
Ciclo de geração
de valor, um
modelo estratégico
Há pouco mais de dez anos, apresentamos o "modelo do cavalo" para a gestão

escolar. Desenvolvido em uma época de acirramento da competitividade entre as

escolas, o modelo foi e continua sendo muito útil para compreender a instituição escolar

como um organismo vivo, com suas funções articuladas, inserido em um ambiente

competitivo que condiciona o desenvolvimento ao impor limites e desafios à gestão
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U ma leitura breve da figura permite com-
preender que o pensamento estratégico
(PE), cabeça do cavalo, corresponde

ao papel da direção de estabelecer objetivos
e orientar toda equipe, articulando o trabalho.
O coração do cavalo é o núcleo ético-filosó-
fico (NEF) da instituição e compreende seus
valores fundamentais, os princípios sobre os
quais se fundamentam as práticas e decisões
tomadas. As quatro patas que, em movimento
coordenado, fazem o cavalo galopar são (1) a
atuação pedagógica (PED), (2) as funções de
administração e finanças (A&F), (3) a gestão
de pessoas (RH) e (4) o trabalho de marketing
(MKT), que além da divulgação para. conquis-
ta de novos alunos compreende a cultura de
satisfazer e superar expectativas dos clien-

tes para aumentar a fidelização das famílias.
Tão importante quanto formar uma visão de

todo para o papel de cada departamento da es-
cola (não adianta ser a melhor pata de um cavalo
doente ou atolado no pântano) é compreender
como a escola se insere em um ambiente que
condiciona toda sua movimentação. Assim, cha-
ma-se atenção para a necessidade de alinhamen-
tos com tendências socioculturais, demográficas,
econômicas etc., além de se manter informado
sobre concorrentes diretos ou indiretos para re-
visão sistemática da estratégia da escola.

Apresentamos agora um novo modelo,
que complementa o anterior ao aprofundar o
entendimento do "metabolismo do cavalo" e
permitir a criação de indicadores de desempe-
nho fundamentais para avaliação da gestão.





A leitura pode ser feita de diversas manei-
ras, sugerimos adotar como ponto de partida o
Resultado Operacional, ou seja, o valor econô-
mico-financeiro gerado pelas operações da es-
cola, tanto as essenciais como cursos regulares
e atividades extracurriculares quanto o resulta-
do de outras atividades rotineiras e correlatas
ao negócio educacional (cantina, material didá-
tico, uniformes, passeios etc.).

O resultado operacional é fruto de uma
subtração simples (Receitas — Despesas) ou,
em sentido lato: "Entradas" - "Saídas".

RECEITAS

As entradas são fruto do número de alunos
da escola e do valor das anuidades, deduzidos
os descontos e as inadimplências. Observa-se,
portanto, que um aumento das receitas pode
ser obtido com políticas adequadas de crédito
e cobrança e também pela adoção de critérios
restritivos para a concessão de descontos.

O preço dos serviços oferecidos é fun-
damental para a equação das entradas, seu
peso no resultado operacional é tão grande
que sugerimos análises cuidadosas para deci-
dir os índices de reajustes das mensalidades.
Políticas agressivas de redução ou congela-
mento de preços sem construir uma vanta-
gem competitiva na estrutura de custos são
adotadas freqüentemente por escolas em di-
ficuldades, com resultados devastadores para
as finanças. Costumam aprofundar a crise e
reduzir o valor da empresa-escola ao produ-
zir déficits crescentes. Mais sensato é fazer
comparações com concorrentes, monitorar
os custos e buscar coerência entre os serviços
oferecidos e os valores cobrados. Equilibrar
esses elementos é a grande dica para orientar
as decisões de preço.

Ainda na formação das receitas está o fator

"Número de Alunos", composto por dois subfa-
tores: os alunos novos e os rematriculados.

'Alunos novos" é resultado de campanhas
de marketing, incluindo a divulgação da esco-
la na mídia e todo esforço de venda pessoal
para conduzir as famílias ao fechamento de
contratos. Boas estratégias de marketing com-
preendem o processo de compra das famílias
e oferecem informações e elementos de con-
quista em cada etapa, desde o início da busca
de informações até o acompanhamento da fa-
mília após a assinatura do contrato e do início
das aulas (pós-venda).

As rematrículas são fruto da satisfação dos
alunos e de suas famílias e respondem por cer-
ca de 90% do total de alunos do ano seguinte.
Assim, manter o foco no cliente atual, no rela-
cionamento da escola com seus clientes, é fun-
damental para obtenção de resultados desejá-
veis. Escolas com altos índices de fidelização
são de tal forma preocupadas com a manuten-
ção de seus alunos que, além de monitorar a
satisfação e zelar pelos relacionamentos, sen-
tem-se derrotadas e lamentam profundamente
cada pedido de transferência.

Obter satisfação elevada depende de reali-
zar e superar as expectativas dos clientes, em
termos mais específicos: alinhar a equipe com
a proposta pedagógica, treinar e desenvolver
pessoas, investir na infraestrutura, manter um
clima de produtividade e desafio constante
para toda a equipe.

Fechamos assim a composição das entra-
das. Partiremos para a leitura do modelo no
lado das saídas.

DESPESAS

As despesas principais das escolas são relacio-
nadas à remuneração de pessoas e encargos
sociais a ela relacionados. Convém, portanto,



dividir a análise dos custos de pessoal entre pe-
dagógico e administrativo e até mesmo em sub-
dividi-los para medidas mais específicas. Outra
consideração importante no que diz respeito
aos custos de pessoal é monitorar os "passivos
trabalhistas" e provisioná-los, ou seja, anotar
as obrigações trabalhistas assumidas gradativa-
mente pela escola (férias, 13° salário, indeniza-
ções para demissão) e guardar recursos finan-
ceiros para honrar os compromissos quando
necessário. A gestão de custos de pessoal inclui
(1) avaliar diferentes formas de contrato de tra-
balho (temporários, estágios etc.), (2) possível
terceirização de atividades, (3) redesenhar pro-
cessos de trabalho para obter ganhos de produ-
tividade, (4) rever políticas de contratação, (5)
reavaliar planos de carreira entre outras.

OS TRÊS ORÇAMENTOS SETORIAIS

As demais saídas podem ser organizadas em
três orçamentos de despesas (Administração,
Pedagógico e de Marketing) e um orçamento
de investimentos, a ser discutido adiante.

1. O orçamento da administração deve ser de
responsabilidade da direção administrativa e
inclui as despesas de aluguel, impostos, asses-
sorias (contador, advogados, consultorias em
geral, treinamentos da equipe administrativa)
e os gastos de consumo geral como água, luz,
telefone, internet, materiais de limpeza e ma-
nutenção, materiais de escritório e tudo o que
representa necessidade para o funcionamento
normal dos processos administrativos.

2.O orçamento pedagógico, de responsabilida-
de da direção pedagógica, subdivide-se em três
partes: (1) Material de uso corrente (papelaria,
supermercados, artigos de armarinho etc., uti-
lizados em atividades cotidianas, reuniões de

pais e educadores etc.); (2) Assessorias peda-
gógicas, treinamentos e formação (incluindo
participação em congressos, pagamento a pa-
lestrantes e outros itens voltados ao desenvol-
vimento da equipe pedagógica); (3) Orçamen-
tos departamentais: visando orquestrar o uso
dos recursos, a direção pedagógica deve soli-
citar colaboração de chefes de departamentos
para elaborar estimativas realistas das despesas
com tecnologia educacional, biblioteca, educa-
ção infantil, laboratórios e outros.

3. Em escolas pequenas e médias, o orçamento
de marketing e vendas fica também a cargo da
direção administrativa; em colégios maiores,
há profissionais especializados para o cargo.
A primeira parte desse orçamento refere-se às
despesas com o relacionamento com os clien-
tes (ouvidoria, pesquisas de satisfação, levanta-
mento de dados, eventos etc.), endomarketing
(ações voltadas aos professores, funcionários
motivando e orientando a equipe) e relações
públicas (como verbas de representação para
receber parceiros, fornecedores e demais inte-
ressados em contatar a escola). A parte 2 en-
volve as despesas com assessorias (de marke-
ting, imprensa etc.) e formação continuada da
equipe de marketing e, finalmente, a terceira
parte do orçamento de marketing é a campa-
nha de matrículas incluindo criação, produção
e veiculação de informações promocionais,
além de brindes, eventos e preparação da es-
cola para receber as visitas dos clientes novos.

RESULTADO OPERACIONAL

O conjunto das despesas com pessoas e dos
três orçamentos acima representa o total de
gastos considerado até aqui para apurar o re-
sultado operacional da escola. O resultado de
outras atividades operacionais (passeios, ali-



mentação etc.) pode ser contabilizado caso a
caso, monitorando cada ação isoladamente e
evitando desperdícios de energia e dinheiro
em projetos deficitários.

Do total de receitas deve-se subtrair o total
de despesas e, assim, apurar o resultado opera-
cional. Dessa forma, fechamos o ciclo iniciado
e concluído no foco principal da análise de ge-
ração de valor: o resultado operacional.

Ao lado dele, separadamente, calculamos o
resultado financeiro (receitas de juros de apli-
cações financeiras menos as despesas de juros
de empréstimos) e o resultado não operacional
(fruto de situações estranhas ao negócio da es-
cola como venda de um mobiliário antigo ou
de um terreno). A soma desses resultados nos
revela o lucro apurado.

O período de análise do ciclo que gera o
resultado operacional é anual. Planilhas de re-
ceitas e despesas devem prever valores para
cada mês, de janeiro a dezembro. Escolas que
planejam as finanças em bases mensais são
sempre surpreendidas nos meses em que os
custos de pessoal são expressivamente maio-
res, como no pagamento do 13° salário, nas fé-
rias ou no mês do dissídio. Uma planilha anual
ajuda a manter as provisões necessárias para
honrar todos os compromissos.

DESPESAS E INVESTIMENTOS

Compreendendo a natureza do ciclo de gera-
ção de valor fica fácil diferenciar o conceito de
despesa e de investimento. Despesas são reali-
zadas em função de produzir as receitas de um
mesmo ciclo. Ao vender anuidades para o ano
de 2010, o gestor deverá arcar com despesas
de pessoal, contas etc. para produzir os ser-
viços educacionais. As despesas ocorrem para
produzir o que foi vendido às famílias.

Os investimentos são realizados na expec-

tativa de melhorar a performance em ciclos fu-
turos, ou seja, na intenção de obter um retorno
dos valores com o aumento dos resultados nos
próximos períodos. Assim, ao reinvestir parte
dos lucros na escola, o mantenedor está plan-
tando com objetivo de reduzir despesas ou au-
mentar receitas no futuro, colhendo os frutos
de suas decisões. A análise dos investimentos
é realizada em bases de tempo maiores, como
três anos, cinco anos ou mesmo em períodos
mais dilatados. A aquisição de um mobiliário
novo, um laboratório ou a construção de sa-
las são exemplos de investimentos visando
aumento de receitas futuras. A instalação de
aquecedores solares, a troca de equipamentos
elétricos ou revisão de instalações hidráulicas
visando diminuição do consumo são inves-
timentos para reduzir despesas. Tanto uns
quanto outros normalmente envolvem quan-
tias elevadas que deverão beneficiar vários ci-
clos. Por isso a análise de investimentos deve
ser feita separadamente da análise financeira
de um determinado período.

A análise financeira de receitas e despesas
visa apurar se a "safra" anual de contratos de
prestação de serviços está sendo vendida a pre-
ço suficiente para pagar todos os "insumos" e
"mão de obra" para produzi-la e gerar resulta-
dos positivos interessantes ao "agricultor".

A análise de investimentos identifica
oportunidades de obter boa rentabilidade
assumindo os riscos de aplicar recursos em
projetos de ampliação de receitas e/ou redu-
ção de custos da escola.

Voltando à metáfora do cavalo, as análises
financeira e de investimentos se complemen-
tam para avaliar tanto o seu desenvolvimento
dentro do ciclo de vida quanto a dieta equili-
brada para produzir energia e nutrientes neces-
sários para o seu cotidiano de superações.



INDICADORES

O modelo do ciclo permite descrever o fun-
cionamento da escola em termos da geração
de resultados. No entanto, é importante medir
o desempenho em alguns aspectos para orien-
tar mudanças e aprimoramentos da gestão.

índice de fidelização: para obtê-lo, divida o nú-
mero de alunos (rematriculados) em 2010 pelo
número de alunos de 2009 "rematriculáveis"
em 2010 (portanto, excluindo os formandos
de 2009). Medidas próximas a 90% são con-
sideradas boas. Abaixo de 80% significa que a
escola tem problemas de fidelização que certa-
mente afetam o resultado.

índice de prospecção: é o resultado da divisão
do número de alunos novos de 2010 pelo nú-
mero de novos em 2009. Este indicador mos-
tra se sua escola tem melhorado ou piorado
em termos de atrair novas famílias.

Média de alunos por turma: é o total de alunos
da escola dividido pelo número de turmas. É
uma medida elementar da eficiência dos custos
de pessoal e costuma ficar entre 20 e 25 nas es-
colas que atendem desde infantil até o ensino
médio. Médias muito baixas podem significar
problemas financeiros e médias muito altas
problemas pedagógicos.

índices de análise financeira: é muito ampla e
complexa para ser descrita neste espaço, po-
rém, algumas luzes podem ser apresentadas
sem dificuldade.

A base de todos os índices é a receita bruta,
calculada pela multiplicação do número de alunos
pelos preços da escola. Deste total (100%) pode-
se obter uma estrutura padrão para comparação:

Deduções da receita
(descontos e inadimplência

Pessoas (remuneração e encargos)

Orçamentos setoriais
(admin., pedagógico e mkt)

Resultado Operacional

20%

40%

30%

10%

Obs.: A estrutura padrão e todos os demais
números apresentados são medidas aproxima-
das das médias dos indicadores apresentados
por escolas saudáveis. Mais que adequar sua
escola ao padrão acima, o gestor deve avaliar
a evolução dos seus próprios números e a coe-
rência da estratégia estabelecida.

Investimentos: considerando que os re-
sultados de outras atividades operacionais, de
atividades não operacionais e os resultados
financeiros sejam irrisórios, a estrutura acima
deve gerar lucros de aproximadamente 10% da
receita bruta. Se o mantenedor for remunerado
com a metade dos lucros, os outros 5% serão
aplicados nos projetos mais interessantes do
ponto de vista das análises de investimentos.

CORAÇÃO DO CAVALO

Ao modelar o negócio educacional espera-se con-
seguir melhoria de performance na gestão das
escolas. Os dois modelos apresentados oferecem
elementos importantes para torná-las mais com-
petitivas e saudáveis operacional e financeiramen-
te. No entanto, o propósito de uma escok não é
ser a mais lucrativa; é, principalmente, educar da
melhor maneira possível. Sabemos que escolas
não lucrativas podem conquistar bons resultados
educacionais, entretanto insustentáveis. Concluí-
mos desejando que os modelos acima sirvam às
escolas, tornando-as melhores para nossas crian-
ças e jovens, fazendo-os melhores para o mundo e
para as futuras gerações.
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