
Negócio Educação: Há muito por fazer  
 
Gestão  

 
Conceitos como adaptabilidade, persistência e estratégia são vistos como componentes 
fundamentais do negócio educacional. Para a Professora Débora Dias Gomes, a capacidade de 
aprendizado permanente tem sido o maior diferencial de uma instituição de ensino que busca 
melhorar seu nível de profissionalismo.  
 
Negócio significa “negar o ócio”. Daí a certeza de que a Gestão do Negócio Educação é um 
exercício de Persistência. Nenhuma escola tem sucesso garantido e permanente no ambiente 
atual dos negócios. Estamos precisando mostrar competência em lidar com as leis do mercado e 
as legislações que nos regulam. Para muitas instituições de ensino, talvez a maioria, fazer da 
educação uma atividade de sucesso tornou-se um jogo novo e aberto. Um jogo de luta pela 
sobrevivência e uma nova imagem. Um jogo de xadrez e não pôquer; não estamos podendo 
“blefar”. Precisamos jogar aberto como no xadrez, conhecer estratégias de mercado, pensar e 
formular uma grande jogada, e então “Xeque-Mate!” – Os resultados serão certos. Jogar xadrez é 
coisa para estrategistas.  
 
É preciso treinar para aprender as novas regras do jogo e estudar o ambiente competitivo. 
Precisamos de agentes preparados para a guerra. Uma batalha que depende de comando. Não é 
por acaso que a palavra estratégia vem de “strategos”, que quer dizer “chefe do exército”. O 
chefe do exército desenvolve, com a ajuda de seus generais, o planejamento para a batalha. 
Estamos falando de aprender sobre a arte da guerra (o posicionamento estratégico) para os 
gestores educacionais.  
 
Este artigo é dedicado a quem, todos os dias, mesmo com recursos escassos, busca desenvolver a 
adaptabilidade de sua instituição às velozes mudanças, buscando sair da solidão diretiva, através 
da mobilização e orientação do comportamento de sua comunidade educativa. Gestores que 
buscam profissionalizar a gestão educacional. É este o ponto chave do presente trabalho.  
 
Em 1990 comecei minha pesquisa sobre Gestão de Negócios & Estratégias. Durante essa busca 
apareceram várias oportunidades de aprendizado e crescimento através de trabalhos em 
empresas de grande, médio e pequeno porte. Aprendi muito atuando como consultora em Gestão 
de Mudanças, Práticas de Inovação em Recursos Humanos, coordenando esforços de Educação 
Corporativa, Desenvolvimento Gerencial, entre outras coisas.  
 
Meu principal aprendizado foi a constatação de que investimentos em tecnologia de ponta, 
equipamentos e instalações, não eram suficientes para o sucesso das organizações. Se as 
empresas não investissem num sólido e planejado processo educacional, elas não atingiriam suas 
metas de desenvolvimento. Procurava disseminar que “qualidade se faz através das pessoas”.  
 
Uma outra lição aprendida foi constatar que “ninguém muda por decreto”, e que o 
desenvolvimento e produtividade dos colaboradores dependeria de um processo planejado para o 
aprendizado institucional.  
 
Durante esta caminhada, Deus me deu o privilégio de experimentar em minha escola, as 
melhores práticas e ferramentas gerenciais que aprendia no mundo dos negócios. Ao invés de 
escolher entre ser EMPRESA OU ESCOLA, percebi que precisava ter uma escola que deveria 
aprender a empresariar-se. Uma ESCOLA que precisava consolidar-se como um 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO através de um processo de ORGANIZAÇÃO gerencial para ter 
EMPRESABILIDADE e obter resultados, a partir de estudos e aplicações de esforços estratégicos.  
 
A grande questão é: o que é bom para uma empresa tem que ser ótimo para uma escola-
empresa. O líder educacional precisa aprender como modo de ser. É esta crença que pretendo 



compartilhar com você, amigo leitor, mostrando-lhe o que venho aprendendo. Desejo apresentar 
um modelo mental para gerenciar instituições de ensino com o foco na excelência. Compartilhar 
uma visão singular de como as escolas podem ter visão empresarial, planejar seu 
desenvolvimento, preservando seu dinamismo e vitalidade como um “negócio” promissor. “O 
Negócio Educação”. Já que aprendi que o termo “negócio” significa “negar o ócio”, realmente há 
muito por fazer!  
 
A maneira mais fácil de valorizar a sua escola é imaginar-se sem ela. Então as perguntas são:  
 
Sua escola pode ser fechada?  
 
Ela faria falta para a sua comunidade?  
 
Faria falta para os que nela trabalham?  
 
Estou certa de que sua organização precisa perpetuar, mas isso só será possível se conseguir 
colocar-se em constante adaptabilidade. O bom desempenho organizacional depende da 
capacidade que a instituição de ensino terá para enxergar o seu âmbito de atuação, o que 
representa o espaço que a instituição ocupa em relação às demandas da comunidade e, 
consequentemente, da sociedade. Uma visão sistêmica, complexa, mas que precisa ser enxergada 
como um grande fluxograma, como um Mapa de Relacionamento de todas as variáveis internas e 
externas.  
 
A partir da Nova LDB, seguida dos Parâmetros Curriculares, juntamente com o movimento mais 
recente do MEC na avaliação das instituições, instalou-se um movimento de mudança no setor 
educacional. Ultimamente, o Ministério da Educação e Cultura vem apontando a necessidade de se 
criar um novo modelo de gestão para as instituições de ensino. O Mercado vem nos alertando 
para a necessidade de enxergarmos nossas estruturas de concorrência e um cliente cada vez mais 
exigente. O que mais precisa acontecer para termos coragem de APRENDER sobre como fazer 
escola? Por que o medo de praticar a ESCOLA QUE APRENDE? Precisamos aprender sobre o nosso 
negócio. Sabemos o que deve ser feito, só nos resta aprender e fazer. E se já sabemos como 
fazer, resta-nos realizar. E se já realizamos, teremos sempre o que melhorar.  
 
A aprendizagem institucional depende de pessoas em “estado de auto-gestão”, e isto significa 
adotar o comportamento de “aprender como modo de ser”. Esta é uma idéia muito ampla e se 
refere à pessoa como um todo interagindo com as questões institucionais. Este movimento 
acontece através de um fluxo espetacular. Veja:  
 
Fluxo do Processo de Aprender  
 
"E vir a ser"  
 
Informações Dados e fatos: O que, onde, quem? |  
 
Conhecimento Como? Teoria x Prática.  
 
Por que? Fundamentação, |  
 
Entendimento Contextualização e Decisão. |  
 
Sabedoria Planejar / Aplicar / Melhorar...  
 
A sabedoria é a coisa principal. Adquirir o saber é mais do que acumular diplomas – um 
documento que representa um pacote de informações de um determinado momento e contexto. O 
mestre que precisamos desenvolver dentro de cada um de nós, sábios e estrategistas, precisa ter 



características bem distintas. Caso contrário podemos nos extinguir. É o Processo de Educação 
Continuada que nos habilita como “mestres”, ou seja, eternos aprendizes.  
 
Talvez caiba aqui uma explicação pela irreverência literária (estilo não acadêmico) utilizado no 
decorrer desse trabalho. Dizem os antropólogos que nós, brasileiros, somos “orais” e “auditivos”. 
Comunicamo-nos melhor quando podemos conversar, pois somos concretos e pouco visuais.  
 
Foi aí que entendi e me libertei. Falo com a caneta na mão. Enfim, escrevo como se estivesse 
conversando com você. Por isso perdoe-me a imensa utilização da primeira pessoa do singular 
(eu) e a primeira pessoa do plural (nós). Faço parte dessa leitura. E finalmente me justifico 
usando Mario de Andrade: “O homem brasileiro fala com a pena na mão  
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