
 



 
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  
 
1.1  Histórico da Prática Eficaz  
O Colégio Farroupilha é uma das instituições de educação básica mais antiga 
do Rio Grande do Sul. Foi fundada há 130 anos pela Associação Beneficente 
Alemã, uma entidade criada para auxiliar os imigrantes alemães e seus 
descendentes que estavam chegando ao sul do Brasil. Atualmente, atende 
estudantes do Berçário ao Ensino Médio, com a missão de educar para formar 
cidadãos competentes, buscando que o aluno tenha condições de pensar e 
desenvolver as suas próprias habilidades.  
  

Apesar de ser uma instituição 
tradicional, o Farroupilha sempre 
buscou inovar em suas práticas e estar 
à frente do mercado. Pensando nisso, 
em 2008, por solicitação e orientação 
do Conselho Administrativo, houve uma 
mudança na Gestão Administrativa, 
onde o Diretor Milton Fattore foi 
contratado com a missão principal de 
implementar e executar o Planejamento 
Estratégico da Instituição.  
 

 
1.2 Objetivos da Prática Eficaz 
O objetivo principal da implementação e execução do Planejamento Estratégico 
no Colégio Farroupilha foi unir as práticas em prol de um mesmo objetivo, 
possibilitando que os gestores e demais colaboradores tivessem clareza sobre 
a visão, missão e valores da instituição.  
 
Como o colégio é dividido em segmentos diferenciados, a implementação do 
Planejamento Estratégico nas rotinas foi importante para que todos os níveis 
de ensino olhassem para a mesma direção e direcionassem seus projetos de 
acordo com as metas da instituição.  
 
Além disso, a partir deste trabalho, foi possível identificar os resultados em 
tempo real, fazendo ajustes de rota quando necessário e garantindo um bom 
desempenho. 
 
1.3. Público Alvo Atingido  
De forma indireta, o Planejamento Estratégico atingiu toda a Comunidade 
Escolar (famílias, estudantes e colaboradores), além de fornecedores, 
imprensa e sociedade em geral. Ao buscar elevar seus níveis de desempenho, 
o Colégio automaticamente passou a fazer uma entrega mais eficaz, que foi 
percebida de diferentes formas por cada público que mantém contato com a 
Instituição.  
 
Diretamente, os maiores influenciados foram os Gestores de todos os níveis de 
ensino e áreas do Colégio. Eles foram responsáveis pela disseminação das 



propostas e também passaram a ter a atribuição de garantir o alinhamento dos 
projetos com as metas definidas pelo Planejamento.  

 
 
 

 
 

 

 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 
A partir da mudança efetivada na Gestão Administrativa, foram dados vários 
passos significativos, como a contratação de consultorias especializadas e de 
renome no mercado, maior alinhamento entre os Gestores, definição de metas 
e indicadores, e nomeação de uma área específica para controle e 
acompanhamento do Planejamento Estratégico do Colégio.  
 
1.4.1 Construção dos Norteadores Estratégicos 

Já no primeiro semestre de 2011, o grupo de Gestores do Farroupilha, apoiado 
pela CEDEM, construiu os norteadores estratégicos. A proposta foi levada para 
aprovação do Conselho Administrativo, que solicitou algumas adaptações para 
que o resultado final fosse ainda mais alinhado com o propósito da instituição. 
 
 

As áreas de Comunicação e Marketing, Contabilidade (Controladoria), Financeiro, 
Recursos Humanos, Suprimentos e Tecnologia da Informação possuem gestores 
específicos, que são os Gerentes. Na área pedagógica, o papel de gestão é de 
responsabilidade dos Coordenadores Pedagógicos de cada nível de ensino.  
Todos eles participaram ativamente na construção e implementação do PE.   



 
 
 
MISSÃO 
Educar para formar cidadãos competentes. 
 
- Educamos para formar cidadãos que sejam indivíduos que convivem bem em 
sociedade, respeitando o próximo, cumprindo com suas obrigações e gozando 
de seus direitos. Ele é competente quando alia seu conhecimento à prática, 
sendo capaz de bem decidir sobre um assunto que tem profundo 
conhecimento. 
 

VISÃO 
Ser referência na Educação. 
 
- Buscamos ser reconhecidos pelas práticas pedagógicas mais modernas, 
pelos resultados efetivos, pela formação humana e pela diversidade e 
amplitude da formação. Entendemos a formação humana como a integralidade 
do ser e pensar de cada indivíduo no mundo. Essa formação prepara os 
estudantes para construir o seu modo de vida livremente, tendo autonomia 
para organizar os modos de existência e sendo responsável pelas suas ações, 
tornando-se um ser humano ético.  
 

VALORES 
 
- Bom relacionamento 
O bom relacionamento é o resultado da interação entre as pessoas, com 
respeito, equilíbrio, confiança e empatia. 
 
- Busca pela excelência 
Trabalhamos pela melhoria contínua dos nossos processos, dos resultados e 
da satisfação das necessidades presentes e futuras da comunidade escolar, 
superando suas expectativas de quem confia no nosso trabalho educativo. 
 
- Disciplina e organização 
Entendemos que é fundamental aprendermos a seguir normas e processos 
estabelecidos que orientem para a boa convivência em sociedade. 
 
- Eficiência e Empreendedorismo 
Entendemos que é preciso ter competência no desenvolvimento das ações 
fazendo a diferença com alto grau de motivação, assumindo riscos calculados 
para atingir os objetivos. É planejar, buscar recursos e colocar em prática o 
idealizado. 
 
- Compromisso com a sustentabilidade 
Estamos comprometidos com a preservação dos recursos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade em que vivemos. 
 
 
 



 
 
 
1.4.2 Definição do Balanced Scorecard 

Logo no início do processo, a CEDEM - Consultoria e Educação Empresarial, 
que tem mais de 20 anos de experiência no mercado, foi contratada como 
consultora na implementação do Planejamento Estratégico. Como resultado 
principal foi construído o Balanced Scorecard (BSC) do Colégio Farroupilha. O 
BSC, que em português significa Indicadores Balanceados de Desempenho, é 
uma ferramenta de administração utilizada para mensuração de resultados. A 
metodologia permite que as metas e estratégias da instituição estejam sempre 
claras, possibilitando que o resultado e desempenho sejam medidos em tempo 
real através de indicadores pré-definidos.  

 
O Mapa Estratégico definido para mensuração e acompanhamento do BSC 
encontra-se segmentado em quatro perspectivas, a fim de acompanharmos e 
visualizarmos com maior clareza a plenitude do atendimento à missão, visão e 
valores de nossa Instituição. Com uma leitura “de baixo para cima”, as 
perspectivas são, respectivamente:  
 

 Financeira 

 Aprendizagem  

 Processos  

 Clientes 
 
Cada uma delas é contemplada por três subitens, que abordam diferentes 
indicadores de medição de resultado, com situações pontuais e interligadas 
entre si.  
 

A perspectiva FINANCEIRA, voltada para a sustentabilidade econômica e 
financeira, engloba três monitoramentos:  
- Geração de receitas: preocupada em mensurar o faturamento do exercício 
atual em relação ao do exercício anterior. Embora a Instituição não vise ao 
lucro, naturalmente, necessita de superávit para que seja possível realizar 
investimentos na sua infraestrutura física e profissional, a fim de otimizar o 
grande objetivo da Instituição, que é o da excelência educacional;  
- Gestão do resultado: mede o resultado do período em relação à receita 
operacional total;  
- Eficiência operacional: mensura a representatividade da totalidade de 
despesas em relação à receita líquida. Para tanto, a medição ocorre por 
centro de custo, com o intuito de identificar os centros de despesas de maior 

“BSC, portanto, a partir de uma visão integrada e balanceada da empresa, permite 

descrever a estratégia de forma clara, através de objetivos estratégicos em 4 

perspectivas: financeira, mercadológica, processos internos e aprendizado, e 

inovação [...]. Além disso, o BSC promove o alinhamento dos objetivos estratégicos 

com indicadores de desempenho, metas e planos de ação. Desta maneira, é possível 

gerenciar a estratégia de forma integrada e garantir que os esforços da organização 

estejam direcionados para a estratégia.” Fonte: Portal Administradores 

SAIBA MAIS SOBRE A METODOLOGIA DO BALANCED SCORECARD  

http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/o-que-e-o-balanced-scorecard/45822/


relevância e se os mesmos apresentam valores coerentes com a sua 
finalidade principal. Desta forma, é possível tomar decisões mais assertivas, 
em tempo hábil e visando sempre o investimento.  
 

Uma perspectiva Financeira bem administrada oportuniza o sucesso da 
perspectiva seguinte, que trata de APRENDIZAGEM:  
- Pessoas adequadas: esta elipse busca demonstrar o envolvimento dos 
recursos humanos, sempre em conjunto com o integral apoio dos demais 
gestores envolvidos, quanto à prontidão em atender as necessidades dos 
mais diferentes setores da Instituição em relação a profissionais adequados 
ao cargo e função, com experiência de mercado e habilidade pessoal e 
profissional para lidar com os “clientes internos” e com nosso público externo 
principal, que são os alunos;  
- TI (Tecnologia da Informação) adequada: mensura a quantidade de 
atendimentos realizados aos usuários da tecnologia da informação dos mais 
variados setores, de modo a conhecer os problemas que necessitam de 
correção imediata, o que vem a oportunizar, para tais problemas, 
planejamento para que deixem de ser “corretivos” e sim “preventivos”. Tal 
elipse também acompanha o tempo de disponibilidade da rede e de internet, 
monitoramento de backups, o uso de recursos tecnológicos em sala de aula 
como um atrativo e diferencial em nosso ensino, visando também otimizar a 
qualidade e agilidade do trabalho de todos;  
- Gestão e valores praticados: elipse preocupada em trabalhar a prática dos 
valores que a Instituição acredita serem essenciais e indispensáveis para o 
alcance da excelência educacional e o bom andamento dos trabalhos.  
 
Estando as perspectivas Financeira e Aprendizagem bem alinhadas, ou seja, 
com uma boa gestão de seus resultados financeiros-econômicos e, por 
consequência, podendo aplicá-los em pessoas e tecnologia adequadas, a 
perspectiva PROCESSOS terá sucesso trabalhando para:  
- Processo educacional: tem por intuito a medição do índice de não 
conformidades pedagógicas, objetivando o entendimento das mesmas e 
propondo melhorias, de forma preventiva. O foco visa compreender o porquê 
de: perda de alunos por falta de adaptação; não cumprimento dos conteúdos 
planejados para a série; quantidade de professores que receberam feedback 
em tempo hábil, visando ações preventivas; bem como quantidade de 
professores presentes em tempo integral em reuniões de conselho de classe, 
tendo em vista que, nessas, são tomadas decisões estratégicas a serem 
executadas em sala de aula, o que afeta diretamente o nível de ensino;  
- Comunicação e marketing: objetivo de melhorar a comunicação com os 
públicos de interesse, através da mensuração a partir dos dados de acesso e 
leitura dos diferentes canais de comunicação da Instituição, tais como redes 
sociais, e-mails, site, portal e comunicação interna. Também tem por objetivo 
converter visitas ao Colégio em matrículas efetivas, captando, portanto, novos 
alunos em espaços ociosos;  
- Gestão de serviços: preocupação em mensurar se os todos serviços 
oferecidos apresentam equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, se há 
harmonização entre receita X custo X despesa, além de medir o nível de 
satisfação através da quantidade de reclamações/sugestões/elogios 
correspondentes às aos portfólio de serviços oferecido pela instituição.  



 
Por fim, estando as perspectivas Financeira, Aprendizagem e Processos bem 
alinhadas entre si, a perspectiva CLIENTES, topo do Mapa Estratégico, terá 
êxito ao identificar seus resultados em:  
- Nível de ensino: voltado para a mensuração do nível de aproveitamento do 
ensino em sala de aula, além de objetivar a percepção e a qualidade 
educativa que os responsáveis pelos alunos têm em relação ao aprendizado 
oferecido pelo Colégio;  
- Relacionamento: a fim de entender qual a percepção das famílias sobre o 
relacionamento com a Instituição em seus diferentes setores (atendimento, 
recepção, infraestrutura, serviços, etc), esta elipse é mensurada pela 
pesquisa anual de avaliação institucional, realizada com os responsáveis 
pelos alunos de todos os segmentos;  
- Clientes: preocupação em oferecer atividades extracurriculares 
agregadoras ao conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos 
alunos.  
E o conjunto das quatro perspectivas – Financeira, Aprendizagem, Processos 
e Clientes – forma, portanto, o Mapa Estratégico da Instituição, guia de todos 
que a integram e nela trabalham diariamente visando o êxito na excelência 
educacional. 
 
1.4.3 Capacitação da Equipe Gestora 

Dando continuidade ao trabalho, em 2011 a Dom Cabral foi contratada para 
atuar em parceria com a CEDEM. A instituição ministrou monitorias à equipe 
gestora, foram monitorias sobre assuntos diversos, como fluxo de caixa, 
gestão de pessoas, entre outros.  
 
Ainda, a Dom Cabral passou a participar de reuniões mensais com os 
colaboradores, com o objetivo de orientar sobre os conceitos utilizados e 
capacitar sobre as ferramentas utilizadas para a implementação e 
manutenção do Planejamento Estratégico.  
 
A parceria durou até 2015, quando o Farroupilha sentiu segurança em seus 
gestores para que a implementação do Planejamento Estratégico continuasse 
de forma autônoma.  
 

 
1.4.4 Encontros mensais 

Ao longo da parceria com a Fundação Dom Cabral, o grupo de gestores do 
Colégio Farroupilha passou a se reunir mensalmente, em reuniões de 
Avaliação de Gerenciamento Mensal (AGMs).  
 
Estes encontros tiveram continuidade após a Controladoria assumir, em 2015, 
a gerência sob as demandas do Planejamento Estratégico, quando as 
reuniões passaram a ter pautas pré-definidas de acordo com cada área/setor. 
O novo formato garantiu que os indicadores fossem analisados e revistos de 
forma periódica.  
 
Ainda, após cada AGM, a Controladoria passou a elaborar uma ata de 
reunião que é encaminhada a todos os envolvidos. No documento sempre 
constam os assuntos de destaque, onde ficam claros quais os planos de ação 



necessários, quem são os responsáveis pela demanda e qual o prazo para 
execução e retorno ao restante do grupo.  
 
1.4.5 Ferramenta de acompanhamento 

Para viabilizar o acompanhamento e gerência dos dados de forma mais 
dinâmica, em abril de 2011 foi adquirido o sistema STRATWS, da empresa 
Controlcorp. A ferramenta possibilitou que todos os gestores pudessem 
alimentar, em tempo real, os indicadores de cada projeto relativo ao 
Planejamento Estratégico, facilitando a mensuração de resultados. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
1.4.6 Apoio aos gestores 

A Controladoria, como guardiã do processo, passou a ser a área que fornece 
apoio aos demais envolvidos na execução e implementação do Planejamento 
Estratégico.  
 
Dentro desta proposta de instruir e apoiar os colaboradores, a partir de 2011 a 
Controladoria passou a coordenar encontros para a divulgação do PE, 
apresentando aos demais colegas os principais conceitos sobre o assunto, 
como metas, indicadores, BSC, norteadores, etc. Também foram abordados 
assuntos sobre a utilização das ferramentas escolhidas para o 
acompanhamento dos resultados. 
  
Tais capacitações foram importantes, pois, em uma instituição de ensino de 
Educação Básica, nem todos os gestores estão familiarizados com termos e 
metodologias vindos da Administração, já que a maioria tem na Pedagogia 
sua área de formação.  
 
 
2. LIDERANÇA  

 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática  

Como já foi citado anteriormente, o setor de Controladoria foi nomeado 
responsável pela implementação e execução do Planejamento Estratégico. A 
área é composta por cinco pessoas, sendo que duas delas, a Controller 
Grace Rodrigues e o Analista Administrativo Alexsandro Escobar, estão 
diretamente ligadas ao processo.  
 

“O sistema Stratws atende à nossa demanda, uma 
vez que didaticamente sinaliza se a Instituição está 
ou não atingindo os resultados (que devem garantir 
a excelência educacional) em comparativo com as 
metas contratadas com a gestão.  A partir dos 
resultados visualizados no Stratws (seja em 
indicadores, planos de ação ou projetos), são 
tomadas importantes decisões em conformidade 
com a estratégia e/ou planejadas outras, sempre 
com foco na excelência.” 

 
Grace Rodrigues – Controller do Farroupilha 

A equipe da Controladoria apresentou aos demais 

gestores a ferramenta STRATWS, que possibilitou 

acompanhamento e gerenciamento de indicadores.  



Estão entre as principais atribuições da Controladoria: 

 

 Garantir à alta administração que as áreas atinjam os objetivos 
propostos, em conformidade com as estratégias definidas; 

 Programar as AGMs do ano (Avaliação Gerencial Mensal), desde 
proposição de pauta, até formalização de ata e, a partir disto, discutir 
com Direção quais ações providenciar, auxiliando no controle do 
processo; 

 Apoiar as áreas quanto à operacionalização do sistema Stratws, 
garantindo a parametrização do sistema; 

 Esclarecer dúvidas a respeito do assunto, o que engloba, por 
exemplo, indicadores, planos de ação, projetos, objetivos, metas, etc; 

 Ministrar capacitações sobre temais relativos ao Planejamento 
Estratégico. 

 
  
Além deles, todos os Gerentes Administrativos e Coordenadores de Ensino 
fazem parte do grupo estratégico que participa das reuniões de Avaliação de 
Gerenciamento Mensal – AGMs, onde todas as questões sobre o 
Planejamento Estratégico são tratadas e definidas. 
 
 

 

2.2. Participação da Alta Direção  

O Planejamento Estratégico do Colégio Farroupilha envolveu a Diretoria 
desde antes de sua concepção, quando o novo Diretor Administrativo, Milton 
Fattore, foi contrato tendo como meta principal a implementação do PE na 
Instituição. Com isso, a Diretoria se faz presente em todo o processo, 
acompanhando as reuniões mensais e auxiliando a Controladoria na 
validação de projetos e acompanhamento de indicadores. 
 
A Diretora Pedagógica, Marícia Ferri, também está presente de forma 
constante, participando de todos os encontros da AGM e garantindo o 
alinhamento dos processos e projeto pedagógicos com as metas definidas 
para o Planejamento Estratégico.  
 

 

 

3. FOCO  

 

3.1. Educadores 
Primeiramente, como foi colocado anteriormente, os Gestores foram 
envolvidos desde a concepção do PE, sendo protagonistas durante todo o 
processo.  
 
Após isso, os demais educadores tiveram contato com o Planejamento 
Estratégico em um evento de apresentação, ministrado em parceria com a 
Dom Cabral, onde foram apresentados o Mapa e Norteadores Estratégicos do 
Colégio. A partir de então, durante todos os eventos que envolvem um grande 
número de educadores e têm como pauta grandes projetos, o PE é citado 
como referência para todo o trabalho a ser desempenhado.   



 
 
 
3.3. Estudantes e Famílias 
Como o Planejamento Estratégico influenciou diretamente nas práticas 
pedagógicas, processos e projetos do Colégio, os estudantes e familiares 
puderam perceber o impacto no dia a dia de vivência no Farroupilha, mesmo 
que de forma indireta.  
 
 
3.4. Fornecedores  
Além de trazer novas propostas de projetos e mudanças na estrutura física, o 
Planejamento Estratégico também impactou nos processos da instituição. 
Desta forma, os fornecedores sentiram o a mudança em relação às novas 
práticas de contratação de serviços e/ou compra de produtos.  
 
 
3.5. Comunidade em Geral 
A implementação do Planejamento Estratégico também trouxe um novo 
posicionamento de marca para o Colégio Farroupilha. Desta forma, a 
comunidade passou a perceber na Instituição uma escola mais aberta e 
disposta a pensar através dos seus muros. 
 
Um exemplo disso é que, em 2012, foi realizada uma ampla pesquisa de 
mercado, com apoio da Reali Estratégia e Marketing, voltada para os públicos 
interno e externo, a fim de entender quais eram as percepções das famílias e 
comunidade em geral sobre o Colégio. Através dela, se constatou que era 
preciso repensar caminhos e inclusive a essência do Colégio. Nos resultados, 
ficou claro que, para as famílias, educação é muito mais que ensinar a teoria, 
o fazer de sala de aula.  
 
A partir deste diagnóstico, surgiu o Movimento da Escola pra Vida. Para 
comunicar o novo posicionamento, foi produzido um vídeo-manifesto no qual 
foi demonstrado que a boa educação forma pessoas inteligentes, bacanas, 
transformadoras, criativas, interessantes, inovadoras e líderes. Ao ressaltar a 
conexão entre a educação e sua aplicação na vida cotidiana, foram 
desenvolvidas várias ações de relacionamento e cidadania que envolveram 
toda a comunidade de Porto Alegre.  
 

 
 



Assista ao vídeo manifesto:  
https://www.youtube.com/watch?v=5VSoV-O4O7c 
 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Formas de Avaliação  

Na pesquisa realizada em 2012 com apoio da Reali, foi utilizada uma 
metodologia qualitativa, com entrevistas em profundidade envolvendo grupos 
de famílias do Colégio Farroupilha e também das principais escolas 
concorrentes (Colégio Anchieta e Província de São Pedro).  
 
Este trabalho funcionou como norteador para a implementação das 
transformações previstas pelo Planejamento Estratégico. A partir da pesquisa, 
foi possível notar que os principais diferenciais percebidos no Colégio são 
disciplina e tradição. Como necessidade de melhoria, foram apontados 
principalmente a falta de inovação e necessidade de renovação na 
estrutura física.  
 
Com o resultado da pesquisa foi desenhado também um mapa de marcas, 
onde o Farroupilha aparece como uma instituição muito respeitada, mas 
pouco moderna, ao relacionarem o Colégio com um personagem, os 
entrevistados citaram o jornalista Willian Bonner, alguém respeitado, mas 
pouco inovador. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

4.2. Orçamento 
Os principais investimentos diretos estão ligados aos serviços de consultoria 
contratados, como Fundação Dom Cabral, CEDEM e Reali Pesquisa e 
Marketing e aquisição do sistema de Stratws.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5VSoV-O4O7c


Os demais investimentos foram feitos de acordo com o orçamento de cada 
ano, priorizando os projetos e melhorias previstos pelo Planejamento 
Estratégico.  
 

 

 
 

4.3. Análise financeira   

 

4.3.1 Indicadores Financeiros 
Antes da implementação do Planejamento Estratégico, não eram utilizadas 
ferramentas de controle aprimoradas e sistemáticas como as atuais. Ao longo 
da viabilização do PE, foram sendo definidos processos de gestão 
importantes, como o acompanhamento dos indicadores financeiros abaixo 
descritos.  
 
- Faturamento: visa mensurar o faturamento do exercício atual em relação ao 
do exercício anterior, tendo como meta o seu aumento gradual. Embora a 
Instituição não vise ao lucro, naturalmente, necessita de superávit para que 
seja possível realizar investimentos na sua infraestrutura física e profissional, 
a fim de otimizar o grande objetivo da Instituição, que é atingir a excelência 
educacional; 

 
- Produtividade: visa mensurar a representatividade da totalidade de 
despesas em relação à receita líquida, como foco em sua constante melhoria. 
Para tanto, a medição ocorre por centro de custo. Através dos números, é 
possível identificarmos o quanto estamos sendo produtivos com os recursos 
que dispomos, utilizando os mesmos no nosso melhor; 
 
- EBITDA¹: visa mensurar o resultado do período em relação à receita 
operacional total. 
 
¹EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização). Demonstra o resultado operacional, ou seja, o desempenho da 
Instituição (receitas e despesas), bem como os investimentos realizados. 

 
 
4.3.1 Resultados Financeiros 
A instituição passou a mensurar efetivamente os principais resultados, através 
do uso de indicadores, em 2014.  
 
Analisando o gráfico abaixo, apesar de ter havido aumento em todos os anos, 
percebe-se que os resultados de 2015 foram significativamente superiores, 
chegando a 22,75% de acréscimo no faturamento e 21,30% no indicador do 
EBITDA. Isso aconteceu, principalmente em função da taxa de reajuste 
repassada nas mensalidades escolares no corrente ano, que chegou a 20%.  
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Vale ressaltar que um dos processos melhorados através da implementação 
do PE foi o aprimoramento do controle orçamentário, que passou a ser feito 
por centro de custos e não mais de forma geral, para todas as áreas e 
necessidades da Instituição. Como é possível verificar acima, a mudança 
trouxe resultados assertivos na relação previsto x realizado. 

 
 

4.4. Indicadores acadêmicos 
Além da evolução no desempenho dos estudantes em suas atividades 
corriqueiras, é possível perceber a elevação dos resultados obtidos pelos 
alunos do Colégio no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores  

O fato de todos os grandes projetos de cada área estarem alinhados ao 
planejamento estratégico, com acompanhamento periódico de indicadores, 
trouxe a possibilidade de um trabalho mais fluido.  
 
Este cenário resultou na maior interatividade entre os gestores e, por 
consequência, na satisfação de suas equipes. Prova disso são os dados da 
última Pesquisa de Clima, aplicada em 2016 com todos os colaboradores do 
Farroupilha. Abaixo, alguns dos mais significativos: 

Comparando a colocação do Farroupilha entre os anos de 2009 e 
2015, percebe-se que a sua colocação foi elevada de 18º para 5º 
lugar no ranking municipal entre escolas públicas e privadas.  

Percebem que o Farroupilha tem uma imagem positiva perante os pais e alunos.  

81% Confiam nas informações 
transmitidas pelo gestores 
imediato.  

87% Conhecem a missão, visão 
e valores do Colégio. 

87% Relatam sentir orgulho de trabalhar no Farroupilha.  

87% 



 
 
 
4.6. Indicadores de satisfação de clientes  

Desde 2013 é aplicada com as famílias e estudantes do Colégio a Pesquisa 
de Relacionamento, onde se busca entender qual o índice de satisfação do 
público com o atendimento proporcionado pelo Farroupilha nos serviços 
prestados.  
 
Comparando o resultado do índice geral de satisfação, tanto de pais e 
responsáveis, quanto de alunos, percebe-se que houve um avanço 
significativo, conforme exemplificado nos gráficos abaixo.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
4.7. Indicadores de captação de clientes  

Desde 2012, quando o Planejamento Estratégico começou a ser 
implementado, o número de alunos do Farroupilha subiu de forma 
significativa, chegando a 12% de acréscimo até 2016. Este indicador é 
importante para que se possa identificar a melhoria na percepção do público 
sobre o Colégio. 
 

Na última pesquisa aplicada com as 
famílias, no final de 2016, o índice 

geral de satisfação ficou em 94%.  
 
Em 2013, quando o questionário 
foi respondido pela primeira vez, 
este percentual era de 81%, 
mostrando uma elevação de 15%.  

Na pesquisa aplicada com 
estudantes em 2016, o índice geral 

de satisfação ficou em 74%.  
 
Em 2013, quando o questionário 
foi respondido pela primeira vez, 
este percentual era de 56%, 
mostrando uma elevação de 18%.  



 
 

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

 

5.1. Evolução da equipe gestora 
A Instituição evoluiu de forma expressiva durante o período de concepção e 
implementação do Planejamento Estratégico. A partir desse trabalho, foi 
possível estabelecer processos importantes e capacitar a equipe gestora 
sobre os principais conceitos relacionados à administração. Grandes 
resultados foram alcançados, e, com isso, a marca do Farroupilha tornou-se 
ainda mais querida e respeitada pela comunidade.  
 
Foi compreendido pelos Gestores do Colégio que, além de ter conhecimento 
pedagógico, é necessário entender e medir indicadores de desempenho para 
que seja possível avaliar se o caminho seguido é o mais adequado para cada 
meta estabelecida.   
 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

 
6.1. Novos e maiores desafios 
A fim de oxigenar o trabalho que está sendo feito, para 2017, a intenção da 
Diretoria é contratar uma nova consultoria que tenha o perfil mais 
mercadológico, com um olhar mais forte e incisivo. Entende-se que, após a 
caminhada até aqui, a equipe já tem maturidade para encarar novos desafios, 
fazendo a revisão do BSC, seus indicadores e metas. 
 
Algo importante que também está no cenário para este ano é o foco na 
divulgação do PE para todas as áreas da Instituição, desde os colaboradores 
que atuam no chamado terceiro setor, até aqueles que estão em cargos 
administrativos e/ou de alta gestão. A proposta é que, cada vez mais, todos 
tenham clareza sobre quais as metas estabelecidas para a garantia da 
excelência educacional.  
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