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Resumo:

A utilização do termo Sistema em Gestão da Qualidade não deve ser um simples modismo existente no
mercado. Uma instituição de ensino em seu funcionamento deve esclarecer seu negócio, sua missão e
princípios determinados. O Sistema em Gestão da Qualidade é na realidade um conjunto de atividades
coordenadas, usadas para dirigir e controlar uma organização com base nas políticas e diretrizes,
estabelecidas para alcançarem os objetivos determinados no planejamento estratégico. O gestor
educacional precisa conhecer determinados conceitos existentes, na gestão da qualidade entre estes e os
de sistema que é um conjunto de partes integrantes, interdependentes e interativas que formam um todo
unitário, com um objetivo próprio e específico. Em um sistema encontramos o que é buscado, as entradas
com informações ou métodos, possibilitando a ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e
no espaço.

Palavras-chave: Gestão; Sistema; Planejamento.

Resumen:

El uso del término em el sistema de gestión de calidad no debe ser una moda sencilla en el mercado. Una
institución educativa en su funcionamiento debe aclarar su negocio, su misión y princípios estabelecidos. El
Sistema en Gestión de Calidad es em realidad un conjunto de actividades coordinadas, que se utilizan para
dirigir y controlar uma organización en base a las políticas y lineamientos estabelecidos para alcanzar lós
objetivos fijados em la planificación estratégica. El gerente educativo, necesita conocer ciertos conceptos
existentes en la gestión de la calidad entre ellos y el sistema que es un conjunto de componentes,
interdependentes e interactivo que forma um conjunto unitário, con un objetivo y especificidad. En un
sistema se encuentra lo que se busca, las entradas con información o métodos, lo que permite el
ordenamiento específico de actividades de trabajo através del tiempo y el espacio.

Plabras clave: Gestión; Sistema; Planificación.

1-INTRODUÇÃO
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A utilização do termo Sistema em Gestão da Qualidade não deve ser um simples modismo existente no
mercado. Uma instituição de ensino em seu funcionamento deve esclarecer seu negócio, sua missão e
princípios determinados. O Sistema em Gestão da Qualidade é na realidade um conjunto de atividades
coordenadas, usadas para dirigir e controlar uma organização com base nas políticas e diretrizes,
estabelecidas para alcançarem os objetivos determinados no planejamento estratégico.

O gestor educacional precisa conhecer determinados conceitos existentes, na gestão da qualidade entre
estes e os de sistema que é um conjunto de partes integrantes, interdependentes e interativas que
formam um todo unitário, com um objetivo próprio e específico. Em um sistema encontramos o que é
buscado, as entradas com informações ou métodos sendo um processo, possibilitando a ordenação
específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, as saídas visando resultado, produto ou
serviço, as mediações e monitoramentos que são ações de melhoria, possibilitando a capacidades dos
processos em atender objetivos estabelecidos.

O planejamento estratégico é um instrumento de gestão que facilita consideravelmente a administração
escolar em seu processo decisório, visando resultados efetivos e satisfatórios para instituição de ensino. O
planejamento consiste na identificação, na análise e na estruturação dos propósitos da instituição rumo ao
que se pretende alcançar, levando em consideração suas políticas e recursos disponíveis contemplando
indagações no âmbito do que fazer, como, por que, quando, por quem e onde.

A garantia do Sistema da Qualidade por meio da gestão de processos segue etapas na construção desse
processo como: Identificar os processos macro e os principais, determinando as interações, descrevendo e
definindo critérios e métodos envolvidos em operação e controle, implementação de ações, visando o
resultado da melhoria. O CGQ (Comitê Gestor da Qualidade) é um órgão da instituição, que faz o
planejamento, orientação, execução e monitora o Sistema em Gestão da Qualidade. No CGQ os
participantes devem ser integrados, competentes, envolvidas com a instituição e que estejam abertos às
mudanças. Em uma instituição de ensino, são definidos como processo macro o Processo Pedagógico, o
Processo Administrativo e o Processo de Apoio, elementos indispensáveis na construção de uma educação
voltada para um desenvolvimento com resultados satisfatórios, na aprendizagem educativa e social.

Descrição de processos

A descrição dos processos ocorre no aspecto da identificação e estabelecimento da interação dos
processos, antes de acontecer à descrição é indispensável à definição por onde começar.

Um bom critério é relacionar aqueles que impactam diretamente no resultado do
negócio e os que agregam valor ao cliente, depois os que apresentam um maior
índice de reclamação de clientes internos, externos ou fornecedores, as atividades
com um maior número de erros, retrabalho ou desperdício, verificar se
apresentam possibilidade de melhoria significativa e, após, estabelecer uma
hierarquia de importância (COLOMBO, 2004, p. 57).

O ato de descrever deve ser desenvolvido observando todos os detalhes necessários. A execução da
redação pode ser o conhecido texto corrido ou o fluxograma. Os dois elementos podem estabelecer dados
para uma compreensão do processo desejado. A eficiência de um processo depende de um controle
estabelecido durante sua realização. Os métodos e critérios deverão ser desenvolvidos no grau de
criticidade dos processos.

Um Sistema em Gestão da Qualidade se encontra nas pessoas capacitadas e comprometidas, são elas que
podem promover a estagnação ou melhoria do sistema. Com um trabalho desenvolvido por pessoas

Pág.2/10



capacitadas, problemas podem surgir por falha de pessoas, processos, equipamentos ou métodos. A
não-conformidade deve ser analisada com um processo de aprendizagem propondo novos resultados.

Na afirmação de Colombo (2004) uma não-conformidade é o não-atendimento do requisito ocasionado por
um desvio de um fator necessário, para a manutenção de uma qualidade direcionada para o produto ou
serviço. A percepção de uma não-conformidade pode ser detectada por um funcionário ou até mesmo por
um determinado cliente. Todos os processos devem passar por um monitoramento e uma revisão crítica,
evitando que o problema não chegue ao cliente. Acontecendo a presença de um problema a atividade deve
ser solucionada, observando todas as falhas que proporcionaram a ocorrência de um problema.

Na hora em que o professor foi distribuir as provas para seus alunos, observou
que algumas apresentavam problema de impressão – páginas em branco,
algumas repetidas, outras impressas fora de esquadro e outras borradas. O
primeiro ponto é detectar a origem do problema, se foi reclamação de cliente,
processo, auditoria (para as escolas já certificadas pela ISSO 9000) ou outro
(COLOMBO, 2004, p. 59).

A ocorrência de vários casos como esse podem ocorrer, mas a solução deve ser desenvolvida de forma
imediata, evitando interrupção do processo para outras análises. Às ações corretivas deve partir do setor
responsável pela atividade, envolvendo todas as áreas desse processo. Todo material deve ser
inspecionado quanto à qualidade e a quantidade anotada na embalagem que são visados pelo técnico
responsável.

No Sistema em Gestão da Qualidade, o principal fator para sua garantia são as ações preventivas.
Colombo (2004) relata que elas devem ser desenvolvidas antes da ocorrência do problema. O profissional
da educação deve estar observando o cotidiano escolar, identificando situações potenciais que precisam de
uma análise mais aprofundada e ao mesmo tempo perceber as tendências do mercado com as inovações
de tecnologias e a própria gestão escolar. Um profissional de educação pode identificar futuras dificuldades
para uma instituição e antecipar com previsões, evitando ocorrências futuras. As ações através da
identificação, planejamento e implementação acabam eliminando problemas potenciais, reduzindo o
impacto ou extinguindo antes dos acontecimentos.

As ações preventivas podem estar presentes nas reuniões pedagógicas, ao
identificar os alunos com possíveis dificuldades de aprendizagem e antecipar
condições para minimizar futuros problemas, ou perceber que o conteúdo
programado para a disciplina de matemática poderá não proporcionar base
suficiente para resolução de exercícios de química e física, e, até mesmo, na
elaboração da proposta / projeto pedagógico da escola (COLOMBO, 2004, p. 63).

O Sistema em Gestão da Qualidade possibilita benefícios com os resultados obtidos, proporcionando uma
satisfação entre os clientes e a instituição que passa a observar os resultados positivos no
desenvolvimento de gestão. Uma instituição pode alcançar reconhecimentos oficiais, como o certificado
internacional ISSO 9000 e o PNQ (Plano Nacional de Qualidade). A instituição quando atende os requisitos
da NBR ISSO 9000, recebe um certificado internacional. A norma é utilizada em vários países com
aprovação mundial em que inúmeras escolas brasileiras, utilizam e se beneficiam dessas normas
concretizando um instrumento eficaz na melhoria da qualidade. O Prêmio Nacional de Qualidade é
desenvolvido a partir do prêmio americano Malcom Baldrige e administrado pela Fundação para o Prêmio
Nacional de Qualidade (FPNQ), uma entidade sem fins lucrativos que foi instituída em 1991, com objetivo
de promover os requisitos para atingir desempenho, excelência e a competitividade.

Vicentini (2010) enfatiza que uma instituição de ensino, deve elaborar e manter um manual de qualidade
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envolvendo todos os Sistemas em Gestão da Qualidade, o manual da qualidade precisa estar envolvido
nas práticas culturais de cada organização, informando abrangências ao SGQ. A política da qualidade deve
estar apropriada ao propósito da organização, aplicada ao atendimento e eficácia com análise crítica dos
objetivos da qualidade. “Quando uma política da qualidade é elaborada de acordo com as diretrizes e as
estratégias globais da organização educacional, ela contribui fortemente para o atendimento das
necessidades e das expectativas dos clientes” (VINCENTINI, 2010, p. 83).

Braga; Monteiro (2005) afirmam que a definição de qualidade caracterizada como popular no período atual
é o da American Society for Quality Control (Sociedade Americana para o Controle da Qualidade)
especificando que a qualidade é a totalidade dos atributos de um produto ou serviço com o objetivo de
atingir e satisfazer às necessidades implícitas. Segundo Chiavenato; Sapiro (2003) na realidade esta é
uma definição de forma clara voltada para o cliente. Quando uma instituição entrega um produto inserido
na qualidade, consequentemente os serviços atendem ou excedem as expectativas exigidas pelos clientes.

Escola pública e qualidade

Fortunati (2007) relata que no momento em que uma quantidade de pessoas quando se reportam à escola
pública, existe uma tendência de menosprezar o seu papel e reduzir a qualidade de ensino, desenvolvida
nesses setores educacionais. É inegável que com a redução das finanças públicas ocorrido nos últimos 20
anos no Brasil, atingindo os governos municipais, estaduais e federais os investimentos nas escolas
públicas da educação básica, têm passado por dificuldades em relação à educação.

Ao mesmo tempo em que se torna necessário tomar medidas que contenham o
gasto excessivo, é indispensável pensar sobre os mecanismos que possam
melhorar o desempenho da máquina pública, fazendo com que o resultado
alcançado realmente, atinja o seu grande objetivo, que é o de prestar um
atendimento de qualidade ao cidadão, especialmente aos excluídos pelo processo
produtivo e dependentes de uma ação energética e solidária do Estado
(FORTUNATI, 2007, p. 27).

Após a criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério) ocorreu à redistribuição de recursos financeiros, com a função da ampliação de
ofertas de matrículas e remunerar adequadamente os profissionais da educação, o FUNDEF tem
possibilitado a quase universalização de oferta de crianças no ensino fundamental do país. Entre os
últimos 10 anos as instituições públicas de ensino, conseguiram matricular uma grande parcela de crianças
e adolescentes vindos das camadas carentes da sociedade, tentando democratizar a possibilidade de uma
escola, desenvolvendo a ascensão social pelo processo educativo.

Segundo Fortunati (2007) o censo escolar que foi realizado pelo MEC, mostrou que ocorreu na década de
1990 e início do novo milênio, um crescimento substancial do número de crianças no ensino fundamental
com 91% de estudantes, para serem absorvidos em escolas públicas municipais, estaduais ou federais. A
universalização da oferta de vagas proporcionou o ensino de crianças em que suas famílias, são pessoas
de baixo poder aquisitivo e sem escolarização.

Em dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e do PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Alunos) os resultados apontam para uma média de desenvolvimento educacional menor nas
escolas públicas, em relação às escolas privadas. É importante observar se os dados dos relatórios acabam
demonstrando que a escola pública, prepara diferente e com qualidade reduzida em relação à escola
privada, reforçando que o ensino e a aprendizagem, não dependem da exclusividade da educação formal
dos nossos jovens.
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O que normalmente não é levado em consideração nas análises mais superficiais
sobre esse complexo tema são as condições de vida que cada um dos estudantes
possui no seu cotidiano, já que isto tem um significado todo especial nas
vivências e aprendizagens que temos no nosso cotidiano (FORTUNATI, 2007, p.
28).

O fator da aprendizagem é um fenômeno que está unificado a inúmeros fatores da vida dos estudantes,
com elementos internos e externos a instituição escola, enfatizando as motivações específicas dos alunos.
Alunos de regiões ou famílias carentes tendem a ter o desempenho prejudicado, embora a pobreza não
seja necessariamente uma dificuldade no aspecto do saber pensar. É preciso relatar que nas famílias com
um poder aquisitivo reduzido, encontramos questões como dificuldades de estudos em casa, baixo nível
cultural dos pais, violência, drogas, doenças infecto-contagiosas etc.

Acompanhando vários casos de alunos das escolas públicas, pude constatar a sua
capacidade intelectual, a sua força de vontade, as condições objetivas das escolas
que frequentam, com professores capacitados e esforçados, com escolas
integradas com as suas comunidades, fortalecendo não somente o vínculo com a
comunidade escolar, mas principalmente, a prática de um ensino de qualidade
(FORTUNATI, 2007, P. 28).

As condições concretas em relação ao cotidiano do jovem são percebidas nos resultados da sua
aprendizagem, envolvendo a educação formal que é recebida. Um estudante de classe média no seu
cotidiano apresenta vantagens comparativas de superioridade em relação aos colegas de baixa renda,
mesmo que esteja estudando na mesma escola pública.

O estudante de classe média antes de frequentar uma escola, possui uma boa alimentação e deve ter
condições de um excelente sono reparador, o que muitas vezes não acontece com um aluno que mora em
um barraco, mostrando que as diferenças existem após o final das aulas. No momento em que um jovem
de classe média pode ir a um clube, praticar esportes, acesso a leitura de livros, revistas, internet,
frequentar um curso de línguas estrangeira, os jovens carentes não tem acesso a essas atividades
importantes, na construção do conhecimento.

Ao chegar em casa o jovem da classe média, tem facilidades com o computador e uma relação com os
pais que possuem uma formação superior ou frequentam uma faculdade ou Universidade ou tem formação
em um determinado curso técnico, possuindo informações sobre cinema, música, dança, teatro etc.

Ao chegarem ao terceiro ano do ensino médio, o fosso se amplia entre os dois
jovens, pois, enquanto um pode continuar intensificando suas aprendizagens
extras possibilitadas, pela situação financeira melhor de seus pais e frequentar
um curso pré-universitário que reforce a sua preparação para o embate na busca
de uma vaga para o ensino superior ao seu colega, normalmente cabe à tarefa de
buscar uma atividade no mundo do trabalho com o propósito de contribuir para a
pequena renda mensal da sua família (FORTUNATI, 2007, P. 29).

Essa afirmativa deixa bem clara a insensatez dos sujeitos que fazem uma comparação bem simples do
desempenho dos alunos de uma instituição pública, com os estudantes de uma escola. Fortunati (2007)
relata que um dos problemas brasileiros desde o seu descobrimento é o setor da visão patrimonialista,
alicerçada pelos governantes que confundem o patrimônio público com o patrimônio pessoal, ocorrendo

Pág.5/10



esses elementos nas esferas federais, estaduais e municipais.

O dever de administrar os recursos humanos e financeiros exige a necessidade do conhecimento profundo
da realidade, analisada. Com o PGRH (Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos) que possibilita
informações da escola possibilitando tanto para as Coordenadorias Regionais de Educação e a Secretarias
Estaduais de Educação gerenciar os recursos humanos distribuídos nas escolas, nos municípios e nas
coordenadorias, abrangendo o total das escolas.

A cada utilização feita no PGRH, procura-se criar e aplicar critérios para melhor
provimento de recursos humanos em setores e, principalmente, em regência de
classe nas escolas, oferecendo um serviço de melhor qualidade nas unidades de
ensino, como, por exemplo, a possibilidade de organização de turmas de alunos
nos diferentes turnos de funcionamento das escolas, utilizando-se, para tanto, a
totalidade do número de salas de aula existentes nos estabelecimentos de ensino
(FORTUNATI, 2007, p. 33).

O PGRH acabou sendo uma aspecto eficaz na distribuição adequada dos diferentes níveis de ensino em
mais de um turno, já que permitiu identificar problemas e criar soluções, facilitando o planejamento e a
racionalização dos recursos desejados.

Quando utilizamos direcionamentos da iniciativa privada no setor público, os conflitos são gerados, no
momento em que não se concebe que a esfera pública possa trabalhar com uma excelente utilização dos
recursos humanos e financeiros. O principal objetivo do contrato de gestão segundo Fortunati (2007) é o
de melhorar a qualidade de ensino da escola básica, consolidando o ensino de qualidade que tem ocorrido
no Rio Grande do Sul (2006), reduzindo a evasão, repetência, ampliando o atendimento ao ensino médio
com a implantação de um sistema de informação facilitando a avaliação do desempenho da rede escolar. A
utilização da gestão pode tornar transparente e responsável à utilização dos recursos públicos e a
participação da comunidade na definição das prioridades do Estado.

Gestão e planejamento estratégico

A execução de um planejamento estratégico se constitui em uma tarefa complexa e que propõe um
desafio para a sua concretização. Um plano não assegura que todas as propostas serão colocadas em
prática, já que as decisões podem ser decididas com o grupo, podendo excluir elementos que não foram
aprovados em uma reunião.

Concluído um plano existe uma proposta que é a implantação das estratégias, administrando e eliminando
os obstáculos, ocorrendo à coexistência de produção com os novos empreendimentos estratégicos e ações
de rotina. Segundo Braga, Monteiro (2005) os maiores desafios de uma gestão de ensino, relaciona-se à
capacidade de seus gestores de conseguir sinergia entre a parte acadêmica e o setor administrativo,
ocorrendo uma sinergia entre setores internos, produtos e serviços da instituição e do mercado. A etapa
da implementação é o aspecto mais importante no planejamento estratégico, relacionando assuntos de
organização com epicentros (capacidade de liderança), sistema de incentivos, competência, capacitação e
treinamento.

As modificações nas estruturas e políticas podem acontecer com facilidades, enquanto que no fator da
cultura organizacional a resistência às mudanças são frequentes, pois a organização é a chave da
implementação de um resultado satisfatório, proposto em um planejamento estratégico. O fator da
implementação requer o desdobramento do planejamento estratégico com planos táticos e operacionais. O
planejamento tático enfoca o detalhamento por áreas e setores de conteúdos elaborados nas estratégias,
enquanto que os operacionais são documentos que sistematizam e especificam as ações que foram
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abordadas no planejamento tático.

Na realização de um plano operacional Braga; Monteiro (2005) afirmam que os seguintes elementos são
indispensáveis como: a descrição dos procedimentos a serem adotados, os objetivos e as metas atingidas
com os procedimentos (resultados esperados), a previsão orçamentária, os responsáveis pela execução e
implementação dos prazos estabelecidos.

Braga; Monteiro (2005) relatam que no início do período de 1960, o desenvolvimento do “Modelo de
Harvard de análise estratégica”, conhecido como modelo SWOT (traduzido em inglês com o seguinte
significado, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) acabou impulsionando definitivamente o
aparecimento do planejamento estratégico nas empresas.

A GE (General Eletric) foi a primeira grande empresa a incentivar o pensamento estratégico de maneira
formal, criando na década de 1970 as unidades estratégicas de negócios. O período de 1990 se
concretizou pelas práticas de downsizing, ocorrendo o detrimento do planejamento estratégico. Em 2000
foi iniciado um despertar das organizações empresariais, trabalhando as variáveis de custos e receitas.

A estratégia funciona com os modelos de sistêmica e holística, envolvendo componentes da organização
de forma integrada. O elemento do planejamento estratégico exige o desenvolvimento anterior de um
modo de pensar estratégico. Esse pensamento enfoca vários questionamentos, abordando o que fazer,
como fazer, onde fazer e etc. O pensar estrategicamente envolve o desenvolvimento da decisão
envolvendo várias etapas. Entre os fatores que diferenciam um gestor com visão estratégica de um gestor
sem essa visão é a capacidade de diferenciar a percepção subjetiva do real do que é concretamente real.

O planejamento estratégico passa a ser uma atividade administrativa, com o objetivo direcionado aos
rumos da instituição, proporcionando a sustentabilidade, mesmo com as condições das incertezas. “O
planejamento estratégico deve produzir respostas consistentes a três questões fundamentais: Onde
estamos A onde queremos chegar Como vamos chegar lá” (BRAGA; MONTEIRO, 2005, p. 19). O
planejamento estratégico proporciona as instituições, várias ações com a finalidade de conhecer e
potencializar pontos fortes, conhecer e eliminar ou modificar seus pontos fracos, conhecer e aproveitar
oportunidades externas, conhecer e evitar ameaças externas.

Braga; Monteiro (2005) caracterizam partes do planejamento estratégico como: Planejamento dos fins
(especificação dos objetivos e metas a serem alcançados), Planejamento dos meios (caminho para atingir
objetivos e metas, envolvendo estratégias políticas e procedimentos), Planejamento organizacional
(estruturação da instituição para criar condições de realização dos meios propostos), Planejamento de
recurso (dimensionamento dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários), Planejamento da
implantação (gerenciamento da implantação do empreendimento).

Os planejamentos e seus níveis referem-se às categorias de ações, no nível estratégico ocorrem às
categorias estratégicas gerais da instituição associadas ao crescimento e à consolidação dos negócios,
momento em que são formuladas as políticas de negócios. Quando chegamos ao nível tático são
elaborados os planejamentos por setores incluindo o marketing, o financeiro, o acadêmico e o setor de
recursos humanos. No nível operacional ocorrem na elaboração dos planos de ação, que se referem ao
modo das estratégicas em prática.

O planejamento estratégico é um processo contínuo e sistemático e não linear com uma sensibilidade a
vários condicionantes organizacionais e ambientais, que lhe dão um caráter de complexidade que lhe é
inerente. Apesar da complexidade o planejamento estratégico é um processo caracterizado pela ação que
não pode ser encomendada pela empresa, já que não pode vir de fora para dentro, pois seu aspecto
fundamental é o processo de planejar estrategicamente, abordando uma visão estratégica e permanente
que permeará sua implementação e constantes revisões e alterações.

“Somente um plano estratégico coerente com a identidade institucional pode atuar na dinâmica
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organizacional, no sentido de promover as melhorias e transformações necessárias” (BRAGA; MONTEIRO,
2005, p. 24). Antes de efetivar a construção de um planejamento estratégico, é necessário ocorrer uma
etapa preliminar envolvendo um acordo inicial com as divisões de atribuições entre os componentes
participantes desse processo.

O planejamento estratégico tem a função de desenvolver na empresa uma visão de antecipação às
mudanças ambientais, identificando novas oportunidades e uma preparação com possíveis ameaças.

Previsão do modelo de continuidade do trabalho de planejamento e revisão
permanente, após a sua conclusão. A continuidade não diz respeito apenas à
revisão do que foi planejado, mas também à garantia de que será dada
continuidade a todo o processo, mesmo quando ocorrer substituição na cúpula
dos dirigentes da instituição (BRAGA; MONTEIRO, 2005, p. 27).

Os modelos de abordagem do desempenho estratégico são utilizados na sistematização do processo de um
planejamento estratégico na fase de identificação e avaliação do perfil estratégico de uma organização. O
método de abordagem no desenvolvimento do planejamento estratégico desenvolvido no Brasil, segue o
padrão da Escola de Design, que possui os seguintes procedimentos: Avaliação externa (identificação de
ameaças e oportunidades), avaliação interna (identificação de forças e fraquezas da instituição), escolha
das estratégias, elaboração e implementação do plano.

Outro modelo utilizado é o de Ansoff, conhecido como “modelo de tomada de decisões estratégicas” que é
iniciado pela formulação da missão e pela escolha dos objetivos e metas, após a escolha das estratégias
parte-se para construção e execução dos planos com a avaliação dos resultados.

“Um sistema é um conjunto de partes interativas e interdependentes que formam um todo unitário com
determinado objetivo e determinada função” (BRAGA; MONTEIRO, 2005, p. 29). No sistema as
propriedades emergem do relacionamento das partes, desenvolvendo o contato com o ambiente externo,
ao conhecer um sistema é necessário perceber o ambiente no qual ele está inserido. O ambiente é o
conjunto de todos os fatores que podem influenciar o sistema. A visão sistêmica possibilita uma
compreensão das mudanças paradigmáticas que atuam sobre a realidade de mercado na atualidade.

Braga; Monteiro (2005). Afirmam que a gestão estratégica é na realidade um processo de administração,
com o objetivo de dotar a instituição da capacidade de antecipar mudanças e ajustes sempre que
necessário.

“A gestão estratégica foi fortemente influenciada pelo pensamento de Peter Drucker, que afirma que o
planejamento estratégico bem sucedido, tem sempre como elemento prioritário o aproveitamento das
oportunidades” (BRAGA; MONTEIRO, 2005, p. 150). Na gestão a evidência empírica vem do nosso
aprendizado e com a observação dos resultados. A gestão para alcançar resultados eficazes não basta
correlacionar fatos, é necessário o descobrimento de mecanismos que proporcionam os acontecimentos
dos resultados. É importante um estudo sobre os casos de sucessos e fracassos, tentando entender os
mecanismos que foram utilizados no aspecto da gestão.

Considerações finais

O uso correto da gestão estratégica traz possibilidades para o desenvolvimento de uma instituição,
inserindo as possibilidades da instituição no mercado e no setor de forma prospectiva, antecipando a
resolução de problemas futuros, reconhecimento de ameaças e oportunidades no seu desenvolvimento,
Traz inteligência competitiva com a capacitação e conhecimento com valor agregado ao negócio. A gestão
estratégica compõe elementos básicos e interdependentes e que atuam de forma distinta, podendo ser os
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seguintes: a estratégia, efetividade operacional e a prospectiva. A estratégia (inovação, criatividade,
diferenciação), efetividade (melhoria de qualidade e dos processos), a prospectiva (conhecimento das
probabilidades dos acontecimentos futuros).

O percentual de falhas na decisão por parte dos mantenedores e dirigentes de instituições de ensino é
muito elevado. Estima-se que o índice de sucesso nas decisões estratégicas sobre ações competitivas,
investimentos, tecnologias e marketing esteja abaixo de 50% no setor educacional. As causas desse baixo
desempenho são variadas. As decisões são tomadas com níveis de incerteza muito elevados. Há
informações mal interpretadas e há muitos conflitos de interesses na instituição.

Na condução de um negócio a centralização pertence ao resultado final, é natural que se queira um plano
focalizando resultados entre cinco ou dez anos, estabelecendo estratégias para todo período. Com as
mudanças de mercado e comportamento dos clientes não é possível trabalhar com esse tipo de
planejamento, é necessário planejar verificando as mudanças exigindo flexibilidade e uma visão sistêmica.
O ato de planejar deve ser construído com hipóteses podendo ser validadas ou não no processo de
implementação, com um espaço para as prováveis transformações no plano. O ato de planejar e gerenciar
é construir protótipos e modelos que vão sendo modificados na experiência de fazer. Aprender agindo é o
melhor caminho. A ciência da gestão se constitui na ciência das circunstâncias de um contexto social ao
qual está inserido, possibilitando a inovação, a expansão e o uso de produtos ou serviços, diversificando,
terceirizando o fazer tudo sozinho como mecanismos para o desenvolvimento de uma nova gestão de
planejamento educacional.
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