
Por que precisamos falar disso?

Os resultados do desempenho organizacional são um dos assuntos mais 

exaustivamente cobertos na literatura para a educação de executivos — de 

qualquer setor, educacional ou não. Por que o interesse? Por acaso alguém ainda 

tem dúvida sobre quais resultados uma organização precisa ter, e o que fazer com 

eles? Afinal, resultados não são algo novo: toda organização sempre teve algum 

conhecimento de seu desempenho e sempre tomou decisões de vida e morte a 

partir disso. Qual o problema?

O problema é que a vida organizacional, pública ou privada, hoje em dia, não é 

mais tão estática nem simples quanto já foi um dia (se é que foi). Quantas 

organizações com resultados financeiros excepcionais, por exemplo, perdem esse 

brilho em dois ou três anos? Quantas outras, com resultados financeiros ridículos, 

mas fortes em outras áreas, disparam em receita e lucratividade, surpreendendo o 

mercado?

Outro problema: é preciso cautela na hora de selecionar medidas, pois os 

resultados decorrentes dessas medidas podem ter pouca utilidade. Os resultados 

de sua organização, com efeito, podem ter dois usos: servir de pára-brisa, 

mostrando o caminho certo do seu destino, ou funcionar como espelho retrovisor, 

mostrando o caminho já percorrido. De que dados você precisa? Dos dois. Você 

precisa saber se sua trajetória futura está bem direcionada (= pára-brisa) e saber 

o que (não) funciona, para colocá-los nesta rota vitoriosa (= retrovisor).

Finalmente, seus resultados devem ser balanceados. Se estiverem 

desequilibrados, a sensação de dirigir a organização é a mesma de quem dirige um 

carro sem balanceamento de rodas.  

Harmonize seus resultados

1ª lição: Não enviese seus resultados numa única direção. Considere-se num 

pântano de areia movediça se os resultados que sua escola monitora forem 

exclusivamente financeiros. Ou exclusivamente pedagógicos. Ou exclusivamente 

qualquer outra coisa.

Os resultados financeiros são importantíssimos. Sem eles, o resto não faz nem
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 sentido. Mas é preciso usá-los bem. Podem pregar peças. Resultados financeiros 

funcionam como a faixa de chegada e o cronômetro numa corrida. Mostram se 

vocês chegaram bem, se ficaram muito para trás. Mas não indicam duas coisas: 

como vocês conseguiram o desempenho, e se o desempenho vai se replicar no 

futuro.

O mesmo se pode dizer do monitoramento exclusivo dos resultados da 

aprendizagem dos alunos. Resultados excepcionais de aprendizagem, por si só, 

não se sustentam. São uma boa notícia se forem conseguidos dentro de uma 

equação financeira razoável para acionistas (numa escola particular), para os 

contribuintes (numa escola pública), etc. Caso contrário, tornam-se uma anomalia 

de vida curta. 

2ª lição: Quais resultados enchem as vistas? Quando sua escola tem altos níveis 

de desempenho (ou fortes tendências de alto desempenho) numa mescla de 

resultados, como esta: (1) aprendizagem dos alunos, (2) satisfação de 

necessidades e expectativas dos alunos, pais e outras partes interessadas, (3) 

resultados financeiros e de mercado, (4) satisfação, desenvolvimento e bem-estar 

dos professores e funcionários, (5) eficiência e eficácia organizacionais, (6) 

responsabilidade pública e cidadania. 

Resultados como esses são o melhor dos mundos por dois motivos. Primeiro, se 

vocês ainda não têm altos níveis de desempenho nesses indicadores, pelo menos 

apresentam uma tendência evolutiva consistente de resultados (do tipo: “me 

aguardem!”). Segundo, os bons resultados se irradiam em 6 importantes 

dimensões intercomplementares, em que umas contribuem para o brilho nas 

outras. Resultados assim não são obra do acaso nem são coisas passageiras.  

3ª lição: Não trate todos os resultados como se fossem iguais. Altos níveis ou 

tendência de desempenho nas 6 medidas da 2ª lição não quer dizer que é tudo 

igual. A “aprendizagem dos alunos” prepondera.

Prepondera significa que, se eu tiver de pontuar cada uma das 6 medidas de zero a 

cem, “aprendizagem dos alunos” leva 100 pontos; todas as outras, 

individualmente, 70.

Se essa lição não for suficientemente óbvia, pense no seguinte. A aprendizagem 

dos alunos está no núcleo da missão de sua escola. Aliás, de toda escola. Qualquer 

que seja o nome que se use (educação, formação, etc.), escola é um lugar em que
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 os alunos devem aprender coisas. Aprender é a razão de ser de uma escola. Assim 

como divertir é a razão de ser de um parque de diversões. E se a razão de ser não 

prepondera, acabamos de identificar um outro desequilíbrio. 

Para não ficar dúvida: os outros 5 indicadores são importantíssimos. A questão é 

apenas de gradação: um  baixo resultado em qualquer um deles é má notícia. Só 

que, com a aprendizagem dos alunos, o mau resultado é péssimo.

4ª lição: Não tenha complacência com o mau desempenho financeiro. Termos a 

clareza de que os resultados da aprendizagem dos alunos preponderam não é um 

álibi para nos descuidarmos dos resultados financeiros e de mercado. Isso é 

verdade para qualquer escola, mesmo as públicas. 

Uma escola particular com os mais altos níveis de aprendizagem dos alunos pode 

ter de fechar se começar a acumular prejuízo e perder mercado. O que aconteceu? 

Uma parte interessadíssima no sucesso da escola — a mantenedora — chegou a 

um ponto insuportável de perdas financeiras e decidiu dar um fim. 

Uma escola pública, mesmo sem ter de dar “lucro”, tem a obrigação de mostrar 

bons e consistentes  resultados na gestão dos recursos, na eficiência 

orçamentária, na sua produtividade. Nem a escola pública escapa do humor do 

mercado. Se perder posição no seu mercado (seu bairro, por exemplo), se 

“murchar” sua base de alunos, se se tornar irrelevante, acaba desativada.

5ª lição: Não deixe ninguém “importante” de fora. Outra forma de equilibrar seus 

resultados é verificar se eles mostram seu desempenho referente às diferentes 

partes interessadas no êxito da sua escola — tanto o pessoal “da casa”, quanto o 

de fora.

As 6 medidas da 2ª lição fazem isso muito bem. Cobrem os interesses dos alunos, 

pais, professores e funcionários, acionistas (ou contribuintes, no sistema público) 

e o próprio entorno da escola. Alto desempenho nessas múltiplas dimensões 

mostram tanto os ótimos resultados correntes, quanto o vigor da organização em 

replicar esses resultados no futuro. 

6ª lição: Como estamos? E como chegamos lá? Ainda há um outro balanceamento 

importante a fazer.  Seus resultados devem mostrar (a) qual o desempenho atual 

e (b) como esse desempenho foi conseguido. Ou seja, resultados de chegada e de 

arranque. 
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Um resultado de chegada, por exemplo, é o nível de satisfação dos professores e 

funcionários. Resultados de arranque correspondentes: quantidade de faltas ao 

trabalho (incluindo “licenças médicas”), rotatividade, ofertas de atualização do 

pessoal. Isso, se vocês considerarem esses três indicadores como hipóteses de 

impacto na satisfação dos seus profissionais. Cada medida de arranque é, com 

efeito, apenas isso: uma hipótese de que algo produz em determinado resultado. 

A utilidade dos resultados de arranque? Validar (ou não) suas hipóteses. Permitem 

boas análises do tipo “se... então”. Exemplo: Se houve um aumento das consultas 

e de livros lidos, e a leitura deu um salto, então vamos continuar nessa linha. Se 

houve um aumento das consultas e de livros lidos, e a leitura ficou do mesmo 

tamanho, então vamos pensar noutra coisa (= arranjar outra hipótese, arrancar 

de outra forma). 

Não faça de seus resultados uma colcha de retalhos

7ª lição: Encaixe seus resultados como num quebra-cabeça. Pense nos seus 

resultados sistemicamente. Verifique se existe uma relação de causa e efeito entre 

eles. Idealmente, você deveria ser capaz de “contar a história” de sua escola — sua 

estratégia, missão e visão — com base nos resultados. Contar uma história 

coerente, assim:

8ª lição: Tenha resultados do que é importante; não do que é fácil medir. Não faça 

como o bêbado da história, que estava procurando a chave da casa debaixo de um 

poste de iluminação. Perguntado por uma pessoa que se dispôs a ajudá-lo onde, 

mesmo, a chave tinha caído, respondeu: “Caiu aí perto da porta. Eu estou 

procurando aqui, porque está mais iluminado”. 

Não procure ter os resultados de algo só porque é mais fácil coletar os dados 
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“Porque temos estes resultados (mostrar os resultados) na 

perspectiva “alunos e pais”, desenvolvemos processos internos (que 

obtiveram estes resultados), e que só foram possíveis porque 

capacitamos os professores no seu planejamento e condução (com os 

resultados aqui nestes gráficos). Com isso, os resultados de 

aprendizagem deram um salto gigantesco (mostrar o salto num 

gráfico), nossa rematrícula aumentou, vieram novos alunos, e, em 

decorrência, a receita teve um aumento de 19% nos últimos dois anos 

(como vocês podem ver nestes resultados de rematrícula, novas 

captações e receita).



(= porque está mais iluminado). É facílimo contar quantas horas de educação e 

treinamento seu pessoal teve no último ano. Difícil é saber o impacto dessas 

atividades na realização do trabalho e na aprendizagem dos alunos. Nada de 

complacência: não deixe de ter os resultados do impacto só porque a tarefa é mais 

difícil (= o local está mais escuro). Senão, como na história, você corre o risco de 

não encontrar sua chave.

Considere os maus resultados do pessoal um sinal amarelo

9ª lição: O mau desempenho na dimensão “satisfação de professores e 

funcionários” é de tirar o sono. Os resultados da “aprendizagem dos alunos” são os 

mais importantes, como já vimos. Quando esses resultados não vão bem, mas o 

seu pessoal tem a competência de revertê-los, menos mal.

O que deve tirar seu sono é quando os resultados referentes aos professores e 

funcionários são muito baixos.

Qual o motivo da preocupação especial, se o desempenho for baixo? É que essa 

dimensão é a capacitora das outras. Se ela vai bem, as outras geralmente vão 

bem. Se ela vai mal, não espere muito das demais. Exemplo: Se seus professores 

estão formados inadequadamente, desatualizados, repetindo práticas ineficazes, 

defasados em conteúdo — para não falarmos em desmotivação e descrença na 

profissão — não deve estar acontecendo nada excepcional na “aprendizagem dos 

alunos”, na “satisfação de necessidades de alunos, pais e outras partes 

interessadas”, na “eficiência e eficácia organizacionais”. E, em pouco tempo, os 

“resultados financeiros e de mercado” descerão ladeira abaixo. Um mau resultado 

isolado, em qualquer das 5 dimensões, por outro lado, pode ser revertido se a 

dimensão “satisfação de professores e funcionários” estiver forte.

Afinal, quanto custa?

As empresas industriais têm o hábito de calcular dois custos: o de fazer alguma 

coisa e o de não fazer. Isso inclui: máquinas paradas, estoque esperando, 

retrabalho, pessoas que faltam ao trabalho, etc. Essa prática tem a ver com os 

processos fabris, numa seqüência de operações, o que possibilita muita perda se a 

gestão for fraca. Mas isso não é uma exclusividade das fábricas.  Escola também 

tem isso: aulas de revisão (para ver de novo o que já foi visto), recuperação, 

reposição de aulas, despesas trabalhistas com demissão de pessoal 
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(mal selecionado, mal treinado), papel sucateado, gastos de energia não 

aproveitada, etc. Às vezes o custo é dos pais, mas é custo do mesmo jeito.

Os resultados dos custos de não fazer (direito) batem forte no bolso: podem 

chegar a 30% do custo total.

10ª  lição: Monitore os resultados “negativos”. Uma das 6 medidas do desempenho 

organizacional (ver 2ª lição),  é “eficiência e eficácia operacionais”. Você pode 

melhorar sua eficiência atuando corretivamente, a partir dos resultados dos custos de 

não fazer, ou de não fazer direito.

Na escola, como de resto no setor de serviços, os custos de não fazer são mais 

devastadores do que na indústria. O custo da escola, com efeito, não é a soma do 

custo de cada etapa de um processo, como na indústria. O custo da escola, pelo 

menos por um determinado período de tempo, é um só: o da sua operação como 

um todo. Até que uma decisão seja tomada para corrigir uma situação de grandes 

perdas operacionais, a escola só carrega um custo, o fixo.

11ª lição: Seus fornecedores são eficientes? Você não vai medir os resultados da 

eficiência de seus fornecedores. Mas pode, e deve, influir para que eles não 

amontoem retrabalho e repassem o custo para você (ou para os pais). 

Resumindo: pense no seu custo total, quando pensar em resultados de eficiência. 

Seus fornecedores vão estar lá. 

Tudo é relativo, até o seu desempenho

Conhecer seus resultados em diversas dimensões complementares é 

importantíssimo, mas não é tudo. Você precisa também conhecer os resultados de 

outras organizações que prestam serviços similares. Para que isso? Para (a) 

relativizar seu desempenho, (b) aprender.

12ª lição: Relativize seu desempenho. Compare seus resultados com os do setor 

em que você atua, com os de uma escola similar, e, especialmente, com os de seus 

concorrentes imediatos (aqueles que disputam seus alunos com você). 

Sem essa comparação, seus resultados não vão ser bons conselheiros na hora de 

tomar decisões. Sua pontuação num teste como o ENEM é apenas um dado; só 

vira informação útil e prática quando comparada com a média 

nacional/estadual/municipal, e com o resultado de uma escola similar,
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 concorrente ou referência. 

13ª lição: Aprenda com os concorrentes. Comparar seus resultados com os de 

concorrentes é uma das melhores maneiras de ver como o seu mercado está 

mudando. Um sucesso (ou um fracasso) retumbante de um concorrente ensina o 

que seu público (que é o mesmo dele) valoriza ou já não quer mais. 

14ª lição: Aprenda com o primeiro da classe. Se você não for a escola referência 

de sua cidade, compare seus resultados com os da escola que tem esse prestígio. 

Quando encontrar algo em que a escola referência excede tudo o que você 

conhece, procure imitar. Copie. Se você quiser “dar a cara de sua escola” para a 

inovação, faça isso depois. Copie tudo, menos aquilo que não faz sentido para sua 

escola.  

Use o desempenho da escola referência para definir metas-desafio — aquelas que 

parecem impossíveis — para sua escola. Suas metas ambiciosas vão ficar mais 

realistas.  Exemplo: Se você quer definir uma meta de aprovação num 

determinado vestibular, é irreal colocar uma meta superior à da escola referência 

em aprovações, pelo menos no curto prazo. 

E se eu não tiver todos esses dados?

Não é preciso ficar preocupado se os resultados que você tem hoje não vêm com a 

abrangência (6 dimensões) e com a sofisticação (dados comparativos) descritos 

aqui. Essas coisas levam anos. 

Comece seu sistema de apuração dos resultados com o que você tem hoje. 

Comece com qualidade. Verifique se seus dados, embora poucos, são confiáveis. 

Lembre-se: dado ruim é o que você não tem; dado péssimo é o dado errado.  

As próximas lições aprendidas ajudam a tirar proveito de bases de dados magras.

15ª lição: Tenha dados desagregados. Não trabalhe apenas com dados agregados. 

Para efeitos práticos, como fazer planos de ação de melhoramento, utilize, 

internamente, dados desagregados. 

,

Exemplo: Se o nível médio de leitura dos alunos do 1o ciclo de uma escola pública é 

3 (numa escala que vai até 5), é importante saber quais turmas precisam de mais 

ajuda. Quem tem menos de 3? Por que isso acontece? Como podemos ajudar? 

Você só responde a essas perguntas se os dados estiverem desagregados. 
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16ª lição: Tenha os dados 'certos', se ainda não puder ter todos. Se você tem 

poucos dados, vá aumentando seu banco de dados seletivamente. Pergunte 

sempre: Quando eu tiver em mãos o resultado dessa medida que estou criando, 

vou usá-lo para melhorar significativamente nosso desempenho? Se a resposta 

for sim, vá em frente. Caso contrário, não aborreça as pessoas pedindo que 

coletem dados inúteis. 

17ª lição: Considere o dado que você tem como o início de uma seqüência. Se 

você não tem seqüência histórica de dados, considere o que você tiver (ou 

conseguir) agora como o resultado do ano 1. 

Mas você tem de ter a perseverança do jardineiro inglês da história. Perguntado 

por um turista sobre o que fazer para ter um jardim igual àquele do castelo real, 

respondeu: “ É fácil. Use a semente certa e espere 400 anos”. 

Não é preciso esse tempo todo. Mas os “dados dos últimos cinco anos” começam 

com o dado que você tem hoje. 

Texto originalmente publicado na Revista Linha Direta – Educação por Escrito

Números 93,94,95
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