmo apontando situações em que pode ser
negativo. É importante cuidar da forma e da ênfase que a escola deseja dar
diferentes pontos de vista, o que vem acontecendo ultimamente e que levou o atual
presidente do INEP, órgão responsável pelo ENEM, a ir até os meios de
comunicação de massa para explicar como deve ser esta interpretação, levando-se
em conta variáveis, como o número de alunos das escolas, quantos anos eles
estudaram na referida escola, condições socioeconômicas, entre outras variáveis. É
importante ressaltar também que entre as respostas, uma apontou o efeito da
pressão como resultado dessa divulgação, o que gera um alerta para os gestores da
instituição dos efeitos da forma com que eles trabalham esses resultados.

5.1.1.9 A influência da legislação
Como quinto elemento das entradas, investigou-se o construto referindo-se
avaliação da influência da legislação no trabalho das esciolas. O propósito destas
avaliações consiste em verificar a presença dessa influência.

A tabela 5 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 5. A influência da legislação na autonomia das escolas

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“A influência da legislação na autonomia das escolas é muito pesada (no sentido de
retirar essa autonomia), atrapalhando, às vezes”.
“A legislação teoricamente dá autonomia para as escolas, mas, na prática, várias
leis retiram essa autonomia. Há que se seguir a legislação municipal, estadual e
federal. O impacto dessa legislação é muito grande, muda muitas coisas”.
“Existem muitas leis que impactam na autonomia das escolas e, atualmente, de
forma negativa”.
“ A lei impacta na autonomia da escola, mas a escola tem essa autonomia de
estudar como vai se adequar à lei”.
“ A escola tem que seguir a legislação, mas em alguns aspectos a legislação dá
autonomia para a escola”.
“De um modo geral, a legislação brasileira hoje é bastante ampla dá uma liberdade
muito grande para a escola, e, até onde eu entendo, o caminho seria esse”.

5.1.1.10 Análise das informações sobre a influência da legislação
As respostas acima permitiram verificar que os respondentes se dividem sobre
perceberem a influência da legislação na autonomia das escolas. Cerca da metade
dos respondentes afirma desconhecer essa influência, já aqueles que dizem

conhecer avaliam e que a mesma traz impactos nos trabalhos do Colégio. Levandose em consideração que aqueles que responderam não conhecer o impacto são
alunos, o que é natural, entende-se que o impacto é avaliado como fator que
influência o trabalho do Colégio. Mudanças de currículo, introdução de novas
disciplinas e conteúdos, na sua maioria de cunho social, são alguns exemplos de
interferências diretas da legislação.

5.1.2 Resultados referentes às Estratégias.
Conforme

foi

apresentado,

as

estratégias

no

sistema

Colégio

Magnum

referem-se às ações, projetos, propostas, processos, que visam agregar valor para
os clientes, comportando-se assim como vantagens competitivas para o Colégio
Magnum. São exemplos de processos estratégicos: atração de alunos, atração de
professores e funcionários, acompanhamento de alunos, eventos, imagem da
instituição, desligamentos atividades extracurriculares, entre outros.
A figura 6 representa o modelo sintético da pesquisa, apenas com os construtos
facilitando a visualização do sistema.

Figura 6 – Modelo sintético da pesquisa no Colégio Magnum com ênfase no
construto estratégias.
Ambiente

Entradas

Estrutura

Estratégia

Controle

Resultados

5.1.2.1 Os principais atrativos do Colégio Magnum
Como primeiro elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação dos principais atrativos para alunos e pais e ao comportamento da
concorrência. O propósito dessas avaliações consiste em identificar os principais
atrativos.
A tabela 6 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 6. Principais atrativos, do Colégio Magnum, para alunos e pais e como se
comparam aos atrativos oferecidos pela concorrência.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
“ O cuidado que o aluno recebe no Colégio, a formação que é oferecida, os projetos
de grande qualidade e profundidade, o ensino de qualidade (resultado do ENEM).
Não sei comparar com os concorrentes”.
“Ensino e formação de qualidade. Programas de habilidade para a vida. O Magnum
oferece projetos que outras escolas não oferecem e o resultado do Colégio no
ENEM também é o melhor da região”.
“A estrutura física, o esporte, a qualidade de ensino e a formação. O diferencial do
Colégio em relação à concorrência da região seria a proposta de ensino”
“ Ensino de qualidade, variedade de projetos, trabalhos interdisciplinares. Na região,
é muito difícil ver um trabalho interdisciplinar em outros colégios”.

“A posição no ranking do ENEM, a infraestrutura da escola, a questão dos esportes,
a qualidade dos projetos e a formação do aluno aqui. Não sei comparar muito bem”.
“A infraestrutura, projetos e programas, a qualidade dos professores e a relação
deles com os alunos, o esporte, o ensino de qualidade e a formação oferecida pelo
Colégio. Aqui na região as escolas não têm o mesmo foco do Magnum, não
trabalham o ensino e a formação ao mesmo tempo”.
“Principalmente pelo resultado do ENEM, mas também pela formação oferecido.
Comparado aos colégios da região, o Magnum é o melhor nesses aspectos”.
“O atendimento de todas as formas, o ambiente de trabalho é muito legal, a
qualidade da educação, o esporte e a qualidade do corpo de professores também. O
diferencial do aluno vem da qualidade dos alunos e na transparência do Colégio”.
“Os programas oferecidos, o relacionamento dos alunos com os professores, o
resultado do ENEM. Comparado aos colégios próximos, o Magnum tem o melhor
resultado e oferece mais atividades extracurriculares”.
ALUNO 1- “A exigência do Magnum em todos esses aspectos é maior do que na
concorrência”.
ALUNO 2- “O Magnum proporciona um ensino de qualidade que vai além do
acadêmico, tem também esportes, artes, cultura. Comparado com a concorrência, o
Colégio apresenta maior qualidade em todos esses aspectos”.
ALUNO 3 – “ Os alunos terem muita participação no Colégio, os resultados no
Colégio no ENEM. O ensino do Colégio é muito melhor do que nos outros colégios”.

5.1.2.2 Análise das informações sobre os principais atrativos do Colégio
Magnum
As respostas demonstram que os respondentes conseguem identificar um número
significativo de diferenciais, totalizando 10, e que a estratégia explicitada na Visão
da escola de oferecer o “melhor ensino e a melhor formação”, pois, entre os
principais atrativos, estão o ensino exigente do Colégio revelado no resultado do
Enem e os projetos formativos, e que ambos se diferenciam das demais escolas da
região. Chama atenção o baixo número de respostas que considera a qualidade dos
professores como um diferencial. Entendendo que o resultado do ENEM está
relacionado diretamente a uma equipe de boa qualidade e de um projeto pedagógico

adequado, entende-se que é preciso uma investigação da percepção dos diversos
stakeholders a respeito dessa equipe, buscando identificar se umja resposta está em
detrimento da outra, ou se falta à própria escola uma estratégia de divulgação da
importância e qualidade da equipe ou se não existe relação. Outro fator que deve
ser ressaltado é que, dentre as inúmeras atividades oferecidas pela Escola, apenas
o fato de determinada atividade aparecer na lista de atrativo já a torna importante e
exige que a escola coloque um olhar adequado sobre ela.

5.1.2.3 A fidelização dos alunos

Como

segundo

elemento

das

estratégias,

investigou-se

o

construto

referindo-se à avaliação da influência do acompanhamento realizado pela escola na
fidelização dos alunos.

O propósito dessas avaliações consiste em identificar e

quantificar essa influência.
A Tabela 7 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum
Tabela 7. A influência do acompanhamento dos alunos na fidelização dos mesmos.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTORA 1- “O aluno é bem-acompanhado no Colégio e isso influencia muito na
permanência dele aqui”.
GESTOR 3 – “O aluno é acompanhado individualmente e isso é fundamental para a
fidelização dele”.

FUNCIONÁRIO 1- “Os alunos permanecem por muitos anos aqui no Colégio e isso
acontece porque o aluno e os pais gostam daqui, porque aqui são tratados como
pessoas e todos os educadores conhecem esse aluno, acompanham-o de perto e
sabem dos seus problemas”.
FUNCIONÁRIO 3- “O acompanhamento do aluno aqui é muito bom, tanto por
professores e coordenadores quanto por funcionários, e influencia muito na retenção
dele aqui dentro, principalmente porque é divulgado”.
PROFESSOR 1 “O nosso olhar é direcionado para o aluno e a família e o aluno
percebem isso. Assim, isso influencia positivamente na permanência dele aqui no
Colégio”.
PROFESSOR 2 “O acompanhamento é difícil pela quantidade de alunos que o
Colégio. Dependendo do professor esse acompanhamento é mais individual ou mais
grupal, mas ele acontece. O colégio fideliza o aluno de alto nível e o aluno mediano,
existem estratégias para tanto”.
PROFESSOR 5- “Há uma tentativa de fazer um acompanhamento individual do
aluno, é um acompanhamento quantitativo e qualitativo. Isso é fundamental para a
fidelização do aluno”.
PROFESSOR 6 – “O acompanhamento do Magnum ainda é um diferencial se
comparado com outras escolas, mas, nos últimos dois anos, ele foi fraco, percebo
uma lacuna para aquele aluno que tem maior dificuldade. Acho que isso influencia
na fidelização sim, essas questões podem fazer com que o aluno deixe o Colégio”.
PROFESSOR 8- “A divisão da coordenação (ensino e formação – explicação do
autor) faz com que o aluno seja mais acolhido e há também uma relação muito forte
com os professores e isso faz com que o aluno queira ficar aqui”
ALUNO 1 – “O aluno é ouvido no Magnum e tem uma relação próxima com os
educadores, há um acolhimento, o que fideliza o aluno no Colégio”.
ALUNO 2 – “Os alunos se sentem muito acolhidos aqui. E quando você se sente
bem em um lugar, a tendência é você continuar nele”.
ALUNO 4- “ O aluno no Magnum não é acompanhado muito de perto, pois são
muitos alunos. E isso influencia de forma negativa na permanência do aluno”.
ALUNO 8 – “O aluno tem um carinho pela escola e isso faz com que ele permaneça
aqui.”

ALUNO 10 – “Quando você é mais novo o acompanhamento é mais próximo, mas
ele continua quando você cresce, o acolhimento é muito grande. Isso influencia na
permanência do aluno aqui.”

5.1.2.4 Análise das informações sobre a fidelização dos alunos
As respostas acima permitiram destacar que na opinião da maioria dos
respondentes existe grande influência do acompanhamento pelo Colégio na
fidelização dos alunos e que este acompanhamento é muito bom e que, portanto, a
influência é positiva. Chamam a atenção as opiniões de dois respondentes, no
universo de uma amostra de 32, que classificaram negativamente esse
acompanhamento. Aprofundando na análise e identificando que as duas respostas
foram dadas por alunos, elas revelam, possivelmente, experiências ruins deles com
o processo. Torna-se necessário aproveitar a pesquisa de satisfação, que já é
aplicada na Instituição, para verificar a proporção destas opiniões no grupo de
alunos total.

5.1.2.5 Aumentando a satisfação da equipe
Como

terceiro

elemento

das

estratégias,

investigou-se

este

construto

referindo-se a avaliação das principais ações realizadas com o intuito de aumentar a
satisfação de professores e funcionários. O propósito dessas avaliações consiste em
identificar as principais ações exercidas pelo Colégio que atuam aumentando a
satisfação na equipe.
A tabela 8 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum

Tabela 8. Principais ações realizadas pelo Colégio que contribuem para o aumento
da satisfação de seus professores e funcionários.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTORA 1: “ Ações comemorativas e ações de valorização do funcionário, o
tratamento que o funcionário recebe”.
GESTORA 2: “Um bom salário, um clima bom e acolhedor, ações de valorização dos
profissionais (grandes e pequenas), comunicação aberta com os gestores”.
GESTOR 3: “Fácil acesso aos gestores e coordenadores, o serviço de ouvidoria
oferecido pelo RH, a avaliação de desempenho, pesquisa de clima interno”.
FUNCIONÁRIA 1: Ambiente muito acolhedor, clima bom. A direção é aberta a
escutar suas opiniões e sugestões, há espaço para cada funcionário crescer dentro
do seu próprio cargo. E ações comemorativas.
FUNCIONÁRIA 2: “O ambiente é muito bom e isso é fundamental, há um clima de
amizade, todos os educadores convivem uns com os outros, independente do cargo
que ocupam”.
FUNCIONÁRIA 3: “Capacitação dos funcionários, momentos de confraternização,
pequenas ações de valorização”.
FUNCIONÁRIO 4: “Avaliação de desempenho, pronto atendimento às ideias que
apresentam, projetos de qualidade, relação dos profissionais, benefícios oferecidos
pela escola, pequenas ações de valorização”.
FUNCIONÁRIA 7:

Pequenas ações de valorização, avaliação de desempenho,

evento de premiação de destaques, valorização do veterano, ouvidoria.
PROFESSOR

1: “Ambiente acolhedor, transparência nas relações. Ele é

determinante para o profissional que está aqui”.

PROFESSOR 2: “O reconhecimento das atitudes dos professores, mas não sei se
isso é unanime, pois esse reconhecimento também cria uma atmosfera de
competição. E o relacionamento mais aberto da coordenação com professores,
quando essa abertura é honesta, ela é positiva”.
PROFESSOR

6:

“Salário

muito

bom,

o

reconhecimento

das

atividades

desenvolvidas pelos professores, o clima muito bom, privilégio de ter bolsa na
escola”.
PROFESSOR 7: ”O plano de salários, o pagamento em dia, regras claras,
auditorias”.
ALUNO 2: “Infraestrutura que o Colégio oferece, e ações comemorativas que
realiza”.
ALUNO 3: “O benefício da bolsa para os filhos dos funcionários, o ambiente, o modo
como são tratados aqui”.
ALUNO 4: “O clima de amizade no Colégio, que se estende para fora dele também”.
ALUNO 6: “Pequenas campanhas, como outubro-rosa e novembro-azul, e ações
pequenas ações de valorização do profissional”.
ALUNO 8: “O incentivo ao relacionamento professor-aluno”.
ALUNO 9: “O tratamento que os profissionais recebem, o relacionamento entre eles,
ações comemorativas, o investimento na qualificação dos professores”.
ALUNO 10: “A avaliação do desempenho do professor e o bom acompanhamento da
coordenação, com quem os professores têm uma relação próxima também”.

5.1.2.6 Análise das informações sobre o aumento da satisfação da equipe
As respostas apresentaram um grande número de ações que são percebidas pelos
entrevistados como contribuintes para o aumento da satisfação dos professores e
funcionários do Colégio Magnum. Dentre elas, destacam-se como as mais lembrada,
na sequência, o clima acolhedor do Colégio, a boa comunicação e as atividades
comemorativas. Levando-se em consideração que o clima acolhedor não é, na
verdade uma ação, mas uma consequência de ações, pode-se afirmar que as duas
últimas ações seguidas pelas ações de valorização, que aparecem no quadro em
quarto lugar na lembrança dos entrevistados, são as ações que mais contribuem
para a satisfação da equipe do Magnum.

5.1.2.7 Reduzindo a satisfação da equipe
Como quarto elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação das principais ações realizadas que acabam por reduzir a satisfação de
professores e funcionários. O propósito dessas avaliações consiste em identificar as
principais ações exercidas pelo Colégio que atuam reduzindo a satisfação na
equipe.
A tabela 9 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum
Tabela 9. Principais ações realizadas pelo Colégio que contribuem para a diminuição
da satisfação de seus professores e funcionários

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 2: “Pouco poder de participação formal em algumas decisões do Colégio.
Alta carga de trabalho extra-classe (para professores). Má comunicação entre
gestores e funcionários, quando acontece”.
GESTORA 3: “Não há nenhuma ação específica realizada pelo Colégio nesse
sentido”.
FUNCIONÁRIO 1: “Não sei”.
FUNCIONÁRIO 2: “Não vejo nada”.

FUNCIONÁRIO 4: “Multiplicação de processos e cobrança de prazos, podendo
sobrecarregar o professor. Mas não vejo, hoje, maneiras de resolver essa questão
sem prejudicar a excelência do Colégio”.
FUNCIONÁRIO 6: “A questão do plano de saúde ser coparticipativo”.
FUNCIONÁRIO 8: “ Muita burocracia”.
PROFESSOR 1: “Algumas vezes, a cobrança sem afetividade”.
PROFESSOR 2: “ Tomada de decisão sem consulta, alto nível de atividades
extraclasse. Duplicidade de comando (demandas diferentes e antagônicas). Pela
mesma ação, você é elogiado por um e mal avaliado pelo outro”.
PROFESSOR 3: ”Não sei”.
PROFESSOR 4: “Há

um choque de hierarquias no Colégio, gerando conflitos.

Quando existem muitos profissionais mandando, às vezes, acaba por haver uma
ausência de comando”.
PROFESSOR 5: “Alguns calendários, alguns trabalhos que dão pouco retorno ao
professor, algumas reuniões pouco proveitosas”.
PROFESSOR 6: “Alguns aspectos na estrutura física da escola, a questão de plano
de saúde, a falta de refeitório e a falta de uma ajuda de custo para o almoço. O
engessamento das propostas pedagógicas, as coisas vêm muito de cima para baixo
e os professores não são ouvidos. Decisões

são tomadas sem consultar os

professores”.
PROFESSOR 7: “Aumento do trabalho extraclasse do professor”.
PROFESSOR 8: “O nível de exigência muito alto, comprometendo a vida particular
do professor”
ALUNO 1: “Trabalhos que ocupam o tempo de aula do professor”.
ALUNO 1: “Colégio coloca muita pressão sob os professores e a quantidade de
trabalho extraclasse”.
ALUNO 5: “O fato de o Colégio dar muita voz aos alunos”.
ALUNO 6: “Muita burocracia em alguns processos e em outros, não. Às vezes, o
Colégio não dá muito respaldo ou autoridade para os seus professores”.
ALUNO 8: “Não sei”.
ALUNO 10: “Às vezes, existem algumas falhas na organização que incomodam os
professores.

5.1.2.8 Análise das informações sobre a redução da satisfação da equipe
Com relação as principais ações que contribuem a redução da satisfação dos
professores e funcionários do Colégio Magnum, a alta carga de trabalho extraclasse
é o fator que mais contribui para redução da satisfação da equipe, já que os demais
fatores que surgiram estãp proporcionalmente divididos nas percepções dos
entrevistados.Mesmo sendo a mais lembrada, a alta carga de trabalho não aparece
com um número de citações muito maior, quando comparada às demais ações
citadas. O fato da diversidade nas opiniões leva a interpretar que as insatisfações
são, principlamente, de caráter mais individual e, portanto, é assunto a ser tratado
caso a caso. Chama a atenção o fato de a ação carga de trabalho ser citada,
principalmente, de caráter mais individual e, portanto, é assunto a ser tratado caso a
caso. Chama a atenção o fato de a ação, carga de trabalho, ser citada,
principalmente no grupo de professores, o que exige uma atenção especial a ela.
Destaca-se também a pouca participação nas decisões e a cobrança por resultados.
Ambas as ações citadas remetem ao modelo de gestão da instituição. Analisando as
respostas que ressaltam a demanda pela participação, presente na fala,
principalmente, dos professores, verifica-se uma associação com a vontade dos
mesmos de opinar mais sobre as funções e responsabilidades dos professores,
muito citadas na ação que foi a maior citada por eles que foi a alta carga de trabalho.
Já a cobrança pelos resultados é reflexo da opção da escola de trabalhar com
indicadores de desempenho e, o fato de não ser comum o trabalho, em escolas,
com modelos de gestão dessa natureza. Como a maioria dos professores trabalha
ou já trabalhou em outra escola, o estranhamento passa a ser compreendido.

5.1.2.9 Os diferenciais do Projeto Pedagógico
Como quinto elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação

dos

principais

aspectos

do

Projeto

Pedagógico

que

foram

considerados diferenciais pelos respondentes dos questionários. O propósito destas
avaliações consiste em identificar os três principais diferenciais do Projeto.
A tabela 10 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 10. Cite os três aspectos do Projeto Pedagógico do Colégio que você
considera como sendo um diferencial do Colégio, em relação à concorrência.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTORA 1: “O foco na formação, a qualidade do ensino e a valorização do dever
de casa”.
GESTOR 3: “Programa de Inglês, Foco em formação, Valorização do dever de casa.
GESTORA 4: Cobrança do dever de casa.”
FUNCIONÁRIO 1: “Variedade de projetos, trabalhos e ações interdisciplinares e
planejamento do que vai ser passado em aula junto à coordenação (com
evidências)”.
FUNCIONÁRIO 4: “A cobrança do comprometimento do aluno (valorização do dever
de casa), o tratamento com o aluno, projetos formativos”.
FUNCIONÁRIO 5: “Acompanhamento individualizado do aluno, ofertas de projetos
diversos para o aluno, trabalho junto a equipe de profissionais para que eles se
comprometam com a proposta de excelência do Colégio.”

PROFESSOR 2: “Protagonismo estudantil (ainda é feito fora de sala, mas tende a
ser levado para dentro de sala também e, assim, melhorar) e a tentativa de fazer um
acompanhamento individual do aluno”.
PROFESSOR

4:

“Mapeamento

e

uso

das

habilidades

socioemocionais,

mapeamento das habilidades ensinadas no Colégio por meio dos simulados
contratados e a valorização dos alunos que possuem um rendimento acima da
média”.
ALUNO 1: “Projetos e trabalhos interdisciplinares”.
ALUNO 2: “Bom relacionamento entre os professores, funcionários e alunos,
investimento nos projetos e esportes e o bom planejamento do conteúdo dado em
sala”.
ALUNO 6: “ Dever de casa, encaminhamento, disciplina em sala.”
ALUNO 8: “A formação, o ensino aplicado, inovador”.
ALUNO 9: “Competência do corpo de professores e inovação do projeto
pedagógico”.
ALUNO 10: “A questão das habilidades socioemocionais, programa de inglês, e a
grande quantidade de programas extras”.
ALUNO 3: “Um modelo de gestão descentralizada, a questão do acompanhamento
individual dos alunos”.

5.1.2.10 Análise das informações sobre os diferenciais do Projeto Pedagógico
As respostas acima permitiram destacar que, na opinião da maioria dos
respondentes, os três principais diferenciais do Projeto Pedagógico foram o
programa Habilidades Para a Vida, o foco na formação e a valorização dos deveres
de casa e das ações interdisciplinares, sendo que as três últimas obtiveram o
mesmo número de citações nas respostas dadas. Destaca-se o trabalho com as
habilidades socioemocionais que forma várias vezes citadas pelos respondentes. O
destaque faz jus haja vista que, apesar de ser uma responsabilidade das escolas o
trabalho com tais habilidades, não é muito comum uma percepção tão evidente do
mesmo em escolas que possuem alto índice de resultados no ENEM e nas
aprovações nos principais vestibulares do País.

5.1.2.11 O relacionamento com os alunos
Como sexto elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da influência do relacionamento do Colégio com os alunos novatos, atuais
e ex-alunos. O propósito dessas avaliações consiste em identificar qualidade deste
relacionamento.
A tabela 11 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 11. Sobre o relacionamento do Colégio com os alunos novatos, atuais e exalunos

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 3: “Novatos: há o planejamento de ações de acolhimento e o
relacionamento é muito bom.Atuais: muito bom, com evidências. Ex-alunos: há o
planejamento para um relacionamento, ele existe e é legal”.
GESTORA 4: “Novatos: o relacionamento é muito bom, evidenciado pela fala dos
alunos e há um planejamento para tanto. Os alunos sentem-se acolhidos. Atuais: o
relacionamento é muito bom, é um relacionamento de respeito. Ex-alunos: o
relacionamento

é

bom,

há

planejamento

para

tanto,

mas

poderiam

ser

desenvolvidas outras ações nesse sentido”.
FUNCIONÁRIO 1: “Novatos: Excelente, muito bem-acolhidos e há um planejamento
para isso. Atuais: acompanhamento com todos os alunos, independente do
resultado que este apresenta. Ex-alunos: há uma proximidade desses alunos com o
Colégio, há um planejamento para isso (com evidências).”

FUNCIONÁRIO 3: “Novatos: há um planejamento para tentar conquistar esse aluno.
Atuais: bom relacionamento, evidenciado pela permanência dos alunos aqui. Exalunos: há um bom relacionamento (com evidências), pois há uma boa memória do
que passou no colégio (há um planejamento para isso).”
PROFESSOR 1: “ Acolhida. Tanto para os novatos, os atuais e os ex-alunos”
PROFESSOR 4: “Novatos: acolhimento bem interessante, há um planejamento
específico para isso. Atuais: grande fidelidade, é um aluno bem-acompanhado. Exalunos: é um relacionamento social, há um grande vínculo e há um planejamento
para isso”.
PROFESSOR 6: “Ex-alunos: muito legal, a escola tem uma preocupação
(planejamento) em resgatar esse aluno. Atuais: há um acompanhamento, o que é
um diferencial, embora eu venha percebendo um certo relaxamento com o ensino
médio nos últimos anos. Novatos: não sei”.
ALUNO 1: “Novatos: buscam acolher, mas, às vezes, por falta de planejamento, os
novatos acabam formando grupos entre si mesmos. Atuais: relação boa. Ex-alunos:
relação de muito afeto, há planejamento para tanto, evidenciado pela página no
facebook.”
ALUNO 3: “ Novatos: o Magnum trata bem os alunos novatos, preocupa-se com eles
(com evidências), há um planejamento para isso. Atuais: o Colégio trata muito bem
(com evidências), mas acho que há uma tendência de tentar os alunos em um
padrão. Ex-alunos: são bem-tratados (com evidências) e há um planejamento para
isso”.
ALUNO

5:

“Novatos:

relativamente

bom,

com

ressalvas,

pois

não

são

acompanhados tão de perto. Atuais: bom. Ex-alunos: bom, há planejamento para
tanto”.
ALUNO 7: “Novatos: um pouco distante, falta mais amparo por mais tempo. Atuais:
muito boa, mas os alunos medianos se sentem um pouco negligenciados. Exalunos: há um relacionamento saudável e próximo, com planejamento para tanto
(festas e outros convites).”
ALUNO 8: “Novatos: existe um planejamento para fazer os alunos se sentirem
acolhidos.

Atuais:

há

um

acolhimento,

relacionamento aberto (com evidências).”

uma

proximidade.

Ex-alunos:

um

ALUNO 3: Ex-aluno:
aluno: muito bom, ele
ele sempre se sente livre para voltar aqui. Alunos: o
relacionamento é muito bom. Novatos: o Colégio tenta apresentar esse clima aos
alunos novos, para que eles se sintam confortáveis.

5.1.2.12 Análise sobre a expectativa dos respondentes sobre o relacionamento
relacion
com os alunos do Colégio Magnum
Para os respondentes, o relacionamento com os alunos, sejam eles novatos ou não,
varia de bom para muito bom e que existe um planejamento para isto. As ações são
citadas de forma genérica nas respostas, mas os efeitos
efeitos delas são claramente
descritos. Citações que revelam abertura e preocupação com esse ambiente estão
intimamente relacionadas com o que está explicitado no rumo estratégico,
especificamente na Missão da escola, quando
quand ressalta o ambiente acolhedor.

5.1.2.13 A qualidade das aulas
Como sétimo elemento das estratégias, investigou-se
investig se o construto referindo-se
referindo
à
avaliação da qualidade das aulas.

O propósito dessas
as avaliações consiste em

mensurar a qualidade das aulas levando-se
levando se em consideração a qualidade geral,
ge
a
qualidade acadêmica, a disciplina em sala e o aproveitamento do tempo das
mesmas.
ess resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
A Tabela 12 apresenta esses
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 12. A qualidade
ualidade das levando em consideração a disciplina em sala, o
aproveitamento do tempo das mesmas e a qualidade acadêmica.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTORA 2: “Qualidade de ensino é ótima, evidenciada pelos nosso resultados. A
disciplina é boa, os meninos são muito educados (com evidências), o
aproveitamento do tempo é ótimo”.
GESTORA 4: ”A disciplina das aulas é muito boa (com evidências). O
aproveitamento do tempo parece ser bom e a qualidade acadêmica é muito boa,
evidenciada pelos resultados”.
FUNCIONÁRIO 1: “Há um cuidado com a qualidade acadêmica das aulas e
aproveitamento do tempo, por parte dos professores e coordenação. A qualidade
geral das aulas é boa, com um ou outro professor fugindo desse padrão”.
FUNCIONÁRIO 4: “A qualidade das aulas é demonstrada pelos resultados. Tudo
ocorre dentro de um equilíbrio muito grande, existem problemas com alunos
específicos, às vezes, mas nada geral.”
FUNCIONÁRIO 7 “A disciplina varia. A qualidade é muito boa, evidenciada pela
permanência dos alunos.”
PROFESSOR 2: “A disciplina é média (com evidências). A qualidade acadêmica é
boa, mas essa qualificação fica por conta do próprio professor, o Colégio não
proporciona isso. A qualidade acadêmica não é padrão. O aproveitamento do tempo
é muito atrapalhado por demanda da instituição, fica aquém do necessário. Percebese que a aula não é sagrada para a instituição”.
PROFESSOR 3: “A qualidade das aulas é muito boa (com evidências). A disciplina é
mediana. O aproveitamento do tempo é muito bom. A qualidade geral das aulas é
boa, mas pode melhorar”.
PROFESSOR 5: “Avalio a qualidade acadêmica positivamente, o aproveitamento do
tempo é bom, mas precisa de algumas melhoras e a disciplina também é muito boa,
é muito particular”.
PROFESSOR 6: “ Há uma exigência grande quanto à disciplina, o conteúdo
passado e o aproveitamento do tempo. Então todos esses aspectos são muito bons,
há um planejamento para que sejam bons. A qualidade geral das aulas é muito alta.”

ALUNO 1: “Qualidade acadêmica é excelente. No aproveitamento do tempo, ainda
existem algumas dificuldades. A disciplina varia de professor para professor. No
geral, a qualidade é boa”.
ALUNO 3: “O aproveitamento do tempo é bom, pois o professor consegue passar o
conteúdo, mas tem muitas interrupções. A qualidade acadêmica é muito boa. A
disciplina varia de aula para aula. No geral, a qualidade é muito boa”.
ALUNO 5: “ A qualidade acadêmica, o aproveitamento do tempo e a disciplina
variam de professor para professor, alguns são ruins, mas a maioria é muito boa. No
geral, a qualidade das aulas é muito boa”.
ALUNO 10: “O tempo podia ser melhor aproveitado, a qualidade acadêmica é muito
boa, a disciplina varia de professor para professor e conforme a série”.

5.1.2.14 Análise sobre a expectativa dos respondentes sobre a qualidade das
aulas no Colégio Magnum
As respostas acima permitiram destacar que, na opinião da maioria dos
respondentes, a qualidade das aulas varia entre muito bom e excelente; esse fato
pode ser comprovado se forem levados em consideração os resultados da
instituição estudada

no Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal

avaliação desse segmento da educação. Fatores como a disciplina e o
aproveitamento do tempo de aula são os que mais variam de professor para
professor. Verifica-se, ao analisar essas citações, que apesar da excelente avaliação
desse quesito, de uma maneira geral, contatou-se uma tendência dos respondentes
em deixar claro que essa questão apresenta variações significativas de professor
para professor.

5.1.2.15 Principais diferenciais na formação
Como oitavo elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação das principais atividades formativas oferecidas pelo Colégio. O propósito
destas avaliações consiste em identificar as quatro principais atividades oferecidas
no âmbito da formação.
A tabela 13 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 13. As quatro atividades formativas que são diferenciais competitivos

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 3: “Programa de inglês, programa de esportes, programas de
empreendedorismo e protagonismo estudantil, programas de empreendedorismo
social”.
GESTOR 4: “Dever de casa, formação humana e cristã, projetos ambientais e a
valorização do esporte na formação”.
FUNCIONÁRIO 2: “Programa de inglês, o esporte, projeto aprender juntos, aulas de
música e xadrez, por exemplo”.
FUNCIONÁRIO 6: “O AMA, a SIMA, a Primeira Eucaristia e a Feira de Ciências.”
FUNCIONÁRIO 8: “Esportes, projetos de empreendedorismo, Feira de Ciências e
FLIM”.
PROFESSOR 1: “AMA, trabalhos em grupo, a realização do dever de casa, trabalho
de campo”.
PROFESSOR 3: “Projetos de formação humana e cristã, trabalhos de campo, o
esporte”.
PROFESSOR 5: ”Eventos esportivos, o reconhecimento dos alunos, feiras de
ciência, intercâmbios oferecidos (viagens nacionais e internacionais).”

PROFESSOR 9: “A participação em olimpíadas e equipes do conhecimento, os
projetos sociais e os projetos de série”.
ALUNO 1: “Projetos de empreendedorismo social, Magnum cultural, SIMA, TED e
JEM”.
ALUNO 2: “SIMA, trabalhos interdisciplinares e magnum cultural”.
ALUNO 4: “Magnum sustentável, Magnum Cultural, Grêmio, Imprensa do Magnum”.
ALUNO 9: ”Grêmio, equipes de conhecimento, simulações, projetos sociais”.

5.1.2.16 Análise das informações sobre as atividades formativas que são um
diferencial no Colégio Magnum
Ao serem solicitados a citarem as tres principais atividades formativas consideradas
diferenciais na opinião deles, foi possível constatar que a maioria dos respondentes
citou o programa de Empreendedorismo Social, o programa de Empreendedeorismo
e Protagonismo Estudantil e o programa de Esportes. Apesar do grande número de
atividades que o Colégio oferece, que pode ser confirmado na grande variedade de
atividades presentes nas respostas a essa pergunta, existe uma clara reincidência
das citadas anteriormente.

5.1.2.17 A imagem institucional

Como nono elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da qualidade do trabalho desenvolvido em relação a imagem institucional..
O propósito destas avaliações consiste em mensurar a qualidade desse trabalho.
A tabela 14 apresenta esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 14. A qualidade do trabalho desenvolvido pelo Colégio em relação a sua
imagem institucional

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 2: “O trabalho é muito bom, cresceu muito nos últimos anos, dando
destaque para as redes sociais.”
GESTOR 3: “Um trabalho muito bom, o melhor se comparado a outras instituições
de ensino (com evidências).”
FUNCIONÁRIO 1: “Esse setor melhorou muito com a recente divisão que teve ( Mkt
e Comunicação – obs do autor) e, principalmente nas redes sociais tem uma
divulgação muito forte do Colégio”.
FUNCIONÁRIO 3: ”É um trabalho muito bom e verdadeiro, divulga o que realmente
acontece. É completo, voltado para vários públicos. É um dos melhores trabalhos de
Minas Gerais”
PROFESSOR 1: “É um ótimo trabalho que vem crescendo ao longo dos anos.”
PROFESSOR 2: “É um bom trabalho, e

está ficando cada vez melhor,

principalmente em mídias sociais e outros veículos de comunicação.”
PROFESSOR 2: “O marketing do Colégio é cientifíco, o pessoal que realiza esse
trabalho estuda e faz do marketing ciência”.
PROFESSOR 3: “Há preocupação maior com o marketing externo, não vejo uma
preocupação tão grande com o marketing interno, tentando fidelizar o cliente”.
PROFESSOR 9: “Acho bom, mas poderia ser maior”.

ALUNO 1: “Há um trabalho bom nas redes sociais que vem crescendo e atingindo
mais pessoas”
ALUNO 2: “Acho que o trabalho é muito bom, mas precisa de melhora no marketing
interno”.
ALUNO 4: “É bom (com evidências), alcança o público de pais. “
ALUNO 6: “É bom, mas podia ser melhor, no sentido de atingir mais pessoas nas
mídias sociais”
ALUNO 8: “Dentro do Colégio é muito bom. Fora do Colégio, nunca vi muita coisa,
mas mesmo assim ele é muito falado, as pessoas conhecem o trabalho que é feito
aqui”.
ALUNO 9: “É um trabalho sensacional, o Colégio está sempre sendo divulgado”

5.1.2.18 Análise das informações sobre a imagem institucional do Colégio
Magnum

As respostas acima permitiram destacar que, na avaliação da maioria dos
respondentes, o trabalho é qualificado como muito bom. As redes sociais aparecem
em destaque, o que, até certo ponto, revela a sintonia da estratégia de marketing do
Colégio Magnum com as demandas atuais, haja vistA que o público alvo
normalmente comporta em redes sociais formando grupos, dentro da rede, entre
familiares, amigos e vizinhos. A presença marcante da instituição, nesse canal de
comunicação faz-se essencial. Outro aspecto que merece atenção é a citação da
pouca percepção dos respondentes de uma marketing que utilize os canais
tradicionais de marketing como a televisão e o rádio. Um grande esforço do Colégio
realizado por meio do trabalho da assessoria de imprensa, apesar de produzir
resultados significativos, não é percebido como uma atividade de marketing.

5.1.2.19 O momento do desligamento de profissionais
Como décimo elemento das estratégias, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da eficácia do momento de desligamento de profissionais da equipe. O

propósito destas avaliações consiste em identificar eficácia do processo de
desligamento no Colégio Magnum.
A tabela 15 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 15. O momento de desligamento de professores e funcionários no Magnum
Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 1: “Um momento muito tranquilo, há um processo para isso e uma
fundamentação. Há muita clareza no processo.”
GESTOR 2: “É um processo que se dá pelo acompanhamento do profissional (com
feedback) ao longo de muitos meses, um processo claro que ocorre “da melhor
maneira possível”.
FUNCIONÁRIO 1: “Há um processo para isso, é transparente e tem feedback para o
funcionário. Há um cuidado de informar ao profissional que existem aspectos de sua
conduta ou desempenho que não estão bons (com evidências)”.
FUNCIONÁRIO 7: “É feito por etapas. Há um processo para isso. O RH acompanha
isso, mas não diretamente. Sempre há uma fundamentação para que ocorra esse
desligamento. É um processo bem organizado.”

FUNCIONÁRIO 9: “Não sei”.
PROFESSOR 2: “Me parece muito tenso e problemático, pela histórias que escuto e
pelas relações. Não me parece ser bem feito ainda (com evidências). Quem sai,
geralmente sai com muito rancor e com muitos problemas. Há uma lacuna que
precisa ser melhorada.”
PROFESSOR 7: “Sempre tumultuado e tenso, como em qualquer lugar. Já houve
um número muito grande de erros, de uns tempos para cá houve uma melhora muito
grande nesse processo e percebe-se do grupo atual uma maior tranquilidade. Tem
sido um processo bem mais tranquilo de uns tempos para cá.”
ALUNO 2: “Só sei que há um processo e fundamentação para isso. É tranquilo”.
ALUNO 3: “Fico chateada com algumas demissões. Mas acho um processo muito
bom, pois há um processo para isso, há conversa. Não fico sabendo exatamente os
motivos da demissão”.
ALUNO 5: “ É um momento tranquilo, discreto e existem processos para realizá-lo
(com evidências).”
ALUNO 8: “Pode ser um grande susto para os alunos, parece ser uma decisão da
qual o aluno não faz muita parte, apesar da avaliação que é feita.”

5.1.2.20 Análise das informações sobre o momento do desligamento dos
profisssionais
As ações realizadas no momento do desligamento mostraram-se eficicazes, a partir
da análise

das respostas à pergunta sobre o momento de desligamento de

professores e funcionários no Magnum. Sendo esse um instante delicado e, mesmo
aparecendo nas respostas dos professores uma percepção de que é um momento
tenso

e

tumultuado,

ao

se

analisar

as

respostas

dadas,

verifica-se que as citações que indicam certa preocupação com o desligamento
estão relacionadas ao momento em si e não às estratégias adotadas pela escola,
que podem ser identificadas em expressões como tenso e triste.

5.1.2.21 A gestão de conflitos
Como décimo primeiro elemento das estratégias, investigou-se o construto referindose à avaliação da quantidade de conflitos que ocorrem na escola e como são
geridos. O propósito destas avaliações consiste em mensurar a quantidade de
conflitos e quais as principais estratégias da escola para geri-los.
A tabela 16 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 16a. A gestão de conflito na escola

Fonte: dados da pesquisa

Tabela 16b. A gestão de conflito na Escola

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 1: “ É uma gestão tranquila, mas muitas vezes buscamos ajuda para
resolver. A gente percebe, busca meios para resolver e resolve rápido”.
GESTOR 3: “São poucos conflitos, que são geridos rapidamente, de acordo com as
peculiaridades de cada caso e de forma transparente”.
FUNCIONÁRIO

3:

“Os

conflitos

que

existem

são

contornados

rápida

e

discretamente”.
FUNCIONÁRIO 5: “ Com diálogo. Escuta-se as duas partes e o conflito sempre é
resolvido”.
PROFESSOR 2: “Existe conflito, mas é velado. Nessa situação, a instituição prefere
adotar uma postura de não interferir”.
PROFESSOR 4: “Ouve as duas partes, tenta resolver. É feito de forma madura e
adequada”.
ALUNO 2: “Acontecem muitas coisas que os alunos não ficam sabendo, acho que
eles poderiam ser mais visíveis às vezes. Mas, no geral, é tranquilo.”
ALUNO 4: “Acho que a gestão resolve os conflitos da melhor maneira possível, com
diálogo”.
ALUNO 11: “Não tenho conhecimento de muitos conflitos, mas acredito que a
supervisão e a coordenação mesmo tente gerir esses conflitos para manter um
ambiente harmônico”.

5.1.2.22 Análise das informações sobre a gestão de conflitos

As respostas acima permitiram destacar que, na avaliação da maioria dos
respondentes a quantidade de conflitos é muito pequena, chegando ao ponto de boa
parte da amostra afirmar nunca ter visto conflito algum e que o diálogo é a principal
estratégia do Colégio. Apesar do pequeno número de conflitos, segundo as
observações dos repondentes, quando os mesmos acontecem são trabalhados de
forma adequada.

5.1.2.23 O preço praticado pelo Magnum.
Como décimo segundo elemento das estratégias, investigou-se o construto
referindo-se à avaliação do preço praticado pelo Colégio Magnum em comparação
com o praticado pela concorrência. O propósito destas avaliações consiste em
estabelecer a relação custo-benefício quando comparada com a da concorrência.
A tabela 17 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 17. O preço praticado pelo Magnum, comparado aos dos concorrentes.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 3: “ O preço é mais alto se comparado aos concorrentes da região, mas é
justo, pelo que o Colégio oferece”.
FUNCIONÁRIO 3: ” O preço está na média de uma escola do porte do Magnum”.
FUNCIONÁRIO 4: “O preço é o mais caro da região. Mas as pessoas reconhecem
que esse preço é justo pelo o que é oferecido”.
PROFESSOR 4: “O preço comparado aos da região parece alto, o custo-benefício,
no entanto, é excelente.”
PROFESSOR 6: “Da região, o Magnum é o mais caro, mas condiz com o que o
Colégio oferece”.
ALUNO 3: ”A mensalidade é mais alta, mas olhando tudo o que o Colégio oferece, é
justo”.
ALUNO 7: “É um preço alto, mas é o esperado”.
ALUNO 12: “ É bem caro”.

5.1.2.24 Análise das informações sobre o preço praticado pelo Colégio
Magnum

As respostas acima permitiram destacar que na percepção da maioria dos
respondentes, a relação custo-benefício é justa, que o preço é alto, mas justo pelo
que a escola oferece. O grande número de atividades formativas e o excelente
resultado dos alunos nas avaliações oficiais externas, a exemplo do ENEM bem
como as aprovações nos vestibulares mais concorridos de Minas Gerais são
justificativas para o alto preço das mensalidade e por permitir a relação custobenefício justa.

5.1.2.25 O horário integral
Como décimo terceiro elemento das estratégias, investigou-se o construto referindose a avaliação da qualidade do horário integral e a demanda deste tipo de serviço na
região. O propósito destas avaliações consiste em perceber a qualidade deste
serviço e verificar a demanda na região.
A tabela 18 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 18. O horário integral oferecido pelo Magnum

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTORA 4: “Pedagogicamente, é um serviço muito bom, mas falta a estrutura
física adequada.”
FUNCIONÁRIO 1: “É uma demanda muito grande dos pais e é importante o Colégio
oferecer esse espaço, mas acho que ele poderia e deveria ser melhor divulgado”.
FUNCIONÁRIO 2: “Acho que é um serviço muito caro, mas é importante o Colégio
oferecê-lo.”
FUNCIONÁRIO 3: É um serviço interessante, pois há uma demanda dos pais. E tem
uma proposta interessante”.
FUNCIONÁRIO 6: “ É interessante, muito bacana. É um lugar onde ele é acolhido e
bem-atendido na questão organizacional. E oferece segurança para os pais”.
PROFESSOR 5: “Não conheço muito. É uma opção interessante, pois há muita
demanda. Há momentos para práticas de atividade, para estudos e a alimentação
parece ser de bastante qualidade”.
PROFESSOR 7: “Na minha experiência, houve pontos positivos e negativos, mas
não sei como funciona agora, então prefiro não opinar”.
ALUNO 4: “Acho que é importante, não sei mais”.
ALUNO 7: “Acho muito bom, pois há uma demanda e ele atende. Acho que é um
trabalho bem feito, que tem bom ensino, bons funcionários e boa estrutura”
ALUNO 8: “O MEI não agrega muito na formação dos alunos, é mais um lugar para
ficar (com evidências).”

5.1.2.26 Análise das informações sobre o horário integral
Na percepção da maioria dos respondentes, o serviço de horário integral classificase como muito bom. Nota se que existe uma parte significativa da amostra que
desconhece o serviço, sendo a população estudada formada por professores,
funcionários, gestores da própria escola e por alunos, pode-se concluir que falta
divulgação desse serviço para o público interno e que, em uma medida, o público
externo também deve desconhecer o horário integral. A análise permite demonstrar

também que existe grande demanda pelo horário integral, haja vista o tipo de
organização familiar nas grandes cidades.

5.1.3 Resultados referentes à Estrutura
Conforme

foi

apresentado,

as

estruturas

no

sistema

Colégio

Magnum

referem-se aos recursos que o Colégio possui para fazer a estratégia acontecer na
prática. São exemplos de estruturas: instalações físicas, áreas de lazer, tecnologia
da informação, bibliotecas, laboratórios entre outros.
A figura 7 representa o modelo sintético da pesquisa, apenas com os construtos
facilitando a visualização do sistema.

Figura 7 – Modelo sintético da pesquisa no Colégio Magnum com ênfase no
construto estruturas.
Ambiente

Entradas

Estrutura

Estratégia
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5.1.3.1 Aspectos da estrutura que contribuem para o aprendizado
Como primeiro elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação dos principais aspectos físicos do Colégio que contribuem para o
aprendizado dos alunos. O propósito destas avaliações consiste em identificar os
principais aspectos da estrutura física que contribuem para o aprendizado.

A tabela 19 apresenta estes resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 19. Os principais aspectos da estrutura física do Colégio que contribuem
para proporcionar um ambiente adequado de ensino e aprendizagem.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 3: “Colégio amplo, ginásio, quadras, espaço para convivência dos alunos.”
GESTOR 4: “ O prédio ser originalmente um prédio escolar, construído com esse
objetivo. Bom tamanho das salas.”
FUNCIONÁRIO 3: “Boa organização dos prédios, estrutura dos prédios, e espaços
diferentes para a prática de atividades dos alunos”.

FUNCIONÁRIO 5: “Espaços de interação, para dar aulas ao ar livre”.
FUNCIONÁRIO 7: “Salas de aula boas, espaço de interação muito bom, biblioteca e
o fato de ser um ambiente diverso”.
PROFESSOR 1: ”Quadras, espaços de interação, audiovisual, pilotis, terraço
radical”.
PROFESSOR 5: “ O equipamento das salas”.
ALUNO 2: “Estrutura das salas, ambientes de interação, quadras”.
ALUNO 6: “Tamanho das salas, cor da parede das salas, tamanho do quadro e
frases nas salas”.
ALUNO 9: “Muitos espaços para o estudo: mesas quadradas, biblioteca. Quadras,
espaço de circulação, estrutura e equipamentos das salas”.
5.1.3.2 Análise das informações sobre os aspectos da estrutura que
contribuem para o aprendizado
As respostas acima permitiram destacar que, na avaliação da maioria dos
respondentes, existe uma grande variedade de opiniões a respeito dos espaços
físicos que facilitam o aprendizado do aluno. As quadras, as salas de aula e os
espaços para aulas ao ar livre foram os mais citados entre os entrevistados. Nota-se
que o Colégio utiliza esses espaços de forma adequada, haja vista a valorização
deles percebida nas respostas. Palavras como interação, espaço de convivência,
ambiente diverso, entre outras, são indicativos dessa adequada utilização.

5.1.3.3 Aspectos da estrutura que dificultam o aprendizado
Como segundo elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação dos principais aspectos físicos do Colégio que contribuem para dificultar o
aprendizado dos alunos. O propósito destas avaliações consiste em identificar os
principais aspectos da estrutura física que contribuem negativamente

para o

aprendizado.
A tabela 20 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 20. Os principais aspectos da estrutura física do Colégio que contribuem
para dificultar o ambiente adequado de ensino e aprendizagem.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTO 1: “O barulho”.
GESTOR 2: “O tamanho das salas de aula e a refrigeração delas” .
FUNCIONÁRIO 4: “O barulho e a conservação dos espaços, que ainda não é feita
de maneira ideal”.
FUNCIONÁRIO 5: “A falta de um refeitório, principalmente para os alunos do ensino
médio”.
FUNCIONÁRIO 8: “Calor em algumas salas”.
PROFESSOR 2: “A falta de um anfiteatro, a questão do calor, a questão do barulho.”
PROFESSOR 7: “ Calor muito grande, carência de espaços de socialização entre
um turno e outro, materiais diferenciados para alunos que demandam”.
ALUNO 5: “ Falta de ar condicionado”.
ALUNO 1: “A questão da ventilação das salas no calor e a antiguidade do prédio”.

5.1.3.4 Análise das informações sobre os aspectos da estrutura que dificultam
para o aprendizado
Análise dos dados do quadro 2: As respostas acima permitiram destacar que, na
percepção da maioria dos respondentes, o calor nas salas, o barulho e a falta de um
anfiteatro foram os principais problemas apontados.

5.1.3.5 O papel do Coordenador
Como terceiro elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação do papel do coordenador de formação e do coordenador de ensino no
Colégio. O propósito destas avaliações consiste em identificar a percepção dos
respondentes nas diferenças de atuação dos dois coordenadores.
A tabela 21 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 21 O papel do Coordenador de Formação e do Coordenador de Ensino

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTOR 2: “O coordenador de formação tem o papel de auxiliar o aluno em todos
os projetos de formação de hábitos e valores e o papel dele é muito importante para
acompanhamento e acolhimento desse aluno. O coordenador de ensino tem o papel
de acompanhar o aluno na questão curricular e é importante também”.
GESTOR 4: “ A divisão foi muito acertada, para dividir a quantidade de trabalho. O
coordenador de ensino fica mais na parte burocrática de ensino e o de formação
mais nas questões formativas. Os dois papéis estão sendo benfeitos”.

FUNCIONÁRIO 1: “Acho a divisão excelente, tirou o peso de um coordenador. Ainda
tem algumas coisas para melhorar, mas já melhorou muito nosso tratamento com
pais e professores”
FUNCIONÁRIO 6: “O coordenador de ensino está mais voltado para a questão dos
deveres, a questão dentro de sala. O coordenador de formação está mais voltado
para a questão do comportamento, do aspecto interpessoal do aluno. Acho os dois
fundamentais, pois assim nenhum dos aspectos fica sobrecarregado”.
PROFESSOR 2: “Essa divisão ainda está em construção, há uma dificuldade em
delimitar as funções de cada profissional e esses profissionais tem que ter uma
comunicação muito boa, se não a divisão gera problemas. A divisão não está em um
ponto ótimo ainda, está em fase de consolidação”.
PROFESSOR

3:

“Sempre

fui

muito

bem-atendida

pelas

minhas

duas

coordenadoras. Essa divisão é muito importante, principalmente para a divisão de
tarefas”.
PROFESSOR 4: “No começo, essa divisão foi conflitante, mas agora está bem mais
clara, principalmente para os professores. Essa divisão é coerente com o mote do
Colégio”.
ALUNO 3: “Os coordenadores exercem um papel muito importante. O coordenador
de formação, aos meus olhos, é mais necessário. Mas, o de ensino também é muito
importante”.
ALUNO 5: “Acho muito importante a divisão, pois os dois têm papéis completamente
diferentes. O coordenador de formação é mais para o que você pode ser fora do
Colégio e o coordenador de ensino mais para o que você pode ser dentro do
Colégio”.
ALUNO 6: “Não existem resultados claros da divisão ainda, mas as funções de cada
um estão cada vez melhor definidas, está caminhando positivamente”
5.1.3.6 Análise das informações sobre o papel do coordenador
O Colégio Magnum dividiu a coordenação pedagógica colocando um coordenador
responsável pelo ensino, entendendo aá a palavra ensino como as diversas
disciplinas e suas atividades e avaliações e como formação, o desenvolvimento e a
apropriação de hábitos e valores. Essa divisão visa a ajustar a estrutrura

organizacional à estratégia, uma vez que a porposta da escola é excelência no
ensino e na formação. As diferenças do papel de cada coordenação são percebidas
pela maioria dos respondentes e os mesmos qualificam ambras as modalidades de
coordenação, como de grande importância.

5.1.3.7 O papel das avaliações externas
Como quarto elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da qualidade do trabalho realizado com os resultados das avaliações
externas. O propósito dessas avaliações consiste em levantar as percepções dos
respondentes do trabalho realizado pelo Colégio após os resultados dessas
avaliações.
A tabela 22 apresenta esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 22. O trabalho realizado pelo Colégio, a partir dos resultados obtidos nas
avaliações externas

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTORA 1: “Faz uma análise dos resultados.”
GESTORA 2: “Os resultados são analisados e é apresentado o que precisa ser
melhorado em cada área.”

GESTOR 1: “À medida que as lacunas são identificadas, há um trabalho de
alinhamento (evidenciado pelos resultados obtidos pelo colégio no ENEM).”
GESTOR 4: “ É feita uma análise dos resultados, comparando-os com os dos anos
anteriores, identificando falhas e acertos (com evidências)”.
FUNCIONÁRIO 1: “Na minha percepção, o Colégio não faz tanto quanto poderia
fazer. O que eu vejo é apenas a entrega desses resultados aos alunos, mas poderia
ter um envolvimento maior dos professores e da coordenação nisso”.
FUNCIONÁRIO 4: “É um diagnóstico muito interessante, fornece à escola
indicadores para que ela possa fazer ajustes de rota. Esse resultado é analisado
exaustivamente, e depois a equipe trabalha em reformulações de estratégia com
base nesses resultados”.
PROFESSOR 2: “É feita a averiguação dos resultados e depois um trabalho em
cima desses resultados. Mas, acho que o trabalho seria melhor se o resultado fosse
mais detalhado ou se os professores pudessem participar de forma colaborativa de
todo o processo de análise desses resultados.”
PROFESSOR 6 “ Nos últimos dois anos, temos conseguido, no terceiro ano, usar
esses dados como instrumentos para poder “correr atrás” daquilo que identificamos
como falha. É uma coisa nova, mas se continuar assim, a tendência é ser mais
positivo ainda”
ALUNO 4: “Analisa os resultados e olha as competências em que o desempenho
está bom e nas que precisa melhorar, e usa isso para guiar melhor o ensino.”
ALUNO 6: “O Colégio recebe o resultado e repassa aos alunos, mas esse resultado
poderia ser mais detalhado. Há um mapeamento das lacunas por parte da
coordenação, para que essas as habilidades em que estão as lacunas possam ser
melhor trabalhadas”.
ALUNO 3: “A partir desses resultados, a coordenação avalia o nosso desempenho e
planejam como agir em cima disso. Mas, não sei se esses resultados correspondem
a essa realidade, pois os alunos não fazem com muita dedicação.
5.1.3.8 Análise das informações sobre o papel das avaliações externas
O tratamento dos resultado das avaliações externas se dá pela análise dos
resultadod e a identificação das falhas, seguidos de alterações nos programas. A

gestão do Colégio, ao utilizar o Modelo de gestão de Processos e, especificamente,
o BSC exige, nos seus diversos
diversos âmbitos, um conjunto de indicadores de
desempenho bem definidos e alinhados à estratégia da escola. No que tange aos
resultados do ensino, avaliações externas ofociais como o Enem e a Prova Brasil,
são utilizados como referenciais, bem como a contratação
contratação de institutos de
avaliações. Essa política da escola de investir nas avaliações externas é que permite
o aprimoramento do ensino na instituição.

5.1.3.9 A satisfação dos pais.
Como quinto elemento das estruturas, investigou-se
investigou se o construto,
construto referindo-se à
avaliação do trabalho realizado pelo Colégio com os resultados da pesquisa de
satisfação aplicada
cada aos pais. O propósito dessas
dessas avaliações consiste em identificar
as principais ações geradas e percebidas, após os resultados da pesquisa de
satisfação.
A tabela 23 apresenta esses
esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 23.. O trabalho realizado pelo Colégio a partir dos resultados obtidos nas
pesquisas de satisfação de pais e alunos.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 1: “As sugestões e reclamações são ouvidas e há um retorno rápido.
Avalia-se a sugestão e, se pertinente, é acatada”.
GESTOR 3: “O Colégio não recebe muitas reclamações, mas é realizado um
trabalho de melhorar os serviços mesmo assim e também de mudar o processo de
avaliação desses serviços para identificar possíveis falhas que não estão sendo
identificadas”.
FUNCIONÁRIO 3: “O Colégio escuta as demandas e responde a elas (com
evidências). Há uma avaliação dessa demanda” .
FUNCIONÁRIO 7: “O Colégio sempre escuta as críticas, recebe isso muito bem. E a
partir disso, sempre tenta realizar ações de melhoria”.
PROFESSOR 5: “São escutadas e avaliadas. Há uma apresentação desses dados
para os professores”.
PROFESSOR 6: ”Não sei avaliar, parece legal”.
PROFESSOR 8: “Recebe muito bem as críticas, nada fica sem respostas. É um
diferencial.”
ALUNO 1: “O colégio escuta as sugestões/críticas, avalia se são pertinentes e, se
forem, busca solucionar”.
ALUNO 3: “O Colégio está sempre mudando e ele olha bastante as críticas e
sugestões dos pais, evidenciado pelo atendimento que a minha mãe recebe”.
ALUNO 9: “O Colégio recebe isso muito bem, existem vários responsáveis por isso.
Eles avaliam e estudam muito as sugestões e, se possível, elaboram um plano de
ação para dar um retorno para o aluno/pai”.
5.1.3.10 Análise das informações sobre a satisfação dos pais

Análise dos dados do quadro 5: As respostas acima permitiram destacar que, na
percepção da maioria dos respondentes, o Colégio é percebido como uma
instituição aberta a ouvir e que dá retorno às demandas, quando elas são
pertinentes. A aplicação de pesquisa de satisfação é apenas uma avaliação utilizada
pelo Colégio para ouvir a opinião dos parceiros, mas a postura de abertura, muito

citada nas respostas, é que realmente revelam a orientação para o cliente como
linha da escola.

5.1.3.11 O clima interno
Como sexto elemento das estruturas, investigou-se este construto referindo-se à
avaliação do trabalho realizado pelo Colégio com os resultados da pesquisa de clima
interno aplicada aos professores e funcionários.

O propósito dessas avaliações

consiste em identificar as principais ações geradas e percebidas, após os resultados
da pesquisa de clima.

A tabela 24 apresenta esses resultados, enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum
Tabela 24. O trabalho realizado pelo Colégio a partir dos resultados obtidos nas
pesquisas de clima interno com professores e funcionários.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTORA 1: “O Colégio recebe os resultados, analisa e passa para os gestores. No
que é identificada a necessidade de melhora, são estabelecidas estratégias para
melhorar”.
GESTORA 4: “O clima é bom, normal.”
FUNCIONÁRIO 1: “ Não percebo um trabalho realizado a partir da pesquisa, até
porque sempre avalio muito bem o clima na minha pesquisa”.
FUNCIONÁRIO 6: “Acho que o Colégio melhora nos aspectos que a pesquisa
mostra que é preciso. E compara esses resultados com os resultados dos anos
anteriores”.
PROFESSOR 1: “Percebo que algumas coisas são modificadas a partir do resultado
dessas pesquisas”.
PROFESSOR 6: “ Esse resultado é muito mais utilizado para orientar a política da
escola do que para resolver os conflitos que possam existir.”
ALUNOS: 100% não souberam responder a essa pergunta.

5.1.3.12 Análise das informações sobre o clima interno

As respostas acima permitiram destacar que, apesar da clareza que os
respondentes possuem de que eciste uma preocupação do Colégio em querer
entender como está o clima interno, boa parte dos repondentes não percebe as
ações realizadas após os resultados da pesquisa e que, entre as respostas obtidas,
a maioria delas revela um caráter amplo e subjetivo, dando a concluir que o
repondente não tinha mutio domínio do tema.

5.1.3.13 A metodologia de avaliação do aluno
Como

sétimo

elemento

das

estruturas,

investigou-se

este

construto,

referindo-se à avaliação da metodologia de avaliação do aluno pelo Colégio. O

propósito destas avaliações consiste em identificar os principais aspectos da
avaliação dos alunos no que tange à qualidade, nível de exigência e coerência com
a preparação dada aos mesmos.
A tabela 25 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 25. O processo de avaliação do aluno no Magnum

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTOR 2: “As avaliações são muito coerentes com o que é dado em aula”
GESTOR 4: “O processo é exigente (evidenciado pelas falas de várias pessoas),
mas é adequado.”
FUNCIONÁRIO 3 “ É um processo exigente, e é coerente com os objetivos que o
Colégio traça”.
FUNCIONÁRIO 7: “É muito estressante, o resultado nessas avaliações é
supervalorizado. E o calendário de provas poderia ser reavaliado, devido ao
acumulo de avaliações.”

PROFESSOR 2: “É um processo conservador, tradicional e limitado, o que, hoje, é
um ponto fraco. Existem outras formas de avaliação mais dinâmicas em que o o
aluno pode se engajar mais e em que o aluno se sente mais justiçado”
PROFESSR 3: “Gostaria de avaliar meus alunos de outra forma, mas temos que
seguir os parâmetros curriculares. Acho que precisa de mudanças, mas essa
mudança é geral, não só aqui no Magnum”.
PROFESSOR 4: “A minha impressão é que é prova demais e elas deviam estar mais
espaçadas.
PROFESSOR 8: “É muito bom dado que é uma escola que tem que se preocupar
com resultado no ENEM. Eu gosto muito.”
ALUNO 2: “ É um processo exigente, mas é necessário.”
ALUNO 5 “ O aluno é avaliado apenas por suas notas e não é valorizado por suas
outras qualidades.”
ALUNO 6: “É um processo exigente, mas é adequado. Às vezes, no entanto, há uma
supervalorização desse resultado, o que pode impactar os alunos de forma
negativa.”

5.1.3.14 Análise das informações sobre a avaliação do aluno
A avaliação dos alunos foi classificada como coerente, exigente e de boa qualidade.
Alguns professores destacaram o aspecto tradicional da avaliação dos alunos e
demonstraram interesse de realizar uma avaliação mais dinâmica, mas depararam
com a proposta curricular no Brasil, que dificulta a mundança na avaliação.

5.1.3.15 A gestão no Magnum
Como oitavo elemento das estruturas, investigou-se este construto referindo-se à
avaliação do modelo de gestão adotado pelo Magnum. O propósito destas
avaliações consiste em identificar se os preceitos de gestão adotados pelo Magnum
são percebidos pelos entrevistados.

A tabela 26 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 26. O modelo de gestão do Magnum.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 1: “É muito bom, inovador. Há um planejamento estratégico para alcançar
todos os resultados, é um modelo que usa indicadores”.
GESTOR 3: “Um modelo que possui uma diretriz e um objetivo principal. A partir
disso é feito um desdobramento em objetivos menores e são criados indicadores
para fazer o acompanhamento do cumprimento desses objetivos. O modelo sempre
está sendo atualizado”.
FUNCIONÁRIO 4: “O modelo de gestão do Magnum é um diferencial. Há uma
preocupação com todos os ramos da empresa”.
FUNCIONÁRIO 5: “O modelo de gestão do Magnum é um modelo baseado nos
indicadores. É um diferencial entre as escolas. Há um monitoramento de todos os
setores pautado em questões quantitativas. É um modelo muito bom, inovador”.
FUNCIONÁRIO 6: “É um modelo bem completo e bem dividido, os gestores
trabalham em conjunto para chegar a soluções”.

PROFESSOR 2: “Um modelo de gestão hierarquizado e centralizado. Um modelo
que utiliza de mecanismos quantitativos para o monitoramento, com viés muito
cientificista, o que pode ser positivo ou negativo, dependendo da maneira como é
aplicado”.
PROFESSOR 3: “É uma gestão muito acessível e tranquila. Tem hierarquias, mas o
tratamento é muito interessante.”
PROFESSOR 4: “É um modelo científico, um modelo estudado. É uma gestão
moderna, que está sempre reavaliando seus medidores.”
ALUNO 1: “Deve ser bom, pois está funcionando”.
ALUNO 7: “É diferenciado dos outros Colégios e dá um resultado muito bom.”
ALUNO 8: “É um modelo diferenciado, é inovador, mas é um modelo de base sólida,
usa de valores corretos”

5.1.3.16 Análise das informações sobre a gestão no Colégio Magnum
A concepção de gestão adotada pelo Magnum, bem como o seu modelo de gestão
de Processos como base em estratégia, estrutura e resultados, é percebida,
inclusive pelos alunos. Apesar de a amostra, na sua maioria, não conter
especialistas em gestão, foi possível verificar que o modelo adotado pelo Colégio é
percebido por todos os segmentos pesquisados e que é um modelo fundamentado
em estudos e práticas de administraçao.

5.1.3.17 A TI (Tecnologia da Informação) e a TE (Tecnologia Educacional)
Como nono elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação do trabalho realizado pela tecnologia da informação e pela tecnologia
educacional. O propósito dessas avaliações consiste em mensurar a qualidade dos
trabalhos realizados pelas duas áreas.
A tabela 27 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 27. O trabalho realizado pela TI e pela TE no Magnum.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 1: ”Acho bom, mas existem muitas complicações. Deixa a desejar”
GESTOR 4: “TE é um trabalho em construção, que tem avançado. E a TI é um
trabalho muito moroso, que necessita de mais investimento.”
FUNCIONÁRIO 1: “É de grande importância, eles estão sempre muito abertos a
sugestões e nos ajudam muito.”
FUNCIONÁRIO 3: “A TE é um campo novo e eu ainda não vejo resultados concretos
da criação dele. A TI é morosa, devido a grande demanda e cobrança sobre eles.
Poderia ser melhor.”
PROFESSOR 1: “A TI melhorou demais, cresceu muito, em qualidade e no
cumprimento dos prazos. A TE eu não sei”.
PROFESSOR 2: A TI vem progredindo, mas acho que ainda é aquém (com
evidências), poderia criar ferramentas melhores. TE é muito boa, quando é bem
explorada pelo professor”.
ALUNO 2: “Eles estão muito presentes e são muito importantes”.
ALUNO 5: “O trabalho deles é bom, mas deveria ser mais próximo dos alunos, no
sentido de ter uma comunicação mais aberta e direta (com evidências).”

5.1.3.18 Análise da expectativa dos respondentes sobre a TI e a TE
O trabalho da TI é percebido como estando em crescimento e o da TE ainda é
pouco percebido. Práticas de TI são percebidas devido aos softwares utilizados para
organização e registro dos principais processos do Colégio, já a parte da tecnologia
que deve estar direcionada a soluções para o negócio-fim da instituição, que é a
educação, ou seja a TE, não são percebidas apesar da utilização, por parte do
Colégio de ferramentas como o Moodle, por exemplo.

5.1.4 Resultados referentes ao construto Resultados.
Conforme foi apresentado, os resultados no sistema Colégio Magnum referem-se
aos produtos finais da interação entre estratégia e estrutura, por meio da execução
dos inúmeros processos realizados pela instituição. Entre os resultados, destacamse: classificação no ENEM, percepção dos conceitos formativos da escola, número
de alunos, resultados financeiros, satisfação de alunos e pais.
A figura 8 representa o modelo sintético da pesquisa, apenas com os construtos
facilitando a visualização do sistema.

Figura 8 – Modelo sintético da pesquisa no Colégio Magnum com ênfase no
construto estruturas.
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5.1.4.1 O resultado do ENEM enquanto avaliação da qualidade de ensino.
Como primeiro elemento dos resultados, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação do ENEM como diagnóstico da qualidade de ensino da Escola. O
propósito dessas avaliações consiste em relacionar o resultado do Colégio no ENEM
e a qualidade do ensino no mesmo.
A tabela 28 apresenta estes resultados enquanto que, a seguir, são demonstradas
as avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 28- A relação entre a colocação do Colégio Magnum no ranking do ENEM
produzido pela imprensa e qualidade do ensino percebida pelos entrevistados.

Fonte: dados da pesquisa

GESTOR 1: “A qualidade do ensino do Colégio condiz com o resultado no ENEM”.
GESTOR 2: “Acho injusto. Acho que a qualidade do Colégio é muito maior do que é
expressa no ranking, pois ele só mede ensino.”
GESTOR 3: “ Está completamente relacionado. O Colégio tem um ensino de alta
qualidade e está sempre muito bem-posicionado no ranking. “

5.1.4.2 Análise das informações sobre os resultados referentes ao construto
resultados
A boa colocação do Magnum no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, faz
com que o Colégio esteja bem-classificado nos rankings produzidos pela imprensa
e, portanto, existe coerência entre os resultados desses rankings e a qualidade do
ensino, na percepção dos respondentes. Alguns respondentes afirmaram que não é
justa essa relação do ranking com o trabalho do Colégio, uma vez que a imprensa
desconsidera parâmetros importantes para a comparação, como, por exemplo, o

número das escolas comparadas e o tempo de permanência deles nas respectivas
escolas.

5.1.4.3 O trabalho com a formação
Como segundo elemento dos resultados, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da qualidade do trabalho com a formação de hábitos e valores, na
perspectiva de resultado final do processo. O propósito dessas avaliações consiste
em identificar a importância da formação enquanto resultado do trabalho.
A tabela 29 apresenta esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 29- Qualidade do trabalho formativo desenvolvido pelo Colégio?

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTOR 1: “É um trabalho que melhorou muito, principalmente com a separação
dos coordenadores. Está no caminho certo”.
GESTOR 2: O trabalho formativo desenvolvido pelo Colégio é fantástico.
GESTOR 3: “ É um diferencial. É um trabalho qualificado, que ainda pode se
estabelecer melhor”.
GESTOR 4: “ O trabalho formativo no Magnum é muito bom, melhorou muito. E
agora é mais mostrado, é perceptível, tem mais visibilidade”.

5.1.4.4 Análise da expectativa dos respondentes sobre o trabalho com a
formação
Os resultados com a formação foram muito bem-avaliados pelos entrevistados, e
inclusive classificados como diferencial do Colégio.

5.1.4.5 O nível de satisfação geral
Como terceiro elemento dos resultados, investigou-se o construto referindo-se
avaliação do nível geral da satisfação de alunos e pais.

O propósito destas

avaliações consiste em mensurar a percepção dos gestores sobre o nível de
satisfação geral da clientela.
A tabela 30 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 30- O grau de satisfação geral dos alunos e pais com o trabalho realizado
pelo Colégio.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTOR 1: “O grau de satisfação é muito bom (com evidências), o pai percebe a
qualidade do Colégio.”
GESTOR 2: “O grau de satisfação dos pais é bom. Existem algumas insatisfações
muito específicas. O pai não demonstra, mas gosta.”

5.1.4.6 Análise da expectativa dos respondentes sobre o nível de satisfação
geral
As respostas acima permitiram destacar que na percepção da maioria dos
respondentes existe grande satisfação geral de alunos e pais.

5.1.4.7 O desempenho financeiro
Como quarto elemento dos resultados, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação do desempenho financeiro da instituição. O propósito destas avaliações
consiste em identificar a percepção dos gestores a respeito dos resultados
financeiros do Colégio.
A tabela 31 apresenta esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 31- O desempenho financeiro do Magnum

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito desse tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 3: “O Magnum é muito eficiente na sua gestão financeira, mas ainda há o
que melhorar (com evidências), pois ainda existe uma luta entre manter um preço
acessível à clientela e um preço que possa arcar com tudo o que é oferecido pelo
Magnum.”
GESTOR 4: “A relação entre o custo do Colégio e o que é oferecido por ele é boa,
levando-se em consideração o alto valor da folha de pagamento do Colégio.”

5.1.4.8 Análise da expectativa dos respondentes sobre o desempenho
financeiro
Os resultados financeiros do Magnum, na percepção dos respondentes ficaram
divididos entre muito bons e que precisa melhorar. A opção por uma estratégia de
diferenciação faz com que, apesar do preço premium da mensalidade, as despesas
para manutenção dos diferenciais é muito alta, o que traz resultados financeiros até
certo ponto comprometidos.

5.1.4.9 O número de alunos do Colégio
Como quinto elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se à
avaliação da relação entre o número de alunos que o Colégio possui atualmente e
as possibilidades oferecidas na região. O propósito dessas avaliações consiste em
identificar se a relação número de alunos e possibilidades da região está adequada
ou não.
A tabela 32 apresenta esses resultados enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.
Tabela 32. A relação entre o número de alunos que o Colégio possui e as
possibilidades de número apresentadas pela região

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito dese tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:
GESTOR 2: “Acho que nessa região, o número condiz com as possibilidades
apresentadas.”
GESTOR 3: “ Tenho a impressão de que o número poderia ser maior, que um
público maior poderia ser atingido.”

GESTOR 4: “O número de alunos é até maior do que a quantidade que a região
proporciona, há um esforço para manter esse número alto. Então, sim, é
condizente.”
5.1.4.10 Análise das informações sobre o número de alunos do Colégio
Magnum
No que diz repeito à comparação entre o número de alunos matriculados no Colégio
e as possibilidades oeferecidas na região, as respostas da maioria dos entrevistados
permitiu destacar que a avaliação dos respondentes foi dividida. A clientela do
Colégio é formada por famílias que podem pagar a mensalidade e por alunos que
estejam dispostos a estudar muito, haja vista que o nível de exigência do Colégio é
percebido como alto. Sendo assim, considerando a área de atuação do Magnum,
famílias que apresentam esse perfil realmente já são clientes da instituição.

5.1.4.11 A equipe do Magnum
Como sexto elemento das estruturas, investigou-se o construto referindo-se a
avaliação da qualidade dos professores e funcionários do Colégio Magnum. O
propósito destas avaliações consiste em mensurar a qualidade técnica dos
professores e funcionários do Colégio..
A tabela 33 apresenta esses resultados, enquanto a seguir, são demonstradas as
avaliações perceptuais dos respondentes, stakeholders do Colégio Magnum.

Tabela 33. A qualidade dos professores e funcionários do Magnum.

Fonte: dados da pesquisa

Em síntese, a respeito deste tema, as respostas obtidas e apresentadas no quadro
acima foram:

GESTOR 2: “ Qualidade dos professores é muito boa. E funcionários também.”
GESTOR 3: “Existem algumas dificuldades específicas, mas, no geral, a equipe do
colégio é de muita qualidade (evidenciada pelos resultados).”
GESTOR 4: “A qualidade dos professores e funcionários tem diminuído devido à
qualidade da formação desses profissionais”

5.1.4.12 Análise da expectativa dos respondentes sobre a equipe do Colégio
Magnum

A qualidade dos professores do Magnum é alta, na opinião dos respondentes.
Destaca-se a preocupação com a manutenção dessa qualidade, devido ao mercado,
escasso e pouco qualificado de professores. Essa tendência de redução desta
qualidade tem levado a escola a aumentar as iniciativas de desenvolvimento e
capacitação de seus professores.
5.2 Síntese do conteúdo da pesquisa
A seguir apresenta-se um quadro síntese da pesquisa

com os resultados

percebidos na avaliação dos respondentes, bem como o encaminhamento de
melhorias, correções de rota ou manutenção das ações que já estão sendo
executadas.

Quadro síntese da pesquisa
Etapa do
BPM
Entrada
Entrada
Entrada

Atributo pesquisado

Avaliação

Encaminhamento

Qualidade do ensino básico no
Brasil e no Magnum
Expectativa das famílias

Excelente

Manter ações em execução

Muito bom

Divulgar melhor os resultados da escola no
campo da formação
Ampliar a área de captação de novos alunos

Entrada

Crescimento da população X
poder aquisitivo na região
Impacto do ranking do Enem

Bom

Entrada

Influência da legislação

Alta

Estratégia
Estratégia

Principais atrativos do Magnum
Fidelização dos alunos

Excelente
Bom

Estratégia

Aspectos que aumentam
satisfação da equipe
Aspectos que reduzem
satisfação da equipe

Estratégia

Estratégia
Estratégia
Estratégia
Estratégia
Estratégia
Estratégia

Bom

a

Muito bom

a

Regular

Diferenciais
do
projeto
pedagógico
Relacionamento com os alunos
Qualidade das aulas
Diferenciais da formação
Imagem institucional

Excelente
Muito bom
Muito Bom
Excelente
Bom

Fazer levantamento com todos os professores
e funcionários das principais ações que podem
melhorar o quadro de satisfação da equipe.
Manter ações em execução
Manter ações em execução
Continuar investindo na capacitação da equipe
Manter ações em execução
Qualificar a divulgação da escola para o
público externo
Manter ações em execução

Estratégia

Momento do desligamento dos
profissionais
Preço praticado

Bom

Estratégia

Horário integral

Regular

Estrutura

Muito bom
Regular

Climatizar, com urgência as salas de aula

Estrutura
Estrutura
Estrutura
Estrutura

Aspectos da esturura
que
contribuem para o aprendizado
Aspectos da estrutura que
dificultam para o aprendizado
Papel do coordenador
Papel das avaliações externas
Satisfação dos paqis
Clima interno

Apresentar ao público os atributos de valor tais
como os programas de esporte, artes,
empreendedorismo, ações sociais, entre
outros oferecidos
Divulgar melhor para o público interno o
serviço
Manter ações em execução

Excelente
Muito bom
Muito bom
Regular

Estrutura
Estrutura
Estrutura

Avaliação do aluno
Modelo de gestão
TI e TE

Muito bom
Excelente
Regular

Resultados

Resultado do ENEM

Muito bom

Resultados
Resultados
Resultados

Trabalho com a formação
Satisfação geral
Desempenho financeiro

Muito bom
Muito bom
Bom

Resultados

Números de alunos do Colégio

Bom

Resultados

Equipe de professores

Muito bom

Manter ações em execução
Manter ações em execução
Manter ações em execução
Realizar levantamento mais aprofundado dos
aspectos que impactam o clima interno e as
principais medidas para melhoria
Manter ações em execução
Manter ações em execução
Fazer levantamento das principais práticas de
TE e da possibilidade de implantação e de
locação de recursos para esse fim
Divulgar melhor para as famílias os critérios
reais de comparação
Manter ações em execução
Manter ações em execução
Buscar melhor controle das despesas gerais e
na folha de pagamento
Investir na divulgação fora da área de
influência direta do Colégio
Intensificar a capacitação da equipe

Estrutura

Muito bom

Divulgar melhor os resultados da escola no
Enem
Participar mais das das reuniões dos órgãos
representantes das escolas
Manter ações em execução
Elaborar um plano de ações que vise a
retenção dos alunos
Manter ações em execução

Fonte: dados da pesquisa

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Conclusões de cada atributo e revisão dos objetivos da pesquisa
Esta pesquisa se propôs a aplicar o Modelo de Gestão de Processo no Colégio
Magnum, verificando e analisando

o alinhamento entre a gestão estratégica

proposta e as avaliações de seus stakeholders mais próximos, apontando seus
possíveis sucessos, vantagens, dificuldades e falhas, bem como compreender os
motivos que levaram o Colégio a escolher as metodologias de gestão e de
indicadores, bem como a escolha das ferramentas para o acompanhamento do seu
desempenho e, adicionalmente, propor à instituição apromoramentos e adequações,
caso necessário. Após a análise das informações contidas nas respostas dos
questinários respondidos na pesquisa, pode-se concluir, para cada atributo
pesquisado, em cada etapa do processo, o seguinte:
6.1.1 Etapa do processo: Entradas
Com relação à qualidade do trabalho das escolas públicas de nível básico, para
quase todos os entrevistados, a qualidade da escola pública no Brasil é ruim e a
escola particular assume o papel de compensar este gap. Os resultados do Colégio
Magnum no ENEM são muito bons, reforçando a ideia de que o ensino, na escola
particular, está mais alinhado à proposta desse exame do que a escola pública.
Esse resultado pode ser considerado questionável e polêmico, entretanto foi uma
avaliação dos respondentes, especificamente para esta pesquisa.
Sobre a expectativa das famílias em relação à formação de hábitos e valores, quase
a totalidade das respondentes acreditam que é muito alta, chegando a ponto de uma
percepção, por parte de alguns de uma transferência de resposabilidades da família
para a escola.
As respostas à pergunta que aborda a relação entre o crescimento demográfico na
região de influência do Colégio e o poder aquisitivo nessa mesma área demonstram
que os entrevistados entendem que a propulação está crescendo e da mesma
maneira o poder aquisitivo também cresce na região.

Sobre o impacto do ranking do Enem, reproduzido pela imprensa, quase todos os
respondentes consideram ser muito grande e positivo. Apareceram ressalvas
relacionadas aos riscos de possíveis más interpretações da informações divulgadas,
bem como da pressão que os rankings geram em alunos e professores.
Ao serem perguntados a respeito da influência da legislação na autonomia das
escolas, a maioria dos entrevistados disse não saber responder e os que
responderam demonstraram perceber que é grande e que acabam por interferir na
qualidade do trabalho tanto administrativo quanto pedagógico.

6.1.2 Etapa do processo: Estratégias
Sobre os atributos oferecidos pelo Magnum como diferenciais e a comparação deles
com a concorrência, destacou-se o ensino de qualidade, com ênfase nos resultados
do ENEM e as atividades extracurriculares que têm, como objetivo, o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Outros destaques foram o foco da
escola, também na formação de hábitos e valores e a infraestrutura, quando
comparada à concorrência. Cerca de um terço dos respondentes destacaram o
esporte e a qualidade dos profissionais da escola.
Com relação ao acompanhamento que os alunos recebem e seu efeito na
fidelização, quase todos os entrevistados afirmam ser muito positiva e consideram
que a escola realiza esse processo de forma individualizada.
Ao serem qustionados sobre as ações realizadas pelo Colégio que contribuem para
a satisfação dos professores e funcionários, os destaques foram para o clima
acolhedor, percebido pelo acolhimento e respeito com que são tratados na escola. A
abertura dos gestores e coordenadores foi um outro fator que mereceu destque,
bem como as festividades e celebrações. Também foram alvo de destaque as
pequenas ações de valorização e o reconhecimento.
Vale destacar aqui que, apesar de não estar entre as mais lembradas, a avaliação
de desempenho, como ação que contribui para a satisfação dos colaboradores da
escola.

Já entre as ações que levam à insatisfação, a alta carga de trabalho extraclasse e a
pouca participação nas decisões foram as que mais mereceram atenção dos
respondentes. A pressão pelos resultados e as falhas na comunicação também
merecem destaque.
Quando foram solicitados a citar os três pricipais aspectos do projeto pedagógico do
Colégio que são diferenciais, novamente as atividade extra-curriculares voltadas
para o desenvolvimento de habilidades sociemocionais foram as mais citadas,
seguida pela valorização que o Colégio dá ao “Dever de Casa” e pelo foco formativo.
Trabalhos interdisciplinares e acompanhamento individaulizado também foram
citados de forma significativa.
A respeito do tipo de relacionamento estabelecido entre o Colégio e seus alunos, os
novatos e ex-alunos, verifica-se que existe intencionalidade do Colégio nessa ação,
o que é considerado muito bom, mas que em alguns aspectos, como por exemplo a
participação dos alunos nas decisões, pode melhorar.
Ao serem perguntados sobre a qualidade das aulas considerando como indicador a
disciplina em sala e o bom aproveitamento do tempo pelos professores, a maioria
dos respondentes avaliou entre muito bom e excelente. Os professores, de maneira
geral, classificam as aulas em alto nível e consideram as interrupções em sala para
recados como interferentes no aproveitamento do tempo das aulas. Já entre os
alunos, tanto a qualidade geral, como a disciplina variam de professor para professor
e, quanto ao aproveitamento do tempo da aula, concordam que as interrupções
atrapalham, mas que também é variável de professor para professor.
Quando foram solicitados a citar as atividades formativas que poderiam ser
classificadas como diferenciais competitivos do Colégio, os programas de
empreendedorismo social e o empreendedorismo e protagonismo estudantil foram
os mais lembrados, seguido do programa de esportes e das atividades
interdisciplinares. Verifica-se aqui, um grande número de atividades na escola, que
ficou evidente a partir da grande variedade de respostas a este item.
A respeito da qualidade do trabalho realizado pela escola em relação à sua imagem
institucional, a maioria dos entrevistados respondeu que é muito boa, mas um
número significativo ressaltou a necessidade de melhorar, principalmente para o

público externo. Entre as mídias existentes o destque ficou para o trabalho da
imagem desenvolvido nas redes sociais.
As respostas relacionadas ao momento do desligamento traz uma nítida diferença
entre a percepção dos professores e aquela demonstrada pelos alunos e
funcionários. Enquanto os primeiros criticam o momento e o julgam pesado, os
demais o consideram tranquilo.
Com relação à gestão de conflitos na escola, a maioria dos respondentes avaliou
como sendo muito bem conduzida, apesar do número de conflitos percebidos ser
muito pequeno.
Ao serem solicitados a avaliar o preço praticado pelo Magnum, a quase totalidade
dos

entrevistados

avaliou

como

alto,

porém

justo

na

relação

custo-benefício, para os alunos.
Com relação ao horário integral cerca de um terço das respostas permitiram
constatar que o serviço é muito bom e que existe uma grande demanda para tal,
devido às atribulações da vida em grandes cidades, como trânsito, trabalho entre
outras.

6.1.3 Etapa do processo: Estrutura
Quando foi solicitados aos pesquisados para citar quais os aspectos da estrutura
física do Colégio que colaboram para proporcionar um ambiente adequado de
ensino e aprendizagem, os espaços externos, tais como quadras, áreas de estudo
externas, ginásio, audiovisual, estrutura das salas e dos prédios foram os itens mais
lembrados, enquanto o calor nas salas e o barulho externo, proveniente de pátios e
quadras, foram abordados como os principais dificultadores de um ambiente
adequado.
O fato de o Colégio possuir como foco o trabalho com o ensino e a formação, levou
a escola a optar por trabalhar com um coordenador por cada um desses âmbitos em
cada ano/série. Como tal decisão foi recente, a mudança ocorreu, segundo
informação do Gestor Educacional do Colégio, em 2013. Foi solicitado aos

respondentes que avaliassem essa medida tomada pela escola. A divisão foi
avaliada como importante e coerente pela maioria, mesmo sendo percebida como
estando em estágio de construção.
Sobre o trabalho realizado pelo Colégio a partir dos resultados obtidos nas
avaliações externas, a avaliação geral é de que elas são analisadas, as falhas são
identificadas

e

que

mudanças

ocorrem

a

partir

dessas

análises.

Destaca-se aqui a conscientização da maioria dos alunos com relação a esse
trabalho. Já a respeito dos trabalhos realizados com os resultados das pesquisas de
satisfação, enquanto gestores, funcionários e alunos avaliam que o tema é bem
trabalhado pelo Colégio, a maioria dos professores responde não saber. Em relação
à constatação sobre o trabalho realizado com os resultado da pesquisa de clima
interno, nota-se que este foi o item que mais recebeu a resposta “não sei”, sendo
que nos alunos, esse mesmo item chega a ser cem por cento desconhecido.
Ao serem questionados sobre o processo de avaliação do aluno no Magnum,
professores, alunos e demais funcionários comungam a ideia de que o processo é
coerente, exigente e bem-planejado. Sobre o ponto de vista negativo surge a
percepção

de

que

as

avaliações

são

muito

numerosas

e

maldistribuídas ao longo do ano.
Quando foi solicitado que os respondentes explicassem o modelo de gestão do
Colégio, a maioria avaliou ser muito bom e planejado. A noção de objetivos, metas e
indicadores fica clara nas respostas; vale ressaltar a boa percepção dos alunos
sobre conceitos de gestão, a partir das explicações dadas por eles. Já quando
perguntados sobre o trabalho da TI e da TE, para a primeira constata-se que
apresentaram melhorias nos últimos tempos e para a TE, que existe um grande
desconhecimento do seu trabalho, sugerindo uma confusão dos entrevistados entre
os dois conceitos.

6.1.4 Etapa do processo: Resultados
Para essa etapa, é importante esclarecer que foram escolhidos apenas os gestores
da instituição para responder a esta parte do questionário. Entre os resultados

alcançados pelo Colégio e utilizando das premissas do Modelo de gestão de
Processos, no âmbito Mercado e Cliente, pesquisou-se sobre a percepção da
amostra de clientes internos, nesse trabalho representada pelos gestores,
professores, funcionários e alunos, respectivamente, a relação entre a qualidade do
ensino e os resultados no ENEMfoi considerada uma relação coerente e adequada.
Ainda nesse âmbito, foi perguntado sobre a satisfação geral dos alunos e pais e as
respostas indicaram ser muito alta.
No âmbito dos Processos Internos, perguntou-se a respeito da qualidade do trabalho
realizado com a vista à formação de hábitos e valores dos alunos, sendo foi
considerado muito bom e que vem ganhando espaço como diferencial competitivo.
Já nop âmbito Financeiro, os pesquisadores foram solicitados a avaliar o
desempenho do Colégio, e as opiniões ficaram dividas entre “bom”, “muito bom” e
“precisa melhorar”, com destque para o alto valor da folha de pagamento. Também
nesse mesmo âmbito, foi perguntado se o número de alunos que o Colégio tem
matriculado é condizente com as possibilidades apresentadas na região, as opiniões
também ficaram divididas entre “condiz”, “é maior que” e “menos que”, o que sugere,
se somado à pergunta sobre desempenho financeiro, uma percepção bastante
diversificada entre os respondentes.
No âmbito aprendizado e crescimento, os entrevistados foram questionados sobre a
qualidade da equipe de professores e funcionários, a equipe foi avaliada como de
boa qualidade com ressalvas para a dificuldades de se conseguir recrutar
professores de qualidade no mercado brasileiro.

6.2 Revisão dos objetivos da pesquisa
O objetivo deste estudo foi analisar o alinhamento entre a gestão estratégica no
Colégio Magnum e suas determinantes, as condicionantes, as estratégias, as
estruturas e resultados, no contexto do Modelo de Gestão de processos, apontando
seus sucessos, vantagens, dificuldades e falhas. O modelo revelado na pesquisa,
que foi fundamentado no sistema SCP (Structure – Conduct – Performance) ou
Estrutura – Conduta – Desempenho, por sua vez evoluído por Forjoun (2010), para o
modelo OESP (Organization – Enviroment – Strategy – Perfomance) ou

Organização – Ambiente – Estrtégia – Resultado, foi de fundamental importância
para compreensão de como ocorrem os processos-chave no Colégio Magnum qual
a relação que eles possuem com a estratégia da instituição como a estrutura se
ajusta à essa proposta estratégica e, consequentemente, como foram os resultados
obtidos. A utilização do modelo proposto possibilitou pesquisar de forma
sistematizada e organizada a gestão estratégica do Magnum, a influência do
ambiente interno e externo, os processos que surgiram de forma emergente e os
que foram planejados para o alcance dos resultados esperados, tanto na perspectiva
financeira, quanto na do mercado e cliente, na dos processos internos e no âmbito
de aprendizado e crescimento.
Utilizando-se do modelo para estabelecer as relações existentes e, por meio de um
questionário semiestruturado, foi possível elaborar uma série de questões
significativas que permitiram um levantamento de como os principais staholders
percebem e avaliam cada etapa da Gestão de Processos do Colégio. Analisando-se
as respostas dos entrevistados, foi possível identificar os principais problemas
apresentados na implantação no Colégio. Nesse sentido, o modelo mostrou-se
prático, simples e completo, permitindo revelar as principais contradições entre a
proposta e a prática, bem como confirmar aquelas que são coerentes com a
proposta estratégica da Escola.
Para o desenvolvimento deste estudo, escolheu-se aplicar o Modelo de Gestão de
Processos, com aplicação no Colégio Magnum. Ainda que esse modelo reserve
muitas abordagens específicas para aplicação nas mais diversas organizações e
ambientes, esse modelo demonstrou-se adequado para permitir um conhecimento
amplo da organização, apontando em detalhes, elementos amplos e específicos da
gestão. Entende-se então que este trabalho pode vir a servir de ponto de partida
para outros estudos, gerando assim mais conhecimento sobre o alinhamento entre a
gestão estratégica no Colégio Magnum e suas determinantes, as condicionantes, as
estratégias, as estruturas e resultados, no contexto do Modelo de Gestão de
Processos. Para tal sugere-se algumas possibilidades de continuidade de estudos
nesta linha de pesquisa. As recomendações para trabalhos futuros são as seguintes:
- Realizar uma investigação quantitativa com foco nos seguintes atributos: aspectos
que reduzem a satisfação da equipe, imagem institucional, preço praticado, horário

integral, aspectos da estrutura que dificultam o aprendizado dos alunos, clima
interno TI e TE, desemprenho financeiro e, por fim, o número de alunos do Colégio.
- Apresentar o Modelo da gestão de Processos aos diversos grupos pesquisados, na
intenção de fazer uma revisão adaptativa às realidades tanto da escola estudada,
quanto de outras empresas e instituições.
- Estudar o Modelo de Gestão de Processos, analisando com a amplitude que o
estado da arte permite, os elementos fundamentais da maturidade do conhecimento,
em dimensões, tais como:
• Fundamentos epistemológicos, estudando suas concepções dialéticas,
fenomenológicas e lógicas hipotético-dedutivas na gestão de organizações.
• Fundamentos teóricos, analisando e aprofundando abordagens de natureza
positivista da gestão, identificando relações associativas, correlacionais e
causais

das

atitudes,

assim

como

as

dimensões

funcionalistas

e

estruturalistas dos sistemas em estudo.
• Fundamentos morfológicos, buscando a plena aplicabilidade do modelo a
ambientes específicos, descrevendo e explicando com consistência os
fundamentos

do

estudo,

em

termos

das

tipologias

específicos

de

organizações, a teoria dos sistemas, a complexidade, as evoluções e as
turbulências corporativas.
• Fundamentos tecnológicos, identificando potenciais de estudos no âmbito de
estudo amplo de casos, estudos comparativos, experimentos e simulações de
gestão.

6.3 Limitações da pesquisa

O estudo realizado demonstrou limitações e restrições, considerando o âmbito
apresentado

nas

sugestões

para

estudos

futuros.

As

mais

evidentes

referem-se às multiplas possibilidades do modelo aplicado. Adicionalmente, a
amostra estudada foi pequena e possivelmente não apresenta a opinião geral do
público da instituição e sim uma avaliação de um grupo dentro de cada segmento
pesquisado. Outro fator limitador foi a realização das análises das respostas aos

questionários ser realizada pelo próprio diretor do Colégio, que é também o
pesquisador em questão. É possível que tenha havido uma interferência no teor das
respostas apresentadas. Dadas às características próprias e o desenho que se
propôs do Modelo de Gestão de Processos, a pesquisa provavelmente não se aplica
plenamente a outras instituições de ensino.
Outra limitação diz respeito ao olhar que foi privilegiado para a coleta de dados. Uma
parcela significativa dos entrevistados foram pessoas pertencentes ao quadro de
gestores do Colégio e que, portanto, conhecem boa parte das intensões das
estratégias pesquisadas. Entretanto, considera-se a pertinência das avaliações
levando em conta o público interno, face à melhor conscientização sobre as
variáveis constantes do modelo de pesquisa adotado.
Além destas ponderações anteriores, os resultados obtidos nessa pesquisa
obviamente não podem ser generalizados para demais escolas devido à própria
natureza do tema, ou seja a análise do Modelo de Gestão de Processos do
Magnum, porém serve de insight para algum tipo de pesquisa semelhante, que pode
ser estendida a outros colégios, no que tange à análise do alinhamento entre a
gestão estratégica e suas determinantes, as condicionantes, as estratégias, as
estruturas e resultados, no contexto da gestão de processos.
A partir dos resultados desta pesquisa, espera-se que a mesma tenha uma
contribuição efetiva para os gestores escolares contribuindo com a compreensão de
como ocorrem os processos e resultados em uma instituição de ensino. Espera-se
também que os mesmos possam utilizar deste trabalho para construírem e
entenderem o BPM da instituição que trabalham, bem como cada etapa de seus
processos e as estratégias de gestão dos mesmos.
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