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professores. Portanto, um dos fatores básicos é a tomada de decisão
em relação ao número de turmas,
que contempla aspectos financeiros e mercadológicos (por exemplo, custo da decisão de fechar
uma turma).
Para não cometer erros de planejamento financeiro e continuar
investindo, a Escola Viva acredita
que a fórmula é considerar não
só as despesas operacionais, mas
também as necessidades de i n vestimento para atingir metas de
qualidade, consistência e crescimento. Segundo os diretores, no
orçamento, é necessário prever o
retorno do capital investido, pois
é isso que vai garantir a saúde financeira no médio e longo prazos.

Além disso, é preciso desenvolver
e monitorar indicadores relativos
à saúde financeira da escola, por
exemplo, índice de inadimplência,
taxa de ocupação, comportamento
do fluxo de caixa, desconto médio.
"O

planejamento financeiro

exige, na sua formulação, a atenção às demandas da escola e a
construção de cenários que possibilitem correção de rota. Na sua
execução, requer uma disciplina
constante, para que as metas orçamentárias

sejam

efetivamente

atingidas ou para que as premissas
que as originaram sejam revisitadas", enfatizam.
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 197, p. 106-108, set. 2013.

