
NOVOS DESAFIOS DO
GESTOR EDUCACIONAL

O
atual ambiente de mudan-
ças rápidas, profundas e
descontínuas, que afetam
instituições e pessoas, cola-

bora para criar, no ambiente executi-
vo, um cenário caótico e inseguro no
que diz respeito à tomada de decisões.
A incerteza tornou-se onipresente na
mente dos dirigentes educacionais que
precisam fazer escolhas certas para
seus negócios em meio a uma profusão
de informações (ou melhor, de dados).

A capacidade para decidir e operar
estrategicamente em tempo real tem si-
do considerada, por muitos especialis-
tas, como uma das principais compe-
tências do executivo contemporâneo.
Gestores precisam saber responder
de forma eficaz e no menor espaço de
tempo possível a circunstâncias ines-
peradas e mutáveis que ocorrem com
freqüência no mercado onde a institui-
ção está inserida.

A tomada de decisão na gestão es-
colar é bastante comprometida devido
aos seguintes fatores:
• Falta de objetivos e metas definidos

com clareza.
• Inexistem sistemas de informação

para servir de apoio à decisão.
• A falta de sinergia e entendimento

entre o acadêmico e o administrati-
vo compromete a efetividade das de-
cisões.

• Não há cultura estratégica e as de-
cisões são tomadas para solucionar
problemas imediatos.

• Há sobrecarga de trabalho devido
às demandas rotineiras do dia a dia

de abrangência limitada, mas de ur-
gência no curto prazo.

Uma forte tendência, hoje em dia, é
focar a gestão de processos na (ou nas)
competências essenciais da organiza-
ção. Conceito difundido por Prahalad
Coimbatore Krishnarao Prahalad e
Gary Hamel (autores do best-seller
Competindo pelo futuro), estas compe-
tências são capacidades estratégi-
cas que a organização possui, capa-
zes de lhe dar vantagem competitiva.
Uma competência essencial refere-se
a uma competência singular da orga-
nização, que determina o valor agre-
gado ao seu produto ou serviço e que
a diferencia da concorrência. Em uma
instituição de ensino, ela pode ter rela-
ção com os seguintes elementos:
• Relações de confiança e credibilida-

de que determinados elementos da
instituição passam para o seu pú-
blico.

• Cultura organizacional diferencia-
da, desenvolvida em decorrência de
condições históricas singulares.

• Utilização de insumos, tecnologia ou
infraestrutura muito cara e dispen-
diosa para ser facilmente imitada.

• Utilização de capacidades comple-
xas de articulação com a sociedade
e a criação de uma imagem de res-
ponsabilidade social e compromisso
com todos os stakeholders.

Os elementos básicos para uma ex-
celente gestão escolar, de acordo como
o Modelo 7S da McKinsey, empresa de
consultoria empresarial americana,
são os seguintes:

• Estrutura - refere-se ao modo de or-
ganização das tarefas e das pessoas,
o que inclui o organograma da em-
presa e suas principais políticas in-
ternas.

• Sistemas - dizem respeito ao fluxo
de trabalho da organização, ao flu-
xo de processos e informações e aos
sistemas de tomada de decisão ge-
rencial.

• Estilo - refere-se aos aspectos do cli-
ma organizacional relacionados ao
comportamento e à mentalidade dos
membros da instituição.

• Equipe - são as pessoas certas, nos
locais certos, com o treinamento cer-
to, no timing adequado.

• Habilidades - trata-se do conjunto
de habilidades das pessoas que com-
põem a organização, que se traduz
na habilidade da própria organiza-
ção.

• Estratégia - refere-se à maneira co-
mo a instituição implementa sua vi-
são de futuro.

• Valores compartilhados - trata-se do
conjunto de valores, princípios e di-
retrizes que motivam o comprometi-
mento e o empenho de todos na em-
presa.

"GESTORES PRECISAM SABER
RESPONDER DE FORMA EFICAZ E
NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO
POSSÍVEL A CIRCUNSTÂNCIAS
INESPERADAS E MUTÁVEIS"

Atualmente, as empresas buscam
modelos organizacionais sistêmicos,
flexíveis e orgânicos, que se adaptem
com mais facilidade às constantes mu-
danças do mercado. Alguns elementos
presentes nos modelos organizacionais
emergentes são o crescimento das re-
lações de parcerias, alianças, joint ven-
tures e associações, o uso intenso da
Tecnologia da Informação e a descen-
tralização do poder decisório.

A marcha da evolução não pode ser
detida. Temos apenas duas opções: nos
adaptamos a ela e crescemos com as
possibilidades positivas que ela nos ofe-
rece, ou seremos atropelados por ela. O
poder de escolha é todo nosso. 
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