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RESUMO 
 

O Claretiano – Rede de Educação é uma associação sem fins lucrativos, de caráter confessional, 
gerida por uma congregação religiosa que atua no mercado educacional, marcado pela forte 
regulação do estado e pelo aumento da concorrência. O seu cunho confessional apresenta 
características peculiares de acordo com sua Missão e Princípios. Por exemplo, essa instituição 
passa por um momento de expansão e de consolidação da rede, o que está alterando sua estrutura 
de gestão e impactando nos processos e relacionamentos dos colaboradores. Dentro desse 
contexto, este estudo pretendeu levantar os fatores críticos de sucesso e os controles gerenciais 
utilizados pelo Claretiano – Rede de Educação, de acordo com o framework de Malmi e Brown 
(2008), por meio de um estudo exploratório e qualitativo, que fez uso de entrevistas, análises 
de documentos e atas de reuniões. Com essa análise de conteúdo e por meio da utilização do 
software NVivo®, foram encontradas 35 unidades de significados agrupadas em seis 
categorias: Fatores Críticos de Sucesso; Controles de Planejamento; Controles Cibernéticos; 
Controles de Recompensa; Controles Administrativos e Controles Culturais. Com base nesse 
levantamento, foi constatado que o Claretiano tem um conjunto de controles gerenciais de 
várias naturezas, mas com a forte presença dos controles culturais e atrelados à confiança. Esse 
modelo funciona efetivamente, gerando engajamento com a Missão e Princípios, o que 
proporciona desempenhos desejáveis. Contudo, com o crescimento e a consolidação da Rede, 
é necessário formalizar controles existentes e agregar outros, sugeridos por este estudo: 
planejamento estratégico, orçamento formal, governança em nível de rede, bem como plano de 
carreira administrativo e BSC (Balanced Scorecard).   

 
Palavras-chave: Mercado educacional. Entidades confessionais. Sistemas de controle 
gerenciais. Controles culturais. Confiança. 
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ABSTRACT 
 

Claretiano – Rede de Educação is a non-profit confessional organization administered by a 
religious congregation which acts in the educational market, marked by the strong regulation 
of the state and the increasing competition. Its confessional nature presents particular 
characteristics in accordance with its Mission and Principles. For instance, this institution 
undergoes the expansion and consolidation of its educational network, which is changing its 
management structure and impacting on the processes and the employees’ relations. In this 
context, this study aimed at raising the critical success factors and the management controls 
used by Claretiano – Rede de Educação, in accordance with Malmi & Brown’s (2008) 
framework, by means of an exploratory and qualitative study, which comprised interviews, as 
well as analyses of documents and meeting minutes. By means of this content analysis and the 
use of NVivo® software, 35 meaning units were found, divided into six categories: critical 
success factors; planning controls; cybernetic controls; reward controls; administrative 
controls; and cultural controls. Based on this survey, it was verified that Claretiano has a set of 
management controls of various kinds, but with the strong presence of the cultural controls and 
linked to confidence. This model works effectively, causing commitment with the Mission and 
Principles, which provides desirable performances. Nevertheless, with the growth and 
consolidation of the educational network, it is necessary to formalize existing controls and 
aggregate others, suggested by this study: strategic planning, formal budget, network level 
administration, as well as administrative career plan and BSC (Balanced Scorecard). 

 
Keywords: Educational market. Confessional organizations. Management control systems. 
Cultural controls. Confidence. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1!CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A sociedade civil é composta por três setores: o Estado, denominado “Primeiro Setor”, 

responsável pelas questões sociais; o Mercado, denominado “Segundo Setor”, que atende às 

questões individuais, visando ao lucro; e as Entidades, denominadas “Terceiro Setor”, que 

cuidam das questões sociais e não visam ao lucro. Nesse sentido, o Terceiro Setor está na 

posição intermediária entre o Estado e o Mercado (VOESE; REPTCZUK, 2011) e tem a missão 

de entregar mudanças sociais, as quais são o seu principal produto (DRUCKER, 1994).  

Existem várias organizações que fazem parte do Terceiro Setor, quais sejam: 

movimentos sociais, associações, fundações, organizações não governamentais (ONGs), 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), entre outras.  

Sob a forma jurídica, no entanto, há somente duas denominações: fundação e 

associação – a primeira surge pelo patrimônio de alguém que deve ser administrado de acordo 

com as finalidades estipuladas pelo seu instituidor, e a segunda refere-se à união de pessoas 

com uma finalidade comum (VOESE; REPTCZUK, 2011). 

A diferença principal entre fundação e associação é o capital: enquanto a associação 

enfatiza o agrupamento de pessoas, a fundação trata de um patrimônio destinado aos fins sociais 

(PAES, 2006).  

No Brasil, as instituições de Terceiro Setor são classificadas como instituições religiosas 

e entidades ligadas a igrejas, organizações não governamentais e novos movimentos sociais, 

empreendimentos “sem fins lucrativos” de serviços, entidade paraestatal nascida sob a tutela do 

estado, bem como fundações e entidades empresariais (FALCONER, 1999). 

De acordo com Fernandes (1997), o Terceiro Setor faz um contraponto com as ações do 

Governo e do Mercado, uma vez que indica que serviços públicos como educação, saúde, 

assistência social, entre outros, podem ser realizados pela iniciativa privada, superando, assim, 

a dicotomia entre o público e o privado. Esse fato empresta um sentido maior aos elementos 

que a compõem e apresenta uma visão do Terceiro Setor integrado à vida pública, trazendo à 

tona os valores das ações sociais dentro de um ambiente de alta competitividade e com um 

darwinismo econômico. Projeta, portanto, uma visão integradora da vida pública, adotando um 

sentido de complementaridade entre o público e o privado.  



17 
 

Diante dessa caracterização, as organizações do Terceiro Setor não podem obter lucro, 

mas necessitam ser superavitárias para que garantam a sua continuidade e atinjam seus 

objetivos. Vale dizer que a ausência de lucro se restringe à não distribuição de resultados, e não 

à não realização de resultado positivo, o qual é necessário e denominado superávit, objetivando 

subsidiar projetos futuros. Nessa perspectiva, é até possível calcular a geração de riqueza – que 

não é voltada ao acionista, e, sim, à sociedade (ASSAF; ARAUJO; FREGONESI, 2006). 

O superávit difere do lucro pelo seu caráter de proporcionar mudanças sociais e por não 

ser distribuído a acionistas ou diretores, como ocorre com as organizações de mercado; para 

tanto, têm receitas provenientes de doações e subvenções na maioria das vezes (OLAK, 1996). 

Portanto, o Terceiro Setor tem uma função social e a caraterística de não geração de 

lucro para maximização de riqueza para o acionista, mas, sim, para a maximização das ações 

sociais à comunidade. 

Nesse sentido, existem instituições de ensino que pertencem ao Terceiro Setor e estão 

enquadradas como empreendimentos “sem fins lucrativos” de serviços, juridicamente 

constituídos como associações sem fins lucrativos. E essas associações sem fins lucrativos têm 

isenções de impostos sobre o lucro e receita, como Imposto de Renda, CSLL, PIS e faturamento. 

Porém, para usufruir dessa condição de isenções, devem seguir o artigo 14 do Código Tributário 

Nacional, que determina que, para associações se categorizarem como “sem fins lucrativos”, 

devem: 
 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; 
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais; 
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão (BRASIL, 1996, [n.p.]). 

 

Uma associação sem fins lucrativos pode solicitar o Certificado de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e obter a isenção da cota patronal do INSS. Para 

isso, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 

2009, alterada pela Lei n. 12.868, de 15 de outubro de 2013, e o Decreto n. 7.237, de 20 de 

julho de 2010. No âmbito das organizações educacionais, estas também devem estar atentas à 

Lei n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (Lei do Prouni). 

Em síntese, para a obtenção da certificação do CEBAS em uma organização 

educacional, é necessário cumprir os critérios do artigo 13 da Lei n. 12.101, modificada pela 

Lei n. 12.868, de 2013, que exige:  
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I – demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação (PNE), na forma do art. 214 da Constituição Federal; (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013); 
II – atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação 
conduzidos pelo Ministério da Educação; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
III – conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo 
integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
(BRASIL, 2005, [n.p.]). 

 

Para o atendimento da Cláusula III, é necessário seguir os seguintes critérios 

estabelecidos no artigo 14 da mesma lei: 
§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per 
capita não exceda o valor de 1 1/2 (um e meio) salário mínimo. 
§ 2º A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per 
capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos. (BRASIL, 2005, [n.p.]). 

 

Assim, o benefício social que uma instituição da área educacional deve realizar está 

vinculado à concessão de bolsas de estudos, que devem obedecer números mínimos a serem 

oferecidos e critérios socioeconômicos. Essa situação faz que as associações sem fins 

lucrativos, possuidoras do certificado do CEBAS, estejam sempre à mercê da fiscalização, de 

modo que têm de realizar uma gestão eficaz dos seus recursos para que possam gerar os 

benefícios sociais estabelecidos. 

Muitas associações sem fins lucrativos, portadoras do certificado CEBAS, são geridas 

por congregações ou organismos religiosos, sendo denominadas “confessionais”. Essas 

organizações confessionais têm uma forte ligação com a área educacional no Brasil; a própria 

LDB (Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996), em seus artigos 19 e 20, classifica as 

instituições de ensino em privadas e públicas e elenca as confessionais como uma das categorias 

entre as privadas: “III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e 

ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior” (BRASIL, 1996, [n.p.]). 

 No âmbito confessional, é necessário entender duas realidades: o ponto de vista do 

conhecimento acadêmico e, na extensão, a religiosidade. É preciso ser capaz de sintetizar 

ciência e fé. Nesse sentido, Vasselai (2001, p. 90) aponta que “[...] o que define a universidade 

confessional católica são as circunstâncias que envolvem as atividades nela exercidas fazendo 

com que a ciência se apresente como um projeto que tenha sentido para os humanos”.  

A participação de instituições confessionais no ensino superior faz parte da história da 

educação do país, trazendo em seu bojo um caráter social e comunitário típico de sua 

característica religiosa. Contudo, a maior abertura do ensino superior privado, na década de 

1990, propiciou a entrada de novos agentes com perspectiva de lucro, o que levou a repensar o 
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perfil das confessionais (TAVARES, 2009).  

Apresenta-se, então, um novo cenário de dois extremos: o setor público voltado para o 

social e o privado de caráter econômico, em que o primeiro é financiado pelo fundo público, e 

o segundo, pela captação de recursos privados, imbuído pela lógica do capital. Esse dualismo 

deixou as entidades confessionais em um dilema por pertencerem ao Terceiro Setor. Tavares 

(2009, p. 228), nesse sentido, afirma que “[...] categorias como estratégia, posicionamento de 

mercado, consumidor, qualidade final dos serviços, contrato de prestação de serviços, dentre 

tantas outras, antes desconhecidas do campo, passaram a aparecer nos debates de gestores e 

educadores”.  

Diante dessas particularidades, as associações sem fins lucrativos confessionais têm 

uma cultura mais voltada para a geração do benefício social do que para uma gestão 

profissional; contudo, é necessário entender que o profissionalismo na gestão proporciona o 

superávit, o que leva à eficácia dos benefícios sociais. 

O pressuposto do profissionalismo ganhou mais evidência com a abertura do setor 

educacional à iniciativa privada por meio da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB), o que ocasionou grandes mudanças no setor educacional, como o aumento 

de instituições privadas e da oferta de cursos, bem como o crescimento da oferta de Educação 

a Distância (DIDATTI, 2008). Esses acontecimentos levaram a um aumento da competitividade 

no setor, fazendo as Instituições de Ensino Superior (IES) focassem variáveis como excelência 

no ensino, preço, evasão e inadimplência. (FREITAS, 2004). 

Esse ambiente competitivo não era comum no setor educacional e ficou mais acirrado 

quando grupos educacionais iniciaram um processo de abertura de capital, captando alto 

volume de recursos, o que viabilizou uma estratégia de crescimento orgânico que consistia em 

comprar IES com dificuldades financeiras. Essa nova configuração de IES introduziu no setor 

educacional técnicas de controles gerenciais e de medição de desempenho comumente 

utilizadas no mercado, buscando sempre melhorar o controle e desempenho (DIDATI, 2008). 

Esse novo cenário se tornou mais atrativo a novos investimentos nacionais e 

internacionais. Cada vez mais competitivo, levou as IES a buscar vantagem competitiva, 

posicionamento estratégico e gestão profissional (FREITAS, 2004).  
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1.2 TEMA  
 

Controles Gerenciais em uma Rede de Educação: Caso do Claretiano – Rede de 

Educação. 

 

1.3 PRESSUPOSTO DE PESQUISA  
 

O setor educacional atua no processo de transformação do aluno em profissional 

qualificado para o mercado. Nesse contexto, o Claretiano – Rede de Educação, além da 

profissionalização, busca capacitar esse aluno para a formação humana, elemento inerente à sua 

missão. E, para que esse processo tenha êxito, são necessários controles gerenciais eficazes para 

acompanhar esse fluxo e medir o desempenho. 

A Teoria da Contingência pressupõe a não existência de um modelo válido para todas 

as situações; de acordo com essa teoria, o que existe, na verdade, é uma adaptação ao ambiente. 

Partindo desse pressuposto, verifica-se que os controles gerenciais podem ter tipos distintos e 

devem ser compreendidos como pacotes, de acordo com Malmi e Brown (2008). Isso pode ser 

verificado por meio da Figura 1.  

 

Figura 1 - Modelo Teórico de Pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Portanto, partindo da necessidade de haver controles gerenciais para implantar a 

estratégia, da não universalidade dos controles gerenciais, preconizada pela Teoria da 

contingência, e da visão de controles gerenciais entendidos como pacotes propostos por Malmi 

e Brown (2008) e a confiança como elemento do controle cultural, busca-se, por meio de estudo 

de caso, verificar a composição mais efetiva para o Claretiano - Rede de Educação.  

 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 
 

As associações sem fins lucrativos confessionais que atuam no setor educacional têm 

peculiaridades e objetivos específicos que contrastam com o que normalmente ocorre no 

mercado. Porém, elas precisam gerar superávit para sua continuidade e estão inseridas em um 

mercado cada vez mais competitivo, necessitando, assim, criar vantagem competitiva. E as 

empresas constroem vantagens competitivas pelo desenvolvimento de capacidades que não 

podem ser copiadas facilmente. Para a Teoria da Aprendizagem, a vantagem competitiva está 

ligada à utilização eficaz dos recursos através da aprendizagem (MALINA; SELTO, 2004). 

Para que as associações possam utilizar eficazmente os recursos e, assim, seja possível 

gerar vantagem competitiva, é necessário ter controles gerenciais que permitam garantir a 

implantação da estratégia e induzir comportamentos que melhorem o desempenho. Esses 

desempenhos devem ser controlados e medidos a fim de acompanhar a evolução da estratégia. 

Nesse contexto, o Claretiano, firmando-se como Rede de Educação, tem a necessidade 

de estabelecer controles gerenciais eficazes para proporcionar acompanhamento da implantação 

da estratégia da Rede. Em virtude disso, têm-se as seguintes questões de pesquisa:  

•! Quais os fatores críticos de sucesso que necessitam ser controlados para a 

implantação da estratégia em instituições de ensino  confessionais que 

pertencem ao Terceiro Setor? 

•! Quais os controles gerenciais existentes no Claretiano – Rede Educação dentro 

do framework proposto por Malmi e Brown (2008)?  

•! Quais os controles mais adequados para o Claretiano – Rede de Educação? 
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1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar os tipos de controles gerenciais 

existentes no Claretiano – Rede de Educação à luz do framework de Malmi e Brown (2008), 

bem como propor controles incrementais de acordo com lacunas percebidas.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

•! Identificar os principais fatores críticos de sucesso que preocupam os diretores 

e gestores do Claretiano – Rede de Educação.  

•! Identificar os controles gerenciais existentes no Claretiano – Rede de Educação. 

•! Classificar os controles gerenciais existentes no Claretiano – Rede de Educação 

de acordo com o framework de Malmi e Brown (2008). 

•! Propor ferramentas de controle gerenciais que possam colaborar com o 

Claretiano – Rede de Educação na implementação de suas estratégias.  

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 
 

O Claretiano é uma instituição do setor educacional, sem fins lucrativos, possuidora do 

Certificado de Assistência Social (CEBAS), que a caracteriza como filantrópica e de caráter 

confessional, cujo desempenho não está atrelado somente ao resultado econômico, como 

também à geração de mudança social. Está em processo de criação de uma rede de educação, o 

Claretiano – Rede de Educação, em que atuará em todos os níveis de ensino, da educação básica 

à pós-graduação. A criação do Claretiano – Rede de Educação foi iniciada pela revisão dos 

processos institucionais, a fim de readequá-los e padronizá-los à luz dos princípios e políticas 

estabelecidos; posteriormente, foi realizada uma revisão da governança corporativa da rede.  

A governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), está baseada nos princípios de transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa, sendo esta última relacionada à preservação e ao cuidado 
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com a sustentabilidade econômica. Dessa forma, os controles gerenciais, que garantirão a 

implementação das estratégias propostas pelos mantenedores, colaboram para uma boa 

governança. 

Além dessa mudança estrutural, o setor educacional, em todos os níveis e, 

principalmente, no superior, vem sendo assolado pela concorrência e profissionalização. Diante 

desse cenário, é de suma importância estabelecer controles gerenciais adequados ao Claretiano 

– Rede de Educação. Portanto, tendo em vista essa reestruturação dessa instituição, o ambiente 

competitivo e os pressupostos da Teoria Contingencial, que pressupõe que os modelos variam 

de acordo com o ambiente, o presente trabalho propõe-se a levantar controles gerenciais mais 

adequados ao Claretiano – Rede Educação. 

 

 

1.7 CONTRIBUIÇÃO  
 

O estudo pretende contribuir para a academia identificando em quais categorias se 

åCEBAS e confessional na perspectiva do framework de Malmi e Brown (2008). 

A contribuição prática está na proposição de controles gerenciais adicionais que 

poderiam colaborar com o Claretiano – Rede de Educação em suas particularidades de 

associação sem fins lucrativos portadora do certificado CEBAS e confessional e servir como 

referência a outras instituições congêneres. 

No âmbito da comunidade, a contribuição está na melhora da geração de riqueza para a 

sociedade que usufrui dos serviços do Claretiano – Rede de Educação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 TEORIA DA CONTINGÊNCIA 
 

A abordagem contingencial prevê que as organizações têm estruturas complexas e 

atuam em ambientes distintos com características que as impactam de maneiras diversas. Dessa 

forma, um modelo organizacional não pode ser aplicado a todas as organizações 

(CHIAVENATO, 1983).  

Esse pensamento contingencial foi construído com o decorrer do tempo apresentando 

vários aspectos. Hanisch e Wald (2012) apresentam um quadro que contempla as obras mais 

influentes sobre a Teoria Contingencial, observando vários fatores de contingência: idade, 

tamanho, estratégia, tecnologia e tarefa (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Teorias de contingência. 

Fonte  Contingência  Características organizacionais / 
Configurações 

Woodward 
(1958,1965)  

Tecnologia (sistema de 
produção). 

Estrutura organizacional, amplitude de 
controle, as hierarquias de gestão, grau 
de especialização do trabalho. 

Burns and Stalker 
(1961) 

Estabilidade ambiental (taxa 
de mudança tecnológica e de 
mercado). 

Organização mecanicista / organização 
orgânica. 

Chandler Jr. (1962) Estratégia (grau de 
diversificação). 

Estrutura divisional / estrutura 
funcional. 

Lawrence and 
Lorsch 
( 1967) 

A incerteza ambiental (taxa de 
inovação de produtos, mudan- 
ças no mercado e / ou tecnolo- 
gia de processo). 

Integração de diferentes mentalidades / 
diferentes estruturas organizacionais. 

(continua) 
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(continuação) 

Fonte  Contingência  Características organizacionais / 
Configurações 

Perrow (1967) 

Tecnologia (características tarefa: 
rotina, engenharia, ofício, não ro-  
tineiras), estrutura organizacional 
(entidade de socialização, agência 
psiquiátrica elite, instituições de 
custódia, escola de aprendizagem 
programada). 

Estrutura de tarefas (controle e 
coordenação); metas (sistema, 
produto, derivada). 

Tompson 
(1967) 

A incerteza ambiental,  as   interde- 
pendências entre as tarefas / opera- 
ções / recursos. 

Coordenação (coordenação com o 
plano, a normalização, ajuste mútuo). 

Mitzemberg 
(1979)  

Características   organizacionais  
(idade,  tamanho);    tecnologia 
(regulação,  sofisticação);  
meio ambiente (complexidade, a 
hostilidade,   a    estabilidade, 
 a diversidade de mercado); energia 
(energia interna, controle externo). 

Estrutura simples; máquina de 
burocracia, a burocracia profissional, 
 divisionalizada, forma / estrutura, 
adocracia. 

(conclusão) 

 

Fonte: Hanisch e Wald (2012, p. 6). 

 

Para Woodward (1958), a tecnologia era o fator de contingência, pois, segundo o autor, 

ela impactava no sistema de produção, alterando-o e influenciando a estrutura da organização 

– que passou de mecanicista para orgânica. Na medida em que os processos de produção 

avançavam de unitários para de massa e contínuos, a estrutura organizacional foi alterada.  

Por sua vez, Burns e Stalker (1961) partem dos sistemas mecanicista e orgânico para 

estabelecer que a evolução das organizações estava em direção de uma estrutura mais orgânica 

e aberta ao meio ambiente, buscando a adaptação. 

Já Chandler (1962 apud FAGUNDES et al., 2010) abordou o aspecto “estratégia” a fim 

de verificar se uma estrutura centralizada e decentralizada é alterada por motivos estratégicos, 

percebendo que as organizações evoluem da estrutura centralizada para a decentralizada.  

Lawrence e Lorsch (1967 apud HANISCH; WALD, 2012) pesquisaram a relação entre 

estruturas e condições ambientais, apresentando a estrutura em termos de diferenciação e 
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integração.  

Perrow (1967 apud FAGUNDES et al., 2010) observou que temos a tecnologia rotineira 

e a não rotineira, de forma que a primeira está voltada a uma estrutura burocrática, e a segunda, 

a uma menos burocrática.   

Como se pode perceber, as organizações devem adaptar-se às contingências, estando em 

constante ajuste para levar a um processo de ajuste e desajuste – o que culmina na sua expansão. 

Pode-se considerar que esses ajustes são limitados a alguns modelos (Teoria da Configuração) 

ou são mais “abertos” a várias formas de ajustes (Cartesiano) (DONALDSON, 2001).    

Essa ideia de ajuste é estabelecida pelo critério da eficácia, segundo o qual um bom 

ajuste deve levar à eficácia (OTLEY, 2016). Nesse sentido, cada organização deve buscar a 

melhor forma de interagir com o ambiente e atingir as suas metas (LAWRENCE; LORSCH, 

1967 apud HANISCH; WALD, 2012). 

Burns e Stalker (1961) identificaram que as estruturas em ambientes estáveis não 

funcionam em ambientes mais dinâmicos, de modo que, para o primeiro, é necessária uma 

estrutura mecanicista e, para o segundo, estruturas orgânicas. 

O princípio fundamental da Teoria da Contingência sustenta que o desempenho da 

empresa é um produto de um ajuste apropriado entre a estrutura (sistema SMA) e o contexto 

(fatores de contingência) (CADEZ; GUILDING, 2008). Logo, assume-se que empresas com 

mais ajustes têm melhores desempenhos e as que contam com poucos ajustes têm o seu 

desempenho diminuído.  

No contexto da contabilidade gerencial, tem-se a pesquisa de Tillema (2005), que 

aborda a influência dos fatores contingenciais nos controles gerenciais e apresenta as formas de 

interação, percebendo que o insucesso de controles gerenciais não está somente no aspecto da 

implantação – é necessário refletir, também, sobre o ambiente e as características da 

organização. 

Diante dessa dinâmica, a discussão da Teoria da Contingência sob a perspectiva da 

contabilidade gerencial tem uma ampliação com a introdução de novas técnicas: as 

organizações saem de uma estrutura hierárquica para estruturas mais planas e com estratégias 

centradas em núcleos (OTLEY, 2016).  

Assim, essa perspectiva da Teoria Contingencial, que acredita na incerteza do ambiente, 

coopera para que seja entendida essa proposta de sistema de controle como pacote, sendo 

estruturada em cinco grupos: planejamento; cibernético; recompensa e compensação; 

administrativo; e controles culturais (MALMI; BROWN, 2008).  

 



27 
 

 

2.2 SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL 
 

As organizações estabelecem estratégias para atingir seus objetivos e necessitam de 

controles para verificar se elas estão sendo seguidas e para garantir sua realização. O controle 

é, assim, um mecanismo, instrumento ou estratégia utilizado por uma organização para 

assegurar que seus planos sejam cumpridos (BRENNER; AMBOS, 2013). 
Um sistema de controle precisa de fatores que identifiquem os desvios, que comparem 

esses desvios com um padrão preestabelecido e que executem a correção necessária, além de 

um sistema de informação que garanta que as informações circulem. Contudo, em uma 

organização, há uma complexidade maior na execução desses fatores, uma vez que o padrão 

não é estabelecido, e, sim, resultado de um planejamento; a identificação de desvios não é 

automática, e, sim, aferida pelos sentidos humanos; além disso, não existe transparência entre 

a necessidade de ação identificada para correção de um desvio e o comportamento desejado 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2006). 

Apesar da complexidade, os sistemas de controle gerenciais são imprescindíveis para a 

operação de uma organização, servindo para auxiliar na tomada de decisão, alinhar estratégias 

ou melhorar o desempenho (SIMONS, 2000).  

Para gerenciar a estratégia, tem-se o uso diagnóstico que  contribui na implantação do 

processo estratégico e alerta a alta direção sobre os desvios do planejado comparado ao 

realizado e o uso interativo,  que atua com foco nos possíveis eventos que possam atrapalhar a 

estratégia, portanto o primeiro com foco mais restrito, e o segundo, mais amplo. (SIMONS, 

1991).  

Nessa mesma perspectiva, Chenhall e Langfield-Smith (1998) e Ferreira e Otley (2006 

apud AGUIAR; PACE; FREZZATI, 2009) categorizaram as técnicas de controles gerenciais 

em tradicionais, com foco restrito e contemporâneas com foco amplo. Essas técnicas estão 

compiladas no Quadro 2:  
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Quadro 2 – Técnicas tradicionais e contemporâneas de controles gerenciais. 

 

 
Fonte: Aguiar, Pace e Frezzati (2009, p. 6). 

 

As técnicas elencadas por Ferreira e Otley (2009) estão mais vinculadas à gestão que as 

de Chenhall e Langfield-Smith (1998); além disso, percebe-se que as técnicas tradicionais estão 

mais voltadas à análise da eficiência e do controle de custos, tendo as técnicas contemporâneas 

uma visão holística que apoia a estratégia (JACOMOSSI; SILVA, 2016). Nesse escopo, 

segundo Gond et al. (2012), os controles formais exercem a função de minimizar as incertezas 

internas e externas, colaborando com a renovação das estratégicas.  

Lange (2008) identifica duas dimensões dos controles gerenciais: orientação e 

transmissão. Os controles podem ser orientados para processos e resultados, sendo transmitidos 

pelo meio cultural ou administrativo (BRENNER; AMBOS, 2013). 

E a presença do meio cultural como forma de controle já era apresentada por Ouchi 

(1979) com o conceito de “controle de clã”. Ademais, Lange (2008) define que a pressão 

normativa que garante obrigação social é o controle social/cultural, e os aspectos coercitivos e 

punitivos estão nos controles administrativos (BRENNER; AMBOS, 2013).  

O aspecto cultural também é considerado no framework de Malmi e Brown (2008), o 

qual, na linha da Teoria Contingencial de não universalidade dos controles gerenciais, apresenta 

a concepção de pacotes de controle, ou seja, uma organização precisa de um conjunto de 

controles gerenciais para sua operação.  

O framework apresenta cinco tipos de controles: planejamento, cibernético, 
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recompensa, administrativo e cultural, conforme a Quadro 3:  

 

Quadro 3 - Framework de controles de Malmi e Brown (2008). 

 
Fonte: Malmi e Brown (2008, p. 291). 

 

De acordo com esse framework, os controles de planejamento atuam com a definição 

de padrões e metas, direcionando esforços dos colaboradores. Além disso, controlam as 

atividades para que o resultado seja atingido, deixam claro o nível de esforço exigido, bem 

como abrangem o curto prazo relacionado às tarefas e o longo prazo referente à estratégia 

(MALMI; BROWN, 2008). 

Os controles cibernéticos, por sua vez, são um processo de medição de desempenho e 

feedback, em que é comparado o desempenho com um padrão estabelecido com os desvios e 

variações indesejáveis, que são corrigidos, alterando o comportamento do colaborador. Esses 

controles são os orçamentos, o sistema de medidas financeiras, o sistema de medidas não 

financeiras e o sistema de mensuração híbrido, como o BSC (Balanced Scorecard) (MALMI; 

BROWN, 2008). 

Os controles de recompensa podem ser entendidos como uma “extensão” dos controles 

cibernéticos, apesar de também poderem ter uma função de controle isolada. Esses controles 

pretendem aumentar o desempenho pela recompensa  – a qual pode ser extrínseca, em que o 

desempenho está atrelado a um incentivo externo (como remuneração), e intrínseca, que está 

relacionada ao desempenho atrelado à motivação interna, por engajamento à missão (MALMI; 

BROWN, 2008). 

Os controles administrativos são as regras que estabelecem o que deve e o que não deve 

ser feito. São subdivididos em três grupos distintos: estrutura organizacional, governança, e 

procedimentos e políticas (MALMI; BROWN, 2008). 

Os controles culturais, por fim, estão relacionados com o controle realizado por meio 

dos princípios da instituição, que são considerados em três aspectos: valor, símbolo e clã 

(MALMI; BROWN, 2008). 
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As organizações são, como se pode perceber, um sistema social organizado, pois, além 

de gerar bens, produzem formas de conhecimento e realizam a socialização pela seleção, 

treinamento e aprendizado (MOTTA, 1979).  

O aspecto cultural dos controles foi estudado por Tsamenyi, Noormansyah e Uddin 

(2008) no âmbito de empresas familiares, e, nesse contexto, os controles são classificados como 

formais e informais – os primeiros estão vinculados a ferramentas como orçamento e sistemas 

de incentivo, e os segundos, à cultura.  

O estudo de Chenhall, Kallunki e Silvola (2011) sobre o desenho dos controles de gestão 

do relacionamento com fornecedores demostrou a importância do controle informal como 

complementar ao formal e aponta para a necessidade da construção de confiança – sendo bem 

utilizado, sem subestimar os riscos. 

 Os controles gerenciais devem ser entendidos como pacotes, não sendo possível que 

uma única ferramenta seja suficiente para o controle da estratégia, em virtude de toda a 

complexidade de uma organização e, também, pelos aspectos contingenciais do ambiente. 

Nessa perspectiva, os controles culturais são elementos que compõem o conjunto de controles 

de uma organização.  

 

 

2.3 CONFIANÇA  
 

A confiança é um tema que permeia os controles culturais e as relações pessoais em uma 

organização, tanto do líder para o subordinado quanto o contrário, sendo definida como “a 

vontade de uma das partes ser vulnerável às ações de outra parte com base na expectativa de 

que a outra parte irá executar uma determinada ação importante para o cedente, 

independentemente da capacidade de monitorar ou controlar a outra parte” (BURKE et al., 

2007, p. 608).  

Segundo Burke et al. (2007), a confiança apresenta três aspectos: a expectativa de que 

outro vai agir com benevolência; o risco de que a outra parte pode não atender às expectativas; 

e a dependência de outro para alcançar os resultados esperados. Dessa forma, a confiança é uma 

atitude advinda de crenças e percepções que um atribui a outrem. E ela tem um papel importante 

em uma organização, porque reduz as incertezas e gera estabilidade, devendo ser pautada por 

três elementos: habilidade, benevolência e integridade (JOHANSSON; 

BALDINVINSDOTTIR, 2000).   Esses    elementos     se   relacionam    conforme   está   
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ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Proposta de modelo de confiança. 

 
Fonte: Johansson e Baldinvinsdottir (2000, p. 4). 

 

A propensão em confiar está relacionada, portanto, à habilidade, benevolência e 

integridade, bem como ao grau de propensão ao risco, nível de vulnerabilidade que pretende 

ocorrer. Caso o resultado seja positivo, a confiança é reforçada; se for negativo, volta a 

confirmação dos fatores de percepção de confiança.  

A habilidade é um grupo de competências que permite haver a influência de um 

indivíduo sobre o outro (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). Ela está relacionada aos 

rumos que serão tomados e à estrutura adequada à unidade organizacional (BURKE et al., 

2007).  

Por sua vez, a benevolência indica a preocupação com o outro, preservando os 

relacionamentos (CALDWELL; HAYES, 2007). Isso leva os colaboradores a ficarem 

motivados sem a necessidade de recompensas extrínsecas, identificando a oferta de 

treinamentos como recompensa, por exemplo (BURKE et al., 2007). 

Já a integridade é a percepção de que o outro tem valores aceitáveis (MAYER; DAVIS; 

SCHOORMAN, 1995). 

Verifica-se, assim, que a confiança está atrelada aos valores e às atitudes; quando não 

há percepção de congruência nos valores, a produtividade diminui – e a percepção de 

congruência leva à posição positiva diante da missão (MARTIM, 1998). 
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Em contrapartida, a confiança é imbuída de risco, o qual só é viável quando o dano 

potencial for menor que o ganho pela confiança cumprida, pressupondo uma crença de 

congruência de valores (BURKE et al., 2007). 

O risco pode ser controlado pelo domínio do ambiente de qualquer reação ou evitando 

qualquer reação; no entanto, o primeiro não afasta o desvio completamente, o que proporciona 

uma distorção da visão pessoal; e o segundo não proporciona construção de uma identidade. 

Portanto, o dilema é sanado quando se confia e se gera confiança (JOHANSSON; 

BALDINVINSDOTTIR, 2000). 

Quanto mais rotinas formalizadas, menor é a presença da confiança e quanto maior for 

a presença da confiança, menos rotinas formalizadas. Nesse contexto, a contabilidade 

apresenta-se como ferramenta cujos resultados afetam o emocional e a confiança (BURKE et 

al., 2007). 

Dessa forma, é fato que a confiança faz parte dos controles gerenciais no aspecto 

cultural, e sua função está voltada às relações das pessoas e vinculada aos valores e à missão da 

instituição. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1 TIPO E MÉTODO DE PESQUISA 
 

Este trabalho é uma pesquisa exploratória, pois tem o propósito de se familiarizar com 

os controles gerenciais para uma rede de educação, utilizando uma abordagem qualitativa por 

intermédio de entrevistas. Como procedimento, é realizado um estudo de caso (GIL, 2002).  

A abordagem qualitativa pressupõe que o pesquisador vá a campo para entender o 

fenômeno a partir da vivência das pessoas, coletando vários tipos de dados em busca do 

entendimento do fenômeno estudado (GODOY, 1995).  

Para Yin (2005), o estudo de caso como estratégia de pesquisa é utilizado a fim de 

contribuir com conhecimentos para fenômenos organizacionais individuais. Os estudos de 

casos podem ser únicos, envolvendo apenas um caso, ou múltiplos, quando abordam mais que 

um caso. Para a pesquisa, optou-se pelo estudo de caso único, em virtude de o caso ser 

representativo ou típico, dadas as particularidades da organização em questão. 

 

 

3.2 CLARETIANO – REDE DE EDUCAÇÃO  
 

O Claretiano - Rede de Educação é fruto da expansão da área educacional da 

Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, comumente conhecida 

como Congregação dos Missionários Claretianos, fundada por Santo Antônio Maria Claret, que 

tem como carisma anunciar, por todos os meios possíveis, no Serviço Missionário da Palavra, 

o Evangelho de Jesus Cristo a todo o mundo. Nascido em 23 de dezembro de 1807 em Sallent, 

na Catalunha, de berço católico e formação cristã, Claret sempre desejou ser missionário e 

anunciar o evangelho pelo mundo. Em sua trajetória, exerceu as atividades de missionário 

apostólico, pároco, diretor de escola e promotor da educação, escritor, arcebispo e confessor 

real.  

Seguindo o estilo de Claret, que foi um educador, a Congregação dos Missionários 

Claretianos assumiu a educação como um meio de evangelizar e promover a vida. 
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Para atender à demanda da área educacional, foi criada, em 1972, a Ação Educacional 

Claretiana, que é uma associação sem fins lucrativos portadora do CEBAS (Certificado de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social), de caráter confessional, sendo mantenedora das 

Faculdades Claretianas. Em 1995, houve a abertura de duas filiais – Rio Claro/SP e São Paulo 

–, onde funcionariam uma Faculdade Integrada e dois colégios de educação básica. Em 2000, 

as Faculdades Claretianas foram credenciadas como Centro Universitário, passando a 

denominar-se Centro Universitário Claretiano. 

A partir de 2005, agregou-se ao seu portfólio de negócios a modalidade de Educação a 

Distância, vinculada ao Centro Universitário Claretiano na matriz em Batatais/SP, que, 

possuindo um modelo de negócio com algumas particularidades, impulsionou a sua expansão. 

No ano de 2009, a mantenedora incorporou duas unidades de Educação Básica (Belo 

Horizonte/MG e Taguatinga/DF) e, em 2012, uma unidade de Educação Básica em Boa 

Vista/RR, o que aumentou o número de alunos e a complexidade da operação. Atualmente, a 

Ação Educacional Claretiana tem 10 filiais sendo um centro universitário, três faculdades e seis 

colégios, atuando no setor educacional em todos os níveis, desde a educação infantil até o 

ensino superior, estando presente com educação básica e superior nas cidades de Batatais/SP, 

Rio Claro/SP, São Paulo/SP, Curitiba/PR, Taguatinga/DF, Belo Horizonte/MG e em todos os 

estados nacionais com a Educação Superior a Distância. 

Em 2012, diante desse crescimento do número de unidades, alunos, colaboradores e 

estrutura, foi proposta a criação de uma Rede de Educação, denominada Claretiano – Rede de 

Educação, visando padronizar processos para ganho de qualidade e otimização de custos e 

gerenciar melhor todas as unidades. 

Com o processo de criação do Claretiano – Rede de Educação, surgiu a necessidade de 

um sistema de governança e de um sistema de controle gerencial que atendesse aos controles e 

colaborasse no acompanhamento de desempenho.  

O propósito era desafiador, pois medir desempenho de uma instituição onde o fator 

econômico não é o principal objetivo leva a uma reflexão mais intensa sobre quais outros fatores 

devem ser medidos.  

 

3.2.1 Missão e Princípios do Claretiano – Rede de Educação  

 

Partindo de uma vivência de evangelização e voltada para a capacitação da pessoa 

humana, a missão do Claretiano – Rede de Educação ficou assim definida:  
Capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a 
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vida, mediante uma formação integral. Esta missão se caracteriza pela investigação 
da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e 
cristãos e no carisma Claretiano que são pleno significado à vida humana. 
(CLARETIANO, 2012, p. 17). 

 

Essa missão está intrinsicamente atrelada à concepção de homem e aos valores cristãos 

que permeiam o Projeto Educativo do Claretiano - Rede de Educação: “O homem é um ser 

único, irrepetível, constituído das dimensões biológicas, social, unificadas pela dimensão 

espiritual, que é o núcleo do ser-pessoa” (CLARETIANO, 2012, p. 20). 

A pessoa é concebida, nesse sentido, como livre dos condicionamentos e das limitações, 

com responsabilidade na construção da sua própria existência alcançada pela transcendência. É 

um “ser em relação”, isto é, relaciona-se com os outros, com o mundo e com Deus. É criatura 

feita à imagem de Deus, colaboradora da obra da criação e um ser educável (CLARETIANO, 

2012, p. 22). 

Partindo dessas premissas de concepção de homem do Projeto Educativo, são propostos 

os seguintes princípios para nortear as ações do Claretiano Rede de Educação:  

 
Princípio da singularidade: cada pessoa merece atenção, respeito e valorização na 
comunidade educativa. 
Princípio da abertura: a comunidade educativa está aberta ao diálogo e deseja servir 
às pessoas, à sociedade e ao mundo. 
Princípio da integralidade: a Comunidade Educativa é profética e facilitadora da 
construção responsável de si e da investigação da verdade. 
Princípio da transcendência: queremos melhorar o que somos e fazemos 
Princípio da autonomia: na Comunidade Educativa, cada um deve responder com 
empenho pelo bem de todos. 
Princípio da criatividade: queremos ser criativos e proativos no cumprimento de 
nossa Missão. 
Princípio da sustentabilidade: queremos que a instituição viva e faça viver por isso, 
com passos firmes no presente olhamos para o futuro. (CLARETIANO, 2013a [n.p.]).  

 

 O Claretiano – Rede de Educação busca uma formação integral, percebendo a pessoa 

como ser único, responsável, livre e com autonomia e capacidade de comprometimento com a 

vida. 

Esses princípios e essa relação humana também alcançam os colaboradores, que são 

tratados de maneira singular pela instituição.  

 

3.2.2 Estrutura do Claretiano – Rede de Educação 

 

Até setembro de 2012, o Claretiano atuava com a gestão isolada de cada unidade, 

estabelecendo estratégias distintas e controles específicos sem interação entre as unidades. As 
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decisões eram isoladas e havia uma marca específica para cada unidade – faltando até mesmo 

uma identidade de cor. Cada unidade tinha um diretor que realizava a gestão de maneira 

particular, tomando decisões com pensamento somente no âmbito local. 

Com a constituição do Claretiano – Rede de Educação, buscou-se uma gestão 

centralizada, alinhando todas as unidades que atuavam na educação básica e na educação 

superior – graduação na modalidade presencial e a distância e pós-graduação.  

Com isso, a formação do Claretiano – Rede de Educação trouxe vários benefícios: 

unificação da marca, identidade de cor, padronização dos processos, sinergias e redução de 

custos. Contudo, apresentaram-se vários desafios – e um deles foi a reorganização dos controles 

gerenciais para atender à Rede.  

 As estratégias do Claretiano – Rede de Educação precisaram ser controladas, a fim de 

que fosse apurado o seu desempenho; atualmente, ele conta com alguns controles gerenciais 

estabelecidos e indicadores que apoiam a gestão em cada nível de ensino.  

Com esse intuito, foram organizadas as principais áreas do Claretiano, estabelecendo 

áreas temáticas que, posteriormente, foram agregadas ao organograma da Rede. A proposta é 

que essas áreas fiquem interligadas tendo como centro a educação e a ação pastoral, sendo o 

núcleo do Claretiano – Rede de Educação, conforme mostra a Figura 3:  

 

Figura 3 – Áreas temáticas do Claretiano – Rede de Educação. 

 
 

Fonte: Relatório de formação das Áreas Temáticas (Escritório de Projetos) (CLARETIANO, 2013b, [n.p.]). 
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Com o processo de estruturação do Claretiano – Rede de Educação e o alinhamento das 

áreas temáticas, surge o organograma representado na Figura 4:  

 

Figura 4 - Organograma do Claretiano – Rede de Educação. 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

O Claretiano é uma instituição confessional que está sob a orientação da Província 

Claretiana do Brasil, que, por intermédio de seu órgão maior – o Governo Provincial, determina 

os cargos diretivos do Claretiano – Rede de Educação.  

A mantenedora (Educlar) é composta por uma presidência, um tesoureiro e um conselho 

fiscal com três membros. Está sob sua responsabilidade aprovar a prestação de contas anual e 

as estratégias a serem realizadas pela Rede.  

No nível de assessoria, há a sala de projetos, responsável pelo desenho e pela revisão 

dos processos da Rede, bem como pela implantação do ERP. A Comissão de Educadores 
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Claretianos do Brasil (CECLAB) é a responsável por alinhar os valores da mantenedora 

(Província Claretiana do Brasil) com o Claretiano – Rede de Educação. Por sua vez, o jurídico 

é o responsável pelos aspectos legais das demandas judiciais pertinentes à Rede.  

A seguir, são apresentadas as áreas temáticas responsáveis por realizar os alinhamentos 

de processos, trabalhando juntamente com as assessorias e a direção da Educlar:  

•! Educação e Ação Pastoral: área central para o Claretiano – Rede de Educação, para a 

qual todas as ações devem convergir. É responsável pela qualidade na educação e que 

esta esteja permeada pela missão do Claretiano e pelos valores da província. 

•! Administrativo/Financeiro: responsável pela gerência de aspectos administrativos, 

contábeis e financeiros, como gestão de contratos, processos de compras, gestão de 

custos e acompanhamento de indicadores. 

•! Tecnologia da Informação: responsável por todo o acompanhamento, suporte e 

evolução tecnológica.  

•! Material Didático: responsável pela gerência de contratos de autoria e pelos processos 

de construção do material didático. 

•! Gestão Estratégica de Pessoas: responsável pelos colaboradores: admissão, 

desligamento, remanejamento e capacitação.  

•! Comunicação e Marketing: responsável por gerir a marca, pela comunicação e pela 

divulgação da instituição.  

•! Registro de Controle Acadêmico: responsável por cuidar dos aspectos de registros dos 

alunos.  

•! Responsabilidade Social e Filantropia: responsável por gerir o aspecto filantrópico, 

que tem um viés social e, também, fiscal, dados os benefícios fiscais que proporciona.  

Cada área temática tem um responsável que faz a comunicação entres as diretorias das 

unidades e a mantenedora.  

Apesar de a gestão ser centralizada, o processo de decisão é colegiado; assim, a diretoria 

da Rede é quem toma as decisões, mas estas são sempre colegiadas com os gestores envolvidos, 

e as elaborações das estratégias obedecem à mesma lógica.  

Ao se estabelecer algum planejamento, este é acompanhado por meio de reuniões de 

prestação de contas ou cobrança direta com os gestores responsáveis pela execução do 

planejamento.  
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3.3 PROCEDIMENTO DE COLETAS DE DADOS  
 

Um estudo de caso deve buscar evidências em seu objeto de estudo. Por isso, como 

forma de fortalecer essas evidências, foram utilizadas múltiplas fontes de dados com a 

finalidade de obter a triangulação, buscando a convergência das evidências, como exposto na 

Figura 5:  

 

Figura 5 - Convergência de evidências. 

 
 

Fonte: Yin (2005, p. 35). 

 

Partindo do proposto por Yin (2005), foi realizado um levantamento dos principais 

controles gerenciais existentes na instituição por meio de consulta de documentos 

institucionais, observações das reuniões de diretoria através de acesso às atas de reuniões e, 

fechando a triangulação, análise de informações extraídas de entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os diretores e gestores.  

A entrevista semiestrutura foi realizada com 10 diretores dos segmentos Educação 

Básica e Ensino Superior e com 14 gestores de diversas áreas acadêmicas e administrativas, 

objetivando identificar os controles gerenciais existentes.  

Os documentos institucionais utilizados na pesquisa foram: Estatuto, Regimento, 
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Políticas, Carta de Princípios, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e relatórios dos 

principais indicadores utilizados pela instituição. 

Os conteúdos das reuniões foram obtidos por meio das atas de reunião disponibilizadas 

pela secretaria da instituição.  

É importante ressaltar que os controles gerenciais foram classificados de acordo com o 

framework de Malmi e Brown (2008), que concebem o sistema de controle gerencial como 

pacote, apresentando que as instituições podem ter controles de planejamento, cibernéticos, 

recompensas, bem como administrativos e culturais.  

Para a entrevista, foram escolhidos diretores e gestores das áreas acadêmicas e 

administrativas, entendendo que estes têm potenciais de contribuição para a pesquisa e por 

estarem em cargos com maior abrangência de conhecimento da instituição estudada, podendo 

apresentar perspectivas diversas sobre os controles gerenciais, bem como evitando o 

reducionismo de percepção. 

Os nomes dos entrevistados foram preservados pelo sigilo exigido a um trabalho de 

cunho acadêmico; sendo assim, foram categorizados como Diretores, Gestores Acadêmicos e 

Gestores Administrativos. A seguir, apresenta-se a descrição dessa categorização.  

 

Quadro 4 - Composição da amostra. 

Código  Função  

Dir1 Diretor 
Dir2 Diretor 
Dir3 Diretor 
Dir4 Diretor 
Dir5 Diretor 
Dir6 Diretor 
Dir7 Diretor 
Dir8 Diretor 
Dir9 Diretor 
Dir10 Diretor 
Gestacad1 Gestor Acadêmico  
Gestacad2 Gestor Acadêmico  
Gestacad3 Gestor Acadêmico  
Gestadm1 Gestor Administrativo  
Gestadm2 Gestor Administrativo  
Gestadm3 Gestor Administrativo  

(continua) 
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(continuação) 

Código  Função  

Gestadm4 Gestor Administrativo  
Gestadm5 Gestor Administrativo  
Gestadm6 Gestor Administrativo  
Gestadm7 Gestor Administrativo  
Gestadm8 Gestor Administrativo  
Gestadm9 Gestor Administrativo  
Gestadm10 Gestor Administrativo  
Gestadm11 Gestor Administrativo  

(conclusão) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foram entrevistados todos os diretores da instituição, de forma que não foi feita 

nenhuma distinção entre acadêmicos e administrativos pelo fato de que estão em órgãos 

executivos.  

Os gestores, em contrapartida, foram divididos entre acadêmicos e administrativos para 

evidenciar as possíveis divergências de percepções pela sua característica. Foram entrevistados 

os gestores acadêmicos de acordo com a relevância em termos estratégicos para a instituição; 

com relação aos gestores administrativos, foram escolhidos de forma diversificada entre todas 

as unidades e que ocupam cargo de gerência.  

A diversidade de atuação dos entrevistados possibilitou uma maior abrangência de 

evidências dos controles gerenciais da instituição considerando todas as suas dimensões.  

Houve amplo acesso e disponibilidade dos entrevistados sem restrições para gravação 

das entrevistas, e o acesso aos documentos institucionais foi irrestrito, o que possibilitou a 

realização do presente estudo sem nenhuma dificuldade.  

 

3.4 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  
 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas a partir de um roteiro criado por meio 

de literatura existente, da vivência profissional do pesquisador, da colaboração do orientador e 

de sugestões da Banca de Qualificação.  

Inicialmente, o roteiro foi testado com dois gestores da área administrativa, o que serviu 
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para propiciar melhorias, como esclarecer termos que não estavam sendo compreendidos. 

O objetivo do roteiro foi identificar os controles gerenciais existentes na instituição. 

Para tanto, buscaram-se evidências de controles de planejamento, cibernéticos, recompensas, 

administrativos e culturais, de acordo com tipologia de Malmi e Brown (2008), bem como 

evidências dos fatores críticos de sucesso existentes no modelo de sistema de desempenho de 

Ferreira e Otley (2009). A não abrangência a todos os elementos do modelo de Ferreira e Otley 

ocorreu pelo fato de os tipos de controle elencados por Malmi e Brown (2008) já tratarem desses 

aspectos, como identificado na Figura 6:  

Figura 6 – Congruência do modelo de Malmi e Brown (2008) e Ferreira e Otley (2009). 

 
Fonte: adaptada de Malmi e Brown (2008) e Ferreira e Otley (2009). 
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3.5 ETAPAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO  
 

A análise de conteúdo é composta de três etapas: pré-análise, exploração do material, 

bem como tratamento dos resultados, inferência e interpretação:  
a)! Pré-análise: período de organizar os materiais e realizar intuições e 

sistematização de ideias. Essa fase tem três dimensões: escolha dos 
documentos, fundamentação das hipóteses e elaboração dos indicadores que 
embasaram a interpretação final. Nessa etapa, é sugerido que seja realizada uma 
leitura flutuante para contato com o material.  

b)! Exploração do material: etapa que consiste na codificação e categorização dos 
dados. 

c)! Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: tratamento dos dados 
para que se tornem significativos. (BARDIN, 1977, p. 95). 

                              
A estrutura é apresentada a seguir: 

 

Figura 7 - Etapas da análise de conteúdo. 

 

 
Fonte: adaptado de Bardin (1977 apud PEREZ, 2006) e de Neuendorf (2002). 

 

3.6 TRATAMENTOS DOS DADOS  
 

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise. As 

transcrições geraram 171 páginas de material (com fonte Times New Roman, tamanho 12).  

PRÉ$ANALISE+
Organização, Análise e Leitura Flutuante 

CODIFICAÇÃO+$+PONTO+CHAVE+
Identificação de Elementos Básicos de Análise 

CODIFICAÇÃO+$+UNIDADES+DE+SIGNIFICADO+
Identificação de Elementos Intermediários de Análise 

CODIFICAÇÃO+$+CATEGORIAS+
Desenvolvimento de Categorias Conceituais 
(Agrupamento de Unidade de Sgnificado) 

SUMARIZAÇÃO+DOS+CONCEITOS+
Formulação da(s) Catgegoria(s) Pincipal(is) 

DEFINIÇÃO+DO+MODELO+EMERGENTE+
(Descrição do Modelo e das Relações) 
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PROBLEMA+DE+
PESQUISA+E+
OBJETIVOS+

Revisão da Literatura e
 levantamentos de dados 

secundários 

PESQUISA+DE+
CAMPO+

Coleta de dados por
meio de entrevista em 

Profundidade 

1.a 
ETAPA 

2.a 
ETAPA 

3.a 
ETAPA 
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Após a transcrição, foi realizado uma leitura flutuante sobre todo o material, a fim de se 

familiarizar com o conteúdo e identificar lacunas ou possíveis incompreensões ou falhas na 

transcrição. Após essa etapa, foi realizada a análise do conteúdo, que visava obter informações 

complementares que não foram perceptíveis na leitura flutuante.  

A análise de conteúdo foi realizada obedecendo à metodologia exposta no Capítulo 3, 

seguindo estas etapas:  

•! 1a etapa – Pré-análise: foi realizada a escolha das três fontes de evidências: entrevistas, 

documentos e reuniões; depois, foi feita uma leitura flutuante dos materiais.  

•! 2a etapa – Exploração do Material: nessa etapa, foi realizada uma análise mais profunda, 

baseada nas regras de exaustividade, sendo cumpridos os seguintes passos: i. 

identificação dos pontos-chave: a partir da literatura, chegou-se aos elementos de 

controles, cultura da organização, estrutura, reconhecimento e medidas de desempenho; 

ii. formação das unidades de significado: para formação das unidades de significado, 

partiu-se dos pontos-chave realizando a identificação de ideias similares entre os 

entrevistados; iii. formação de categorias: as unidades de significados foram agrupadas 

em categorias de controles, relacionando-as com a tipologia de Malmi e Brown (2008) 

– controles de planejamento, cibernéticos, recompensa, administrativos e culturais, 

também sendo levantados os fatores críticos de sucesso, de acordo com sistema de 

medidas de desempenho de Ferreira e Otley (2009).  

•! 3a etapa – Tratamento dos resultados: nessa etapa, foram encontradas 35 

unidades de significado agrupadas em 6 categorias de acordo com a similaridade, 

conforme apresentado no Quadro 5. 

Para operacionalização da análise de conteúdo, foi utilizado o software NVivo®, que 

tem a função de colaborar com a execução de análises de conteúdo (aquisição da licença do 

software em sua versão 11). 

A utilização do software possibilitou maior rapidez na identificação das unidades de 

significado e categorização, servindo, também, como validador e gerador de confiança 

(MOZZATO, 2011), o que permitiu maior tempo para as inferências.  

No entanto, a utilização do software é realizada apenas para facilitar a análise e 

interpretação, o que não exclui a necessidade de um método de análise e atuação ativa do 

pesquisador (MOZZATO, 2011). 

 

 

 



45 
 

Quadro 5 - Categorias e unidades de significado. 

  !! !

 
Categorias Unidades de Significado  

!
 

Fatores Críticos de Sucesso  

1. Mercado e concorrência !
 2. Modelo de Gestão !
 3. Estratégia !
 4. Capacitação dos colaboradores !
 5. Satisfação do Cliente. !
 6. Regulação  !
 7. Trabalhar em Rede  !
 8. Gestão de Custos  !
 9. Contratação de Colaboradores  !
 10. Avanço tecnológico  !
 11. Qualidade de Informação  !
 

Controles de Planejamento  
12. Longo Prazo  !

 13. Curto Prazo (Tarefa)  !
 14. Centralização  !
 

Controles Cibernéticos  

15. Orçamento  !
 16. Medidas Financeiras  !
 17. Medidas Não Financeiras  !
 18. Ausência de Medidas  !
 

Controles por 
Recompensas  

19. Atualização Profissional !
 20. Oportunidade de Crescimento na Instituição  !
 21. Apoio pessoal   !
 22. Recompensa intrínseca  !
 23. Recompensa extrínseca  !
 24. Presença de elogio  !
 25. Ausência de um sistema de recompensas formal  !
 

Controles administrativos  
26. Estrutura Organizacional  !

 27. Estrutura de Governança  !
 28. Regras e Políticas  !
 

Controles Culturais  

29. Valores são transmitidos no ambiente de trabalho  !
 30. Confiança  !
 31. Caraterísticas de Instituição Confessional  !
 32. Valorização do ser humano  !
 33. Motivação do colaborador  !
 34. Presença da direção   !
 35. Ausência de Feedback  !
  !! !

Fonte: elaborado pelo autor 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
O estudo foi realizado por meio de 24 entrevistas com diretores e gestores da instituição 

e da análise de documentos da instituição e atas de reuniões, utilizando a metodologia de análise 

de conteúdo, com o auxílio do software de pesquisa qualitativa NVivo®. 

Na fase de levantamento de dados, foram recolhidos os seguintes documentos: Estatuto, 

Regimento, Regulamentos, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Carta de Princípios, 

Projeto Educativo Claretiano (PEC) e as atas de reuniões da diretoria, juntamente com as 

entrevistas com diretores e gestores descritos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Composição da análise qualitativa. 

Código  Função  Data entrevista  Tempo  

Dir1 Diretor 09/09/16 00:49:25 
Dir2 Diretor 09/09/16 00:23:34 
Dir3 Diretor 23/08/16 00:17:20 
Dir4 Diretor 23/08/16 00:23:50 
Dir5 Diretor 12/09/16 00:28:11 
Dir6 Diretor 19/08/16 00:18:16 
Dir7 Diretor 16/09/16 00:26:29 
Dir8 Diretor 26/07/16 00:47:56 
Dir9 Diretor 27/07/16 00:46:12 
Dir10 Diretor 05/09/16 00:33:47 
Gestacad1 Gestor Acadêmico  01/09/16 00:19:19 
Gestacad2 Gestor Acadêmico  15/08/16 00:18:18 
Gestacad3 Gestor Acadêmico  19/08/16 00:16:12 
Gestadm1 Gestor Administrativo  09/09/16 01:00:22 
Gestadm2 Gestor Administrativo  16/08/16 00:23:11 
Gestadm3 Gestor Administrativo  12/07/16 00:33:13 
Gestadm4 Gestor Administrativo  11/07/16 0:27:14 
Gestadm5 Gestor Administrativo  13/07/16 00:33:27 
Gestadm6 Gestor Administrativo  09/08/16 00:31:22 
Gestadm7 Gestor Administrativo  27/07/16 00:48:29 
Gestadm8 Gestor Administrativo  20/07/16 00:39:12 
Gestadm9 Gestor Administrativo  11/08/16 00:31:41 
Gestadm10 Gestor Administrativo  19/08/16 00:27:41 
Gestadm11 Gestor Administrativo  08/08/16 00:35:10 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.1. ANÁLISE DAS CATEGORIAS E UNIDADES DE SIGNFICADO 
  

As categorias foram criadas a partir das unidades de significados e apoiaram-se nos 

fatores críticos de sucesso que constam no modelo de Ferreira e Otley (2009). e as  tipologias 

de controles gerenciais apresentada por Malmi e Brown (2008),  conforme  descritas  

anteriormente  no Quadro 5. 

 

4.1.1 Categoria Fatores Críticos de Sucesso 

 

A categoria Fatores Críticos de Sucesso aglutina onze unidades de significado, que 

estão relacionadas com os elementos que a instituição deve monitorar por serem de grande 

importância para seu funcionamento e perenidade.  

A unidade de significado Mercado e Concorrência foi encontrada por meio das falas 

de três diretores, que evidenciam a preocupação com o mercado competitivo. Isso foi percebido 

pelo Dir8 na seguinte colocação: “Desafio que eu vejo é a questão de estar avançando com a 

instituição no contexto, levando em conta toda uma concorrência que existe no entorno”1  

Essa preocupação se estende à abertura de capital realizada por grandes grupos 

educacionais, conforme apresenta o Dir1: “[...] porque o mercado de educação no Brasil é um 

mercado desafiante, é um mercado, eu digo, agressivo, com a abertura das empresas S/A de 

educação”  

Diante desse cenário crescente de competividade do setor educacional, aposta na 

percepção das atuais necessidades do mercado educacional, conforme relata o Dir4: “Eu acho 

que, para que o Claretiano tenha sucesso, ele teria que fazer um projeto pedagógico de curso 

bem preparado, com matrizes curriculares adequadas aos desafios dos tempos modernos”  

Como se pode perceber, os entrevistados apresentam uma preocupação com o mercado 

vinculada à percepção de que o mercado está pressionando os seus players devido ao aumento 

da concorrência. Nesse contexto, apresenta-se o desafio de manter a qualidade, a coerência com 

a missão e, ainda, ser competitivo. Uma alternativa que emerge das entrevistas é a necessidade 

de flexibilidade de matrizes adequadas aos desafios atuais.  

Na sequência, tem-se a unidade de significado Modelo de Gestão, que identifica ideias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A fim de facilitar a leitura dos fragmentos curtos (com menos de quatro linhas) transcritos para a Dissertação, 
optou-se por utilizar o destaque em itálico. Para melhor situar o interlocutor, as siglas foram destacadas em 
negrito. 
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relacionadas com a estrutura e com o processo de gestão da instituição, mencionando mudança 

de paradigmas, otimização, sistema de gerenciamento, vivência de mercado, profissionalização 

e boas práticas. A presença de mudança pode ser notada quando o Dir1 relata: “Nós temos que 

fazer essa mudança de paradigmas”   

Isso aponta para a presença de evolução do modelo de gestão, confirmada pelo 

Gestacad3: “Acredito que a gente precisa profissionalizar algumas áreas”  Tal afirmação é 

corroborada pelo Gestadm2: “A gente precisa de uma vivência maior de mercado, e agregar 

coisas, ou boas práticas que estão sendo feitas aí fora para que a gente possa sobressair 

também”   

Nota-se, assim, o período de transição em que está o Claretiano, expandindo no mercado 

e consolidando a Rede de Educação, o que o leva a olhar para as boas práticas de mercado. 

 Para essa transição, percebemos algumas alternativas, como utilização de sistemas de 

informação que auxiliem na gestão, bem como a adoção de boas práticas que aprimorem a 

gestão. Isso mostra uma percepção de que o ambiente é competitivo e que é preciso estar atento 

às práticas de mercado que têm dado resultado, a fim de incorporá-las – sem que impactem 

negativamente a missão. 

A outra unidade de significado, denominada Estratégia, surge na fala de três de 

entrevistados, estando relacionada com a maneira que a instituição pretende atuar no mercado; 

percebem-se ideias como qualidade, custo e know-how. Emerge, aí, a preocupação com o 

dilema custo e qualidade, como apresenta o Dir1: “Equacionar custo e qualidade dentro do 

mercado que nós estamos vivendo hoje, dentro da realidade socioeconômica e política que eu 

vivo no momento atual, como eu vou passar por essa crise, como eu vou conseguir superá-la, 

e olhar lá na frente”  

Em contrapartida, a percepção do Dir4 dá ênfase maior aos custos: “Então aí que vem 

o problema, porque muitas vezes as decisões tomadas, elas levam em conta mais um critério 

de subsistência, do ponto de vista econômico, do que mais uma preocupação de cunho 

pedagógico”   

Enquanto o Dir4 apresenta uma percepção levada para questão dos custos, o Dir1 

apresenta um caminho de congruência entre custo e qualidade; um olhar para os custos 

demonstra busca de eficiência operacional para competir no mercado atual. A estratégia 

também está apoiada no tempo de atuação e pioneirismo na Educação a Distância quando o 

Gestacad1 destaca a importância do “[...] know-how aí adquirido ao longo dos anos” – esse 

conhecimento deve ser um diferencial competitivo.  

Portanto, nessa unidade de significado, a discussão apresenta-se sob o dilema custo e 
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qualidade, sendo o Claretiano uma instituição de excelência que preza pela qualidade 

impulsionada pelo mercado a racionalizar o custo.  

A unidade de significado Capacitação de Colaboradores surgiu das ideias que 

remetem à formação do colaborador, percebendo que esse fator é importante e relevante para a 

instituição, pensando em como ter profissionais qualificados e engajados com a missão. Nessa 

unidade, surgem trechos de cinco entrevistados, dentre os quais destacamos o do Dir3, que 

comenta a importância da capacitação de todos os colaboradores:  
Temos que estar atentos sempre na formação e na capacitação de todos os 
profissionais para que todos atuem bem em várias áreas que o Claretiano tem, desde 
o professor até o funcionário que vai fazer parte da equipe de limpeza, ou quer nas 
rotinas administrativas, isso requer preparo e desenvolvimento desses profissionais e 
desses colaboradores.  

 

Essa importância pode ser evidenciada pelo Gestacad9 quando relata: “Vejo que talvez 

uma capacitação para os próprios funcionários”   

O Gestoracad6 apresenta a importância de as pessoas serem capacitadas para que os 

processos aconteçam de forma eficiente quando relata: “O fator crítico na operacionalização 

são pessoas, né, aí a gente tem que ter uma equipe de pessoas com competência para ajudar, 

também nisso a gente evoluiu bastante”  

Como a própria missão do Claretiano propõe “capacitar a pessoa humana”, essa unidade 

de sentido aparece como cerne do Claretiano. Afirmações como “[...] primeira coisa é a 

capacitação” , “[...] o fator crítico [...] são as pessoas” e “[...] prioritariamente é a equipe” , 

demonstram o seu grau de importância no Claretiano.  

A unidade de significado Satisfação do Cliente surgiu das ideias relacionadas à 

preocupação com a percepção pelo aluno quanto à qualidade de ensino e, também, com sua 

satisfação com os serviços prestados. Nesse sentido, o Dir1 demonstra preocupação com 

efetividade na fidelização do aluno por meio da oferta de qualidade no trecho:  

 
[...] manter uma qualidade de ensino para ela atingir um público, só que ela pensar 
que ela vai ter sempre um público fiel, ela não terá. Porque tem outras instituições de 
ensino privadas, como empresas, que estão dando qualidade de ensino, até melhor que 
as confessionais, e estão tendo resultados.  
 

A percepção é que a concorrência também está preocupada com a qualidade e que isso 

pode não se tornar diferencial no futuro. No entanto, como coloca o Gestadm9: “Hoje eu vejo 

como o bom desempenho o resultado que a gente colhe, que é o nosso cliente final, que é o 

aluno. Porque quando você fala em satisfação, aqui eu estou envolvendo o Claretiano como 

rede”.  
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A satisfação do aluno é, assim, um indicador de desempenho para o Claretiano: o aluno 

satisfeito indica que o caminho está correto. 

Percebe-se que existe a preocupação de saber se o aluno está sendo bem atendido, se 

está satisfeito com o que estão lhe entregando, se está percebendo a qualidade. Há, ainda, há a 

preocupação de saber em que medida essa satisfação gerará uma fidelidade futura.  

A unidade de significado Regulação relaciona-se com o aspecto legal, normativas e 

portarias que a instituição deve cumprir levando em consideração suas frequentes alterações. O 

Dir4 comenta sobre a importância de estar atento e responder às determinações legais na 

seguinte fala: “Então a gente teria que pensar em questão à normativa do MEC, tentar responder 

àquilo que o MEC coloca como necessidade”  

As normativas do MEC estabelecem parâmetros a serem seguidos, e o Claretiano deve 

adequar isso às exigências do mercado. O Gestacad6 encara essa demanda como um desafio e 

argumenta as suas constantes mudanças quando afirma: “Esse é o desafio, e que não é fácil, 

tendo em vista as mudanças legislativas constantes”  

O setor educacional tem aspectos regulatórios bastante rigorosos e que sofrem 

constantes alterações e incrementos; sendo assim, os entrevistados apontam para a preocupação 

de atender todas as legislações para que o Claretiano tenha uma avaliação positiva diante do 

MEC. 

A unidade de significado Trabalhar em Rede surge das ideias sobre o desafio do 

trabalho em rede e com caráter interdependente, visando à colaboração entre os pares e à visão 

de conjunto. Cinco entrevistados apresentaram preocupação com esse aspecto. O Dir5 percebe 

positivamente a consolidação da rede quando registra: “Trabalhar em rede é um grande avanço, 

só que implica a gente abrir mão de várias coisas, que às vezes na nossa individualidade, na 

nossa regionalidade, para a gente tem muito claro e muito certo, mas em rede a gente é 

obrigado a rever isso daí”  

No entanto, percebe-se o grande desafio de pensar “em rede”, e não mais no âmbito 

individual. Nesse sentido, o Dir9 e o Gestacadm2, respectivamente, apontam que o 

engajamento seria uma solução para esse dilema: 

 
Os pontos-chave para que isso aconteça, como eu já falei anteriormente, a gente 
conseguir esse engajamento dos profissionais que lá atuam.  
 
Os pontos-chave para que isso aconteça é eu ter uma equipe coesa, que eu falo assim, 
que eu tenho que ter uma equipe comprometida com o trabalho que ela desenvolve.  
 
 

O processo de consolidação da rede de educação é percebido pelos entrevistados de 
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forma positiva, embora com a consciência de que as alterações de processos vão levar a uma 

atuação em rede, e não mais individualmente, estabelecendo-se, assim, um desafio a ser 

superado, que tem o engajamento e equipe coesa como pressupostos para o sucesso.  

Outra unidade de significado é a Gestão de Custos, que apresenta as ideias voltadas à 

preocupação com os custos e orçamentos, a fim de tornar-se mais eficiente diante do mercado 

competitivo.  

Para o Gestacad10, o “[...] controle de gastos tem que ter uma gestão muito bem feita 

[...]”. Com isso, percebe-se uma atenção para os custos que está dentro da premissa de 

competitividade. Como solução para esse fator crítico de sucesso, ele sugere: “A gente precisa 

tomar muito cuidado, fazer um planejamento, fazer orçamentos ou alguma coisa assim, em 

relação aos gastos”. 

Isso, segundo o Gestacad10, levaria a um planejamento orçamentário que ajudaria 

nesse controle. 

Vale dizer que a preocupação quanto a essa unidade de significado é estritamente 

financeira, sendo percebida como ferramenta eficaz para conviver no mercado competitivo.  

A próxima unidade de significado a ser apresentada é a Contratação de 

Colaboradores, em que se aglutinam as ideias sobre a preocupação na eficiência do processo 

de contratação da instituição, dadas as suas particularidades como instituição confessional, que 

tem de agregar em seus colaboradores habilidade técnica e engajamento com a missão.  

Encontrar profissionais com competências técnicas e que tenham compromisso com a 

missão é um grande desafio, conforme coloca o Gestacad11: “A gente precisa é melhorar o 

pessoal, as contratações”  

Esse aspecto é confirmado pelo Gestacad3: 
 
Eu acho que o maior desafio hoje, atualmente, é encontrar profissionais com um nível 
de conhecimento que consiga entrar na instituição e mantenha o ritmo do processo, 
com o mínimo de preparação assim, de formação interna, e que atenda também o lado 
da missão da instituição, não só uma questão vínculo contratual, só o empregado-
empregador, mas o lado do carisma Claretiano, a missão do Claretiano como uma 
instituição religiosa. 

 

Portanto, a dificuldade da contratação está presente não somente na questão da 

competência profissional, como também no engajamento com a missão.  

A unidade de significado Avanço Tecnológico congrega ideias sobre a preocupação de 

acompanhar a evolução tecnológica, internet e sistemas. Dois entrevistados apontaram para essa 

perspectiva.  

As questões de acesso e operacionalização do sistema são destacadas pelo Gestacad11: 



52 
 

“Uma vez que a instituição busca centralizar as informações, eu vejo que a nossa unidade, não 

sei se porque é muito longe, se falha a internet, se a gente tem dificuldade com o sistema, se 

falta treinamento, isso aí é uma coisa que eu estou mapeando aqui”  

Apesar disso, percebemos que o Claretiano está atento à evolução tecnológica, busca 

atualização, por meio do que diz o Gestacad4: “Ela é uma instituição que investe muito em 

tecnologia”   

Já a unidade de significado Qualidade da Informação foi construída com base nas 

ideias que se preocupam com a qualidade dos dados, para que sejam geradas informações 

consistentes, conforme relatado pelo Gesacad6: “É ter uma base de dados confiável para você 

fazer a gestão da bolsa, esse é o ponto crítico mesmo. Os pontos críticos são os números, é ter 

os dados necessários, as projeções necessárias, que nós melhoramos bastante no decorrer dos 

últimos anos”  

Por meio dessa fala, nota-se a preocupação com a qualidade dos dados como subsídio 

para gestão e tomada de decisão.  

 

4.1.2 Categoria Controles de Planejamento 

 

A próxima categoria elencada é a referente aos Controles de Planejamento, que foi 

construída pelo agrupamento de três unidades de significado, que apontam para ideias de 

planejamento de longo prazo, de curto prazo e centralização. 

Assim, a unidade de significado Longo Prazo indica ideias que demonstram 

planejamento estratégico e horizonte com uma maior duração de tempo. No que se refere ao 

planejamento estratégico, este surge como formal para as unidades, conforme constata o 

Gestacad2: “Formalmente, tem-se o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que 

é feito um planejamento estratégico dentro das áreas, das diversas áreas da instituição, desde 

infraestrutura até as áreas mais voltadas ao negócio, que são as atividades acadêmicas”  

Contudo, o planejamento estratégico no âmbito da Rede de Educação necessita de 

formalização, como constata o Dir1 no trecho: “Temos assim não muito oficializado, mas temos 

feito em cada unidade, que é o plano de desenvolvimento institucional no ensino superior, e 

também nos colégios nós temos feito aí também essa reestruturação pedagógica educacional, 

que tem dado resultados”  

O Dir8 aponta o CECLAB como instância de planejamento quando relata: “Nós temos 

dois momentos que a parte acadêmica se reúne. Que é quando acontece a CECLAB, em março 

e setembro. Então nós temos já essa programação, quando eu entrei na rede já era dessa forma, 
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março e setembro. Então a gente já planeja os dois semestres”  

O CECLAB foi apresentado, todavia, com maior força no nível de educação básica, o 

que demonstra que também carece da amplitude de Rede.  

As entrevistas apontam, ainda, para a necessidade de formalização do planejamento 

estratégico em nível de Rede de Educação.  

A segunda unidade de significado dessa categoria é a de Curto Prazo (Tarefa), em que 

foram identificadas ideias que mencionam planejamento de atividade ou tarefas relacionadas 

com um espaço de tempo mais breve. Um exemplo desse planejamento de curto prazo surge 

com a terceirização do serviço de cobrança da Rede, com o objetivo de melhorar o fluxo de 

caixa, como constata o Dir8: “[...] a empresa de cobrança, por exemplo, eu acho que foi um 

excelente caminho”   

Nesse sentido, as reuniões são uma constante para o alinhamento das tarefas e dos 

projetos de curto prazo, servindo como prestação de contas das atividades, conforme observado 

no trecho do Dir8: 
Eu gosto de me reunir toda semana com todos os setores, a gente fala que é uma 
reunião das lideranças, então é onde pedagógico vai poder colocar suas atividades, o 
administrativo como um todo. Então, a gente reúne tesouraria, secretaria, parte do RH, 
que às vezes tem algum professor que vai e fala com o pessoal de RH, que “Ah, eu 
faltei, mas a coordenadora autorizou”, então a gente faz essas reuniões que é para estar 
entrosado com todos os setores.  

 
Às vezes, as reuniões nem mesmo apresentam formalidade, como constatado na fala do 

Gestadm1: “Esse colegiado aqui às vezes ele é informal, então marcamos uma reunião para 

discutir tal assunto, quando de repente, assim, “Ó, você tem cinco minutos?”. 

Essas reuniões têm eficiência porque colaboram com a dinâmica com que os fatos 

ocorrem, o que permite flexibilidade nas soluções dos problemas. A presença dessa dinâmica 

do planejamento surge com a percepção do Gestadm4: “Então, esse planejamento às vezes é 

muito rápido, eu percebo porque a minha área eu consigo alinhar, mas amanhã pode ser que 

já tenha algo aí na frente e eu nem vi”   

Existe, assim, a percepção de que tais reuniões servem para o curto prazo, sendo 

apontado para a dificuldade de executar o planejamento de longo prazo conforme o trecho do 

Gestadm5: “É um planejamento de curto prazo. Eu vejo, dificilmente... às vezes a gente até faz 

planejamento de médio e longo prazo, mas dificilmente a gente consegue seguir. Existe muita 

mudança de regra de negócio e que acaba atrapalhando o que foi planejado a médio e longo 

prazo”  

Nesse aspecto, nota-se que a falta de formalização descrita no tópico anterior pode estar 

contribuindo para a dificuldade do acompanhamento relatada pelo Gestadm5.  
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A terceira unidade de significado dessa categoria é a Centralização, que traz ideias 

referentes a um planejamento top-down sem a participação das filiais.  

Nesse sentido, percebe-se o sentimento de planejamento centralizado apresentado pela 

matriz, como coloca o Gestacad3: “Sim, a gente tem a matriz que dá várias diretrizes para 

nós, mas ainda sinto que os polos, as unidades, ainda ficam um pouco aquém desse 

planejamento”   

E complementa a Dir4: 
O que a gente percebe, que as decisões tomadas, elas não são decisões especificamente 
da unidade. Elas são decisões que vêm de um processo mais amplo de discussão, é 
proveniente da mantenedora e que está muito vinculado ao Centro Universitário de 
Batatais, principalmente por conta da alta demanda do EAD.  
 

O Dir7 apresenta a solução para esse impasse quando relata o tema do diálogo 

institucional no trecho: “E o grande hoje... momento que vivemos, pela experiência que eu tenho 

também junto de outros organismos, outras instituições de ensino, chama-se diálogo 

institucional, onde todos são ouvidos”  

O Gestadm7 enxerga essa centralização, mas aponta para um processo de mudança a 

caminho da descentralização em função do comprometimento e da capacitação dos 

colaboradores: 
Bem, é uma gestão bem centralizada, porém eu percebo que nos últimos anos está 
tendo uma... essa centralização, ela vem diminuindo em alguns pontos. Isso por conta 
do comprometimento de alguns funcionários que buscam uma qualificação, e aí 
quando o cara busca uma qualificação, ele passa a entender um pouco melhor do 
negócio que ele está fazendo, e talvez isso esteja passando uma segurança maior para 
a direção, e essa confiança está gerando uma descentralização de alguns setores, mas 
isso é um processo lento que não vem acompanhando a expansão da instituição. 
 

Na percepção desses entrevistados, o processo de planejamento é centralizado pela 

matriz; no entanto, com o diálogo institucional e com o processo de profissionalização, a 

instituição caminha para a descentralização.  

 

4.1.3. Categoria Controles Cibernéticos 

 

A terceira categoria elencada é Controles Cibernéticos, que é o agrupamento de 

unidades de significado que apresentam ideias relacionadas à utilização e à possibilidade de 

utilização de ferramentas para controle gerencial. Nessa categoria, foram consideradas quatro 

unidades de significado: orçamento, medidas financeiras, medidas não financeiras e ausências 

de sistema de medidas formais – esta última traz menções de frases que identificam a ausência 

de um controle cibernético.  



55 
 

A primeira unidade de significado dessa categoria é o Orçamento, que traz ideias 

relacionadas à autonomia de gastos, ou seja, de cotas de valores para gastar. Surgiram trechos 

de nove entrevistados que apontam para necessidade de formalização do processo 

orçamentário, que hoje ocorre de forma direta com a aprovação da diretoria da rede.  

Apesar de não ter um orçamento formalizado, o Claretiano controla seus custos por meio 

de aprovações, conforme relata o Gestadm10: “É aprovado pela diretoria. Eu acho que a gente 

faz esse orçamento, a gente faz isso em um nível mais abaixo, e depois é levado ao diretor da 

unidade, e o diretor da unidade... a gente explica para ele também direitinho, normalmente ele 

aprova isso”  

Há, também, o acompanhamento pela controladoria dos gastos apurados na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), conforme conta o Gestadm10: “Tem. Eu 

acho que todo ano é feito um levantamento ano a ano do que foi gasto, conta por conta, e isso 

é feito a cada ano um planejamento, vamos dizer, um planejamento orçamentário disso”  

E os entrevistados apresentam um desejo pela formalização do orçamento; por exemplo, 

isso é explicitado nos trechos do Gestadm9 e Gestacad3, respectivamente: 
 
Por exemplo, uma questão de cotas, cada departamento tem sua cota, “Vamos 
trabalhar com uma cota para tal departamento”, “Não”. Então o departamento, ele cria 
uma responsabilidade, que ele só vai comprar porque ele só tem aquilo para gastar. Se 
ele exceder aquilo, quer dizer, ele vai ter uma cobrança, vai ter um outro 
questionamento posterior, e hoje não se tem. 
 
É uma questão que a gente eu acho que vai futuramente trabalhar a questão de 
orçamento por polo. 
 

 

O Claretiano, portanto, carece de um orçamento formalizado, controlando os custos 

através de autorizações e acompanhamentos anuais; no entanto, existe uma percepção de 

necessidade de formalização. 

A segunda unidade de significado dessa categoria é a de Medidas Financeiras, que se 

relacionam com ideias de aspectos financeiros sobre o controle como recebimento, gastos, 

tributos, impostos, inadimplência e lucro.  

 O controle de entradas e saídas é considerado pelo Dir1: “Nós temos que ter um 

controle rígido do que nós recebemos e do que nós pagamos”  

E o lucro é apontado pelo Gestadm11 quando questionado sobre como é medido o 

desempenho do Claretiano: “Eu acho que é lógico, com lucro”  

A presença dos relatórios gerenciais aparece no relato do Dir8: “[...] aí eu vou muito 

pelo o que me pauta a questão das cobranças, a inadimplência, que me permite. Quer dizer, 
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quando eu recebo, eu tenho um olhar da evolução – houve evolução positiva, negativa. Quer 

dizer, é um processo que vem acompanhando”  

Surge, então, a prestação de contas anual como forma de controle com medidas 

financeiras, que foi abordada pelo Gestadm10 no trecho:  
No meu entendimento, essa avaliação é feita na reunião de quando é fechada a 
contabilidade, todo ano tem uma reunião, em meados de março, abril, sempre acontece 
isso; e ali é feito uma apresentação das contas, dos resultados... Eu acho que ali que 
se dá a avaliação de desempenho.  
 

A terceira unidade de significado é a de Medidas Não Financeiras, que traz à tona 

ideias sobre medidas de cunho mais qualitativo e sem caráter financeiro, tais como: eficiência, 

equipe, interdependência, capital humano e alunado. 

Com relação às medidas não financeiras, surgem necessidades de criar indicadores que 

acompanhem o trabalho em equipe, como o Dir1 apresenta no trecho: “A minha experiência 

que eu vejo sempre é: eu posso ter profissionais muito eficientes, mas que não são tão 

produtivos, e não conseguem trabalhar em uma equipe”  

A presença de avaliações externas é importante para criar um parâmetro de qualidade, 

como consta no trecho do Dir6: “[...] avaliações que o próprio sistema didático oferece, 

comparando o resultado acadêmico do colégio com outros colégios que também usam o mesmo 

material”  

Essa avaliação serve como parâmetro de qualidade e benchmarking de outros colégios 

que utilizam o mesmo material didático.  

A satisfação dos alunos (clientes externos) é apontada como forma de medir o 

desempenho. Isso está presente na fala do Dir9: “Pelo nosso cliente externo. Cliente externo 

porque é lógico que, se alguma coisa não está bem, eu não vou ter o número de alunos, eu vou 

ter uma situação de saída de alunos; vou ter sempre alguma coisa nesse sentido”  

 Percebe-se nessa fala a preocupação com a evasão, medida que deve ser controlada pela 

instituição. 

O Gestacad1 aponta para os indicadores do MEC na fala: “Em termos de indicadores 

externos, existe as avaliações do Ministério da Educação”  

E, com relação às avaliações internas, há a presença da CPA (Comissão Própria de 

Avaliação), que é o órgão responsável pelas avaliações da instituição, conforme constatado no 

trecho Gestacad3: “Mas é um indicador que a gente tem a CPA”  

As avaliações não financeiras também se relacionam com os colaboradores, o que é 

apontado pelo Gestadm11: “[...] pela satisfação dos clientes, os alunos; pela satisfação dos 

outros clientes, que são os funcionários de Batatais, de como eles avaliam a (minha) unidade, 
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porque isso é superimportante para uma matriz”  

A preocupação com número de alunos, como relata o Gestacad1, quando diz que “[...] 

o número de alunos é um fator também, o número de matrículas efetivadas” , surge como uma 

medida não financeira. 

Essa unidade de significado apresenta, desse modo, muitos elementos a serem 

monitorados, tanto internos (como número de alunos, matrículas, trabalho em equipe, satisfação 

de funcionários e avaliações da CPA) quanto externos (como avaliações do MEC e satisfação 

do aluno).  

A última unidade de significado dessa categoria é a Ausência de Medidas, em que se 

identificam frases em que colaboradores sentem falta de uma ferramenta formal de medida de 

desempenho. 

O Gestadm6 relata o não conhecimento de indicadores: “Eu acho que nós não temos 

um indicador para isso; se tem eu desconheço”  No entanto, o Dir6 aponta a sua existência, 

mas sem uma formalização: “Formalmente ele não tem essa avaliação na instituição; 

formalmente ele não tem”.  

Isso é reforçado pelo Gestadm2, pelo Gestadm3 e pelo Gestacad1, respectivamente, 

nas seguintes falas:  
Eu sinto falta de uma ferramenta de gerenciamento.  
 
Ferramenta formal não tem.  
 
A gente faz isso muito de bastidores em reuniões que acontecem em nível estratégico 
aí, envolvendo os setores que têm ligação direta com alguns colaboradores, mas assim 
institucionalizado eu não enxergo uma avaliação.  

 
Nota-se que a ausência de medidas financeiras também está relacionada à falta de 

formalização, e não apenas a essa ausência de medidas financeiras.  

 

4.1.4. Categoria Controle por Recompensas 

 

A próxima categoria, qual seja, o Controle por Recompensas, surgiu do conjunto das 

seguintes unidades de significado: atualização profissional, oportunidade na instituição, 

familiar, recompensa extrínseca, recompensa intrínseca, presença de elogio e falta de um 

sistema formal de recompensa. Nessa categoria, foram agrupadas as unidades de significado 

que indicam algum fator que o entrevistado reconhece como uma forma de recompensa.  

A primeira unidade de significado dessa categoria, a Atualização Profissional, surge 

de ideias que estão relacionadas à percepção de que o apoio e o financiamento de cursos pela 
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instituição são entendidos como forma de recompensa, aparecendo termos como “investimento 

em conhecimento” e “capacitação”. 

A valorização dos colaboradores por meio de capacitações profissionais é abordada pelo 

Dir3 quando relata: “Eu vejo assim que o Claretiano está sempre capacitando, dando 

oportunidades com cursos para todos os funcionários, e está sempre preocupado com isso, com 

a capacitação do profissional mesmo, do colaborador”  

Nesse sentido, o Dir1 enfatiza que até mesmo as novas gerações atendem a esse apelo 

de oportunidade de capacitação: “Eu tenho que investir no meu conhecimento, que se eu investir 

no meu conhecimento, eu vou ter oportunidades. Então pelo menos o que eu tenho sentido aqui 

nessa geração nova, a busca de conhecimento”  

O resultado de enfatizar a capacitação surge no relato da experiência do Dir8, relatando 

o resultado de sua capacitação proporcionada pelo Claretiano: “[...] a mim, por exemplo, o curso 

que eu fiz, o MBA, me ajudou muito a abrir horizontes, abrir a visão”   

Outro exemplo explicitando a capacitação como reconhecimento aparece no trecho do 

Gestacad2: “Eu acredito assim, que nem: hoje eu estou fazendo um curso de liderança, eu 

acredito que isso é um reconhecimento. Porque se eu não tivesse um bom desempenho, eu não 

ia ter essa oportunidade”  

Portanto, essa unidade de significado apresenta a capacitação profissional como 

elemento de recompensa bastante difundido e reconhecido pelo Claretiano.  

Já a unidade de significado Oportunidade de Crescimento na Instituição se refere às 

ideias relacionadas à valorização que a instituição tem com os colaboradores da casa, 

promovendo-os a cargos de gerência.  

Essa unidade de significado está atrelada à anterior, pois é por meio da atualização 

profissional que pode chegar à oportunidade de crescimento na instituição.  

O Gestacad2 aponta para promoção interna por meio da indicação, o que remete à 

oportunidade interna por meio da fala: “Sempre tem algum setor que pede alguma indicação. 

E eu sempre indico que se é para melhorar, um funcionário meu”   

O Gestadm9 também entende a presença desse ambiente de oportunidade quando fala: 

“Bom, eu vejo com bons olhos. Porque assim, hoje eu posso dizer que a instituição sempre dá 

oportunidade às pessoas que estão na instituição”  

E percebe-se um exemplo prático de oportunidade no relato do Gestadm9: “Eu sou 

prova disso, entrei como operador de telemarketing há 10 anos atrás, e hoje eu estou como 

supervisor [de outra área]”  

A oportunidade de crescimento no Claretiano é, assim, latente e está vinculada ao 
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comprometimento e à capacitação do colaborador.  

A próxima unidade de significado é o Apoio Pessoal, que se refere às ideias quanto ao 

cuidado que a instituição tem de atender o colaborador, até mesmo em suas dificuldades 

pessoais, fora do âmbito profissional. 

A postura de acolhimento e colaboração para com o colaborador aparece na fala do 

Dir3: 
 
Esse tipo de atitude quando não só o funcionário, mas de repente um próprio membro 
da família adoece, ou precisa de alguma ajuda, o Claretiano está sempre preocupado 
em ajudar para que o funcionário também fique tranquilo diante do dia a dia do seu 
trabalho. Então ele ajuda não só o próprio colaborador, mas como às vezes membros 
da família também.  
 
 

O Gestacad11 confirma isso: “Um exemplo: quando um funcionário tem algum 

problema, a gente tentar resolver junto”.  

O Gestadm2 também atesta essa ação: 
 
Eu tenho um caso na minha unidade de uma funcionária que a filha dela tinha 6 meses 
de idade, a funcionária ia passar pelo INSS, aí nós ligamos para a mantenedora e o 
padre pediu para manter o salário dela por um período para até ver que fim ia tomar a 
situação da criança. Se fosse uma outra instituição, talvez a postura seria um pouco 
diferente. Eu acho que aí pesou o lado humano da situação.  
 

Essa unidade de significado se relaciona, assim, aos princípios da singularidade que fala 

de valorização e abertura que fala em servir as pessoas. 

A unidade de significado Recompensa Intrínseca está relacionada às ideias de 

comprometimento interno do colaborador em desenvolver seu trabalho de modo desvinculado 

de algum tipo de recompensa.  

O Dir1 apresenta que um colaborador do Claretiano deve estar engajado com a missão: 
 
Primeiro, acho que a pessoa tem que entrar em qualquer empresa, qualquer instituição 
hoje, saber que ali tem um programa de vida, tem uma missão, tem princípios, tem 
valores, e que ela tem que entrar nesse esquema, não só no esquema profissional de 
dar resultados, mas eu acho que também a pessoa tem que ter a consciência de ter o 
lado humanista, que eu acho que é uma coisa que o Claretiano prega muito, é a sua 
formação humanista de princípios.  
 

O Gestadm9 entende que realiza o trabalho da melhor maneira sem a necessidade de 

um incentivo externo: “Sim, eu dou o meu empenho – agora, como isso repercute, se realmente 

a instituição está satisfeita com o meu trabalho, a gente ouve comentários, mas isso não pode 

ser colocado em pauta, né, cada um tem um jeito de avaliar, e cada um tem um jeito de 

expressar”  

A unidade de significado recompensa extrínseca está relacionada à percepção de 
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necessidade de uma recompensa de fora, motivadora e indutora do comportamento. 

O Dir4 identifica que alguns colaboradores não têm engajamento com o projeto, mas 

trabalham esperando uma recompensa externa: “Então para mim, eu sinto assim, que muita 

gente faz por conta da necessidade que tem que fazer, mas não que está acreditando 

concretamente no projeto”  

Contudo, o Dir9, atrelado ao engajamento com a missão, apontou para um 

reconhecimento financeiro: “E como que eu fui reconhecida nisso? Foi quando no final do ano 

a direção maior veio e falou: “(Diretora), parabéns, você conseguiu pôr aqui dentro o que 

você tinha falado realmente”, e aí foi quando ele veio aqui dentro também com um prêmio em 

espécie para mim”.  

A unidade de significado Presença do Elogio é referente à realização de elogio, 

agradecimento e reconhecimento como forma de recompensa.  

A forma de reconhecimento pelo elogio apareceu em duas entrevistas. Inicialmente, com 

o Dir9: “Eu gosto de trabalhar muito também, Márcio, com o elogio. Eu acho que as pessoas 

têm a necessidade de serem elogiadas, porque quando é para criticar, a gente tem mais 

facilidade em apontar tuas falhas, e o elogio às vezes não vem”  

Depois, com o Gestadm6: “É o elogio do trabalho, do resultado do esforço que eles 

dedicam. Isso tem um peso que você não imagina. Por isso que acho que a minha equipe está 

até com raras exceções, mas estão motivadas a trabalhar”  

Nota-se que a presença do elogio serve para motivar a equipe, e isso tem um resultado 

que é explicado pelo Dir9: “Márcio, que todo mundo se esforça para ser notado. Então elas 

conseguem se esforçar para serem notadas. Isso aí tem um lado muito positivo, porque eu fui 

notada, então eu estou ótima, estou feliz”  

A unidade de significado Ausência de um Sistema de Recompensas Formal apresenta 

trechos que remetem à percepção de que não existe sistema de recompensa formalizado.  

Segundo o Dir4: “Então nós não temos um fator motivacional que dê condições para 

que o técnico-administrativo perceba que há um reconhecimento do trabalho dele”  

No entanto, o Gestacad1 aponta a existência disso sem formalização: “É um fator que 

ele existe, mas ele não existe institucionalizado”  

E, nessa perspectiva de formalização, o Gestacad3 sugere o plano de carreira: “Sinto 

falta do plano de carreira com regras claras disso daí. Porque, muitas vezes, a gente ainda 

está naquela administração meio pai e filho, entendeu? Você tem que... “Ah, mudou de função, 

qual vai ser meu salário, vou ter algum outro benefício?”  

Foi constatada, também, a falta de retorno da direção com relação ao desempenho no 
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relato do Gestadm2: “Bom, acredito que falta, em termos motivacionais para o desafio, para 

assumir mais responsabilidades, ter um feedback da gestão sobre os pontos estratégicos que a 

área pode desenvolver com uma certa autonomia, e até com algumas ações de melhorias”.  

E o Gestadm8 levanta a questão das metas institucionais, estabelecendo aonde quer que 

o gestor chegue: “Porque em momento algum me disseram assim, “Precisa melhorar isso, 

precisa melhorar aquilo” ou: “Para o próximo ano nós precisamos ter isso como meta 

institucional”. Então não tenho isso”  

A ausência de sistema formal de recompensas está atrelada à ausência de feedback e tem 

como proposta concreta a implantação do plano de carreira administrativo. 

 

4.1.5. Categoria Controles Administrativos  

 

A categoria estabelecida na sequência é a categoria de Controles Administrativos, em 

que há o agrupamento das seguintes unidade de significado: estrutura organizacional, estrutura 

de governança, regras e políticas.  

A unidade de significado Estrutura Organizacional refere-se às ideias sobre a forma 

como está constituída a instituição, com seus documentos formais de controle, aparecendo 

expressões como “modelo organizacional”, “gestão eclesiástica”, “entidade confessional” e 

“congregação”. 

O Gestadm1 percebe que a estrutura confessional tem uma segurança e um 

tradicionalismo que podem favorecer o controle; por outro lado, é centralizadora e pouco 

arrojada diante do mercado: 
 
Eu vejo uma questão que a confessional acaba tendo uma segurança de maneira bem 
generalista, eu vejo essas instituições confessionais, de maneira geral, um pouco mais 
seguras, principalmente porque a gestão dela acaba sendo um pouco mais 
centralizadora, mais fácil se movimentar; as decisões não são tão arrojadas, e esse 
tradicionalismo acaba mantendo um controle talvez até um pouco melhor.  

 

Contudo, o Dir1 aponta: “Então a equipe de gestão tem que ser muito profissionalizada, 

e acho que o Claretiano fez, buscar assessorias, e buscar empresas que nos ajudam”  Ele 

percebe, ainda, o momento de transição enfatizando a migração de um modelo confessional 

para um modelo empresarial quando relata: “Em primeiro lugar, eu analiso que uma 

confessional hoje tem que ter uma estrutura de empresa. Como qualquer empresa, ela também 

tem que ser vista, analisada, organizada e administrada por uma empresa”  

Essa afirmação de transição do modelo de gestão é confirmada, também, pelo Dir6: 
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Eu acho que o processo de gestão nos últimos cinco anos tem avançado muito, saindo 
de um modelo que tinha uma aparência um pouco de gestão familiar, com poucos 
membros e mantenedora envolvido, porque tem uma questão muito singular que é na 
gestão eclesiástica, e agora ela parte para um modelo mais parecido com o modelo de 
mercado, de empresa.  

 
Apesar desse momento de transição, contatam-se entrevistas apontando para uma 

centralização que aparece na fala do Gestadm5: “Bom, o processo de gestão do Claretiano, na 

minha visão, é um tanto centralizador”  

. Isso é confirmado na fala do Dir4: “O grande problema da nossa instituição, que elas são 

tomadas no nível diretivo. E, muitas vezes, dentro de um critério bem centralizado onde 

algumas pessoas acabam direcionando aquilo que seria o rumo não só para a unidade, mas 

também para toda a rede”.  

A divisão entre gestão acadêmica e administrativa é bem presente, como vemos na fala 

do Dir9: “Só que (na minha unidade) a gente divide bem isso a questão administrativa e a 

questão acadêmica”  Isso é confirmado pelo Gestadm2: “Dentro da minha unidade, nós temos 

o diretor pedagógico, e hoje ele está fazendo papel de diretor pedagógico e diretor geral. Eu 

estou na parte da direção administrativa, e, acima de nós dois, nós temos a direção da 

mantenedora”  

A unidade de significado Estrutura de Governança surgiu de ideias relacionadas a 

aspectos de elementos que compõem os processos decisórios, como o CECLAB, aparecendo 

termos como “conselho academico”. 

O Dir1 aponta que: “Dentro dessa reorganização institucional, tem que haver 

profissionalismo”   

Nessa perspectiva, o Dir6 fala do CECLAB como: “[...] uma ferramenta que eu acho 

expressiva na instituição é a CECLAB, que você sabe, o Comitê de Educadores e 

Administradores, que tem uma instância executiva, e uma instância de plenário, onde todos os 

membros podem se expressar”  

O Gestadm6 aponta que: “[...] ainda falta essa cúpula formar, o conselho 

administrativo não existe, então isso, para uma organização que quer ser perene, não acabar 

com as pessoas, mas ela continuar no tempo, isso seria necessário”   

O CECLAB está atrelado ao aspecto acadêmico, necessitando um conselho 

administrativo no nível de rede.  

A unidade de significado Regras e Políticas evidenciou as ideias que surgiram quanto 

a aspectos normativos, ou seja, como estes controlam a instituição, aparecendo termos como 

“processos” e “rotinas administrativas”.  
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Para o Gestadm10: “[...] a gente consegue chegar nesse controle, através de regras 

também, eu acho que ela determina certas regras, a gente procura cumprir, e eu acho que esse 

conjunto que faz a gente conseguir controlar o Claretiano, controlar essas contas”  

Essas regras são formalizadas, segundo o Dir6, “[...] tanto na gestão acadêmica quanto 

administrativa das políticas institucionais, os planos de desenvolvimento institucional”  

O Gestoracad2 verifica que: “[...] na verdade é o regulamento de secretaria que a gente 

segue, com todos os processos que a gente tem que fazer, que foi descrito... desde quando eu 

estou na (departamento) já existe”  

Há, também, a presença “de rotina administrativa, processos”. No entanto, segundo a 

visão do Gestadm5, é necessária a melhoria nos processos: “Eu acredito que o aspecto que a 

gente mais peca e poderíamos aperfeiçoar é definir melhor os nossos processos”  

Um exemplo prático de regras para o controle verifica-se com o Gestadm1 relatando:  
 
Um procedimento simples que nós desenvolvemos ali e funcionou. [...] Então isso foi 
no contas a pagar, esse processo de enviar o comunicado, as pessoas lá dentro se 
envergonham, porque quando acontece a falha, reporta, liderança, “[...], aconteceu 
isso, faça o comunicado”, “Puxa, eu vou ter que fazer?”, “Vai”. Então já é uma 
autopunição.  
 

Nota-se que, em termos de controles, regras e políticas, o Claretiano tem um conjunto 

que serve para o direcionamento das atividades dos colaboradores.  

 

4.1.6 Categoria Controles Culturais  

 

A próxima categoria é a de Controles Culturais, que agrupou as unidades de 

significado referentes às ideias relacionadas à cultura da instituição, bem como aos valores e 

crenças que fazem parte do cotidiano. Nessa categoria, foram agrupadas sete unidades de 

significado: valores transmitidos no ambiente do trabalho, confiança, características de 

instituição confessional, valorização do ser humano, motivações do colaborador, presença do 

dono, ausência de feedback. 

A primeira unidade de significado, Valores Transmitidos no Ambiente de Trabalho, 

remete a ideias sobre cobrança pelos pares e transmissão dos valores por imersão no ambiente 

de trabalho.  

O Dir1 apresenta a forma como os valores são transmitidos no Claretiano pelo relato: 
 
E vejo que as pessoas adquirem isso hoje mais por osmose, é o contágio com a sua 
equipe de trabalho, que ele vai vendo como que eles trabalham, como eles têm o 
pensamento, como eles agem, e aí eles vão mudando. Eu digo que nós temos um 
exemplo claro na nossa instituição. As nossas unidades presenciais já são unidades 
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antigas, em que isso já está impregnado nas pessoas.  
 

Os colaboradores mais antigos que já absorveram a missão e os valores institucionais 

passam para os mais novos através do exemplo, não tendo uma proposta de formação formal 

para os colaboradores novos.  

Além do exemplo, as cobranças estão presentes, como diz o Dir8: “Então na hora que 

você começa a cobrar todo mundo, “não, você está certo”, e nem levo em consideração a 

questão financeira. [...] Então claro, é preciso que haja uma ação contínua de educação em 

todos os aspectos”  

Essa missão é absorvida e gera mudanças pessoais, como relata o Gestadm3: 
 
Ah, eu acho que a questão da missão de ser... a missão não como bordão empresarial, 
mas a missão de vida, eu acredito que os funcionários que entram no Claretiano, a 
partir do momento que eles têm um contato com essa missão, com essa ideia, com 
essa filosofia de trabalho, são pessoas que se solidarizam mais, que acolhem também 
uma atividade voluntariada, uma ajuda ao próximo, e não só uma relação de trabalho, 
empresa, empregado e empregador.  

 

A falta de formalização é sanada pela transmissão de valores, princípios e cobrança 

pelos próprios pares.  

A unidade de significado Confiança está ligada a ideias que surgem com a credibilidade 

colocada ao outro e com uma oportunidade diante do erro.  

O Dir1 acredita na confiança como elemento propulsor da ação quando aponta: “Então 

eu parto do princípio, né, eu confio na pessoa. Se você não parte do princípio da confiança, 

você nunca vai deixar essa pessoa crescer e mostrar o que ela pode fazer”  

Essa confiança é recíproca por parte dos gestores, como se verifica no depoimento do 

Gestadm1: “Eu vejo que ele tem a rede na mão, ele sabe os passos meticulosamente. Às vezes 

a gente é que acredita que ele possa estar equivocado, sabe. Fica um pouco disso” , referindo-

se ao diretor da rede. 

Com relação à integridade, ao atributo da confiança, o exemplo da direção da rede gera 

confiança, como relata o Gestadm8: “Por um outro lado, a gente tem na pessoa do (diretor da 

rede) também um exemplo muito forte”  

Contudo, essa confiança é limitada ao que tem atributos para tal, pois, na percepção de 

uma filial, existe o controle por meio da presença de pessoas de confiança, como relata o 

Gestadm11: “[...] o Claretiano monitora até de forma assim... que a gente recebe várias visitas 

de pessoas de fora, que assim, a gente tem as pessoas de confiança da direção, da pró-reitoria 

administrativa, e assim, de forma que essas pessoas – eu no caso também, sou os olhos da 
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matriz”  

Com relação à benevolência, atributo da confiança, percebemos o perdão como 

característica presente, podendo ser observado na fala do Dir1: “Agora, eu acho que também 

nós temos que ter a capacidade de um erro humano, analisar esse erro humano, e por que 

aconteceu aquele erro humano. E se for necessário, e se aquela pessoa merece, dar a ela uma 

segunda oportunidade”  

Como se pôde perceber, a unidade de significado Confiança é uma via de mão dupla: 

tanto dos gestores para com a direção da rede quanto o contrário, e está ancorada pelo exemplo 

e pela benevolência.  

A unidade de significado Características de Instituição Confessional foi identificada 

por meio das ideias sobre os elementos que identificam a estrutura de uma instituição 

confessional, tais como visão assistencialista, estrutura pesada, vínculo com valores religiosos, 

carisma claretiano, vínculos familiares e emocionais, cultura familiar e conservadora.  

Para o Dir2, “Depois de um certo tempo, de 1970 e pouco, 1980, começamos a refletir 

melhor já no sentido que levou a gente a montar dentro de um projeto de Vaticano II, e dentro 

de um... nós chamamos de “carisma Claretiano”, carisma missionário”  

Verifica-se, assim, um vínculo do Claretiano com o carisma da Província Claretiana do 

Brasil. Isso é confirmado pelo Dir7: “As crenças e os valores nascem do nosso carisma 

missionário, essa é a nossa vocação, o serviço da palavra que podem ser vividos de momentos 

tão diferenciados”  

Esse sentido religioso leva a missão para um nível extraorganizacional, como diz o 

Dir6: “Sempre procurar receber as pessoas, entendendo que as pessoas fazem parte também 

de uma missão que é maior do que a atividade que cada um revela no seu departamento”  

Como observa o Gestadm9, o colaborador é formado na instituição: “Seja ele na 

questão humana, seja na questão pessoal, na questão profissional, as pessoas são lapidadas 

aqui dentro com uma característica diferente de outra e qualquer empresa”  

No contexto do mercado, conforme destaca o Gestacad2, o Claretiano: “[...] é uma 

instituição católica, que ela trabalha com a pessoa, que é o ser humano”  

Contudo, segundo o Gestadm3: “[...] muitas vezes é visto como muito conservadora 

para o mercado. A gente às vezes é tachado de “muito conservador” nas nossas ações para o 

mercado”  

Um exemplo disso foi apresentado pelo Gestadm1, que relatou a possiblidade de 

contratar um serviço de financiamento bancário para o aluno: “[...] trazer o crédito [...]. Então 

a gente ainda esbarra em questões culturais, a gente esbarra em questões gerenciais; a gente 
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esbarra em questões, inclusive, de resposta mesmo ao cliente, como a gente vai colocar isso 

dentro da nossa cultura sendo que isso é algo meio novo demais”  

O Gestadm4 ainda ponta: “Aqui a gente tem uma cultura que ela é muito familiar”  

Essa postura interna é vista de maneira positiva, mas com ponderações, conforme diz o 

Gestadm1: “Porque da mesma forma que aqui tem um lado muito bom, que é esse 

paternalismo, esse vínculo, esses compromissos, as pessoas não costumam interpretar uma 

crítica, levam muito para o lado pessoal”  

O Gestadm5 aponta para dificuldade da consolidação da rede devido às caraterísticas 

confessionais: 
 
Vou pegar o exemplo, a força-tarefa que a gente está tentando fazer para poder 
trabalhar com o conceito de rede. Eu acho que a administração, como é uma instituição 
católica, um pouco da dificuldade que a gente tem por ser uma instituição católica, 
prejudica na hora de tentar organizar esses processos também, e acaba prejudicando 
de uma forma geral a instituição.  

 

No entanto, é importante realçar a preocupação na fidelidade com a missão e os 

princípios quando o Dir1 diz: “Do que adianta você pegar um profissional pronto de fora, e 

que não conhece a história da instituição, não conhece os princípios dessa instituição, não 

conhece a sua missão, e muitas vezes vem com aquela ideia de que é uma tabula rasa, e que 

ele tem que começar tudo do zero”  

E, por fim, há a certeza de que o Claretiano é diferente vem com a afirmação do 

Gestadm2: “Eu acho que nós somos uma instituição católica, nós não podemos perder esse 

carisma Claretiano”  

Complementa o Gestadm6: “Ah, nós somos uma instituição confessional, é a primeira 

coisa. E, portanto, temos valores cristãos”  

E diz o Gestadm9: “[...] porque as pessoas olham para o Claretiano com o olho 

diferente”  

Isso alimenta o engajamento dos colaboradores.  

As características de instituição confessional apresentam pontos positivos como missão 

e princípios de valorização do ser humano; contudo, gera um ambiente avesso à crítica por 

algumas pessoas, que absorvem os princípios e missão pelos seus pares. 

A unidade de significado seguinte é a Valorização do Ser Humano, que vem ao 

encontro da missão do Claretiano – Rede de Educação: ter um profissional mais humanizado. 

Nesse sentido, o Dir1 diz: “[...] minha competência profissional, ela tem que estar 

alinhada com a minha competência humana”  E complementa: “Porque eu acho que hoje ela 
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se torna imprescindível dentro do mercado que nós vivemos, é olhar o humano, olhar o humano 

do gestor, e olhar o humano de quem está participando da sua equipe”  

Essa valorização humana gera a percepção de um agradável ambiente de trabalho, como 

coloca o Dir3: “E os trabalhadores que estão aqui hoje, quando chegam também, veem, sim, 

que aqui tem um clima bom para se trabalhar. Principalmente aqueles que a gente vê que 

acabam saindo, depois vêm comentar, “Que saudade do lugar que tinha aqui e do ambiente de 

trabalho”  

Esse sentimento é confirmado pelo Dir6: “Uma percepção que eu tenho é que as 

pessoas de fora sentem a nossa comunidade uma comunidade muito afetiva, muito acolhedora”  

Essa postura de valorização do ser humano é considerada como diferencial pelo Dir1, 

quando relata: “Eu entendo que esse vai ser o diferencial das instituições, das empresas no 

futuro, porque eu acho que aquela era tecnicista, uma era de produção, dentro de uma era 

agora que estamos vivendo de conhecimento, o humano vale muito mais”  

O Dir8 apresentou uma pesquisa realizada com os alunos, verificando a percepção desta 

caraterística do Claretiano: “Então quando nós fizemos essa pergunta que era para ele apontar 

os três aspectos mais importantes da formação dele, o primeiro ponto que apareceu foi a 

formação humana”   

A valorização humana também é percebida pelos avaliadores do MEC (Ministério da 

Educação e Cultura), relatada pelo Gestacad1:  
 

Ah, sim. Não, isso não é fala minha, mas a gente percebe, se a gente analisar tudo que 
chega de avaliação externa de Ministério da Educação, isso está presente na fala de 
todos, que a sintonia que existe, a felicidade que as pessoas falam do Claretiano, o 
modo positivo com que as pessoas falam do Claretiano, isso está presente no discurso 
de todos, isso é muito importante, que faz parte também dessa cultura institucional 
que tem, por exemplo, uma proximidade muito grande entre o reitor e o porteiro da 
instituição, entre o alto escalão e o baixo escalão, então isso é muito presente.  

 
Esse fato é constatado devido à postura de coerência da direção geral, dos gestores e dos 

colaboradores com esse relacionamento humano, como pode ser verificado na fala do 

Gestadm11: “A gente tem aquele jeito Claretiano que a gente ama, né, que é aquela parte que 

a gente acolhe, a gente resolve o problema, que a gente vai atrás, que a gente percebe o 

problema do pai”   

Esse “jeito claretiano” e a coerência com a missão e com os princípios são entendidos 

de uma forma que devem ser seguidos nas práticas cotidianas e no relacionamento com os pares, 

superiores e alunos.  

A unidade de significado Motivação do Colaborador aponta aspectos relacionados 

àquilo que motiva o colaborador, sendo evidenciados o ambiente acolhedor, a identificação com 
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a missão claretiana, a abertura e o acolhimento. 

A motivação é intrínseca, relacionada a sentimento de gratidão. Isso é verificado na fala 

do Dir8: “Eu não faria tudo o que eu teria que fazer se não fosse aqui”  

O Gestacad1 considera esses elementos em seu relato: 
 
A gente tem algumas peculiaridades na instituição, que é um contato, é uma presença 
que extrapola a questão de horário de trabalho, entre outros fatores, eu não posso me 
resumir ao horário, mas que isso não se tem em outras empresas, uma proximidade 
extraprofissional, e que se leva para um lado mais pessoal e mais social.  
 

Nesse sentido, verifica-se, por meio do que diz o Gestadm1, um vínculo institucional 

pela história com o Claretiano: 
 
Em paralelo, eu nunca me desliguei do Claretiano, porque apesar... meus vínculos 
com Batatais são fortes, carreira [...] pregava mobilidade, mas eu deixava aqui a minha 
casa e fazia correria. E aqui trabalhou meu irmão mais novo aqui, trabalhou minha 
esposa por muito tempo, e aqui ainda agora, recentemente meu irmão mais velho 
também teve uma oportunidade e está aqui. Então a gente sempre é muito grato, um 
valor que eu aprendi é gratidão.  

 
A gestão acessível gera motivação para os colaboradores, que se sentem acolhidos pela 

instituição, como fala o Gestadm2: “As portas da direção sempre abertas, tanto na pessoa do 

(diretor da rede) também, uma pessoa sempre disposta a ajudar as pessoas dentro do possível”  

O relacionamento cristão também gera contentamento no trabalho, como declara o 

Gestadm6: “Olha, eu acho que aqui dentro tem um bom número de funcionários que gosta de 

trabalhar aqui, isso tem muito a ver por conta desse relacionamento cristão”  

Essa percepção fica clara em gestores que vêm de empresas do mercado, como dito pelo 

Gestadm8: 
Por exemplo, eu lembro do [...], ele chegou a trabalhar na Ambev como vendedor, e 
ele falou, “Aqui é mais humano a tratativa”. Isso é crença e valor nosso, só que não 
está estampado como a gente vai... está muito mais no seu feeling, no que você traz 
de experiência como pessoa, da maneira como você vai agir em uma situação de crise, 
em uma situação de pressão, em uma situação de... o lado pessoal do seu colaborador 
começou a tomar o lado profissional, e aí você como gestor vai ter que conversar com 
ele.  
 

Com base nos trechos apresentados, percebe-se um ambiente de trabalho acolhedor e a 

identificação com a missão do Claretiano e com sua história gera a motivação para os 

colaboradores da instituição.  

A unidade de significado Presença da Direção identifica a presença do diretor da rede 

como forma de controle e, também, suas atitudes como exemplos a serem seguidos.  

Para o Dir9, a direção da rede é muito presente nas unidades, independentemente da 

distância: “[...] a direção maior, então eu vejo que como ele é muito presente nas unidades, no 
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caso mesmo com a distância [...], ele está a cada 40 dias, mas no início ia a cada 20, a cada 

30 dias, agora ele está indo até em um prazo maior”. 

Para o Gestadm11, a presença da direção pode ser realizada por gestores de sua 

confiança: “O Claretiano monitora até de forma assim... que a gente recebe várias visitas de 

pessoas de fora, que assim, a gente tem as pessoas de confiança da direção, da pró-reitoria 

administrativa, e assim, de forma que essas pessoas – eu no caso também, sou os olhos da 

matriz”  

A última unidade de significado, Ausência de Feedback, apresenta a percepção de 

retorno ou falta dele sobre o desempenho em algumas atividades.  

Para o Gestadm3, existe ausência de retorno: “Eu acho que nem todas. Eu acho que 

não há uma... pela falta de feedback, na minha percepção, acredito que alguns valores, ou 

alguma crença não esteja muito alinhada com os gestores”  

Contudo, o Gestadm2 aponta a ausência de feedback sobre aspectos estratégicos: “Bom, 

acredito que falta, em termos motivacionais para o desafio, para assumir mais 

responsabilidades, ter um feedback da gestão sobre os pontos estratégicos que a área pode 

desenvolver com uma certa autonomia, e até com algumas ações de melhorias”  

Contudo, no aspecto de relatórios gerenciais, apresenta a presença de feedback:  
 
Ele monitora através de planilhas gerenciais, que são enviadas mensalmente, e através 
de reuniões esporádicas que acontecem, que é nos dado para as unidades um feedback 
da realidade da unidade – inadimplência, número de matriculados, alguns parâmetros 
nesse sentido.  

 

4.2 ANÁLISE DOS CONTROLES GERENCIAIS  
 

Com base na identificação das unidades de significado e no agrupamento das categorias, 

foi realizada a verificação de quais controles gerenciais existem atualmente na instituição.  

Primeiramente, será apresentada a categoria Fatores Críticos de Sucesso como 

identificação do que deve ser controlado e, na sequência, os controles existentes na instituição. 

 

4.2.1. Fatores Críticos de Sucesso 

 

Os Fatores Críticos de Sucesso são os elementos principais para que a estratégia seja 

bem-sucedida; por isso, deve-se ter atenção a eles (FERREIRA; OTLEY, 2009). Essa categoria 

agrupou, assim, as unidades de significado referentes aos itens que interferem no sucesso da 

instituição, como pode ser observado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Fatores Críticos de Sucesso. 

 

Categoria Unidades de Significado  Principais ideias  

 
FA

TO
R

ES
 C

R
ÍT

IC
O

S 
D

E 
SU

C
ES

SO
  

Mercado e Concorrência 

Concorrência  
Mercado de Capitais de empresas educacionais 
Mercado agressivo 
Expansão  

Modelo de Gestão  

Mudança de Paradigmas  
Modernizar a gestão e estrutura 
Gerar Resultado mantendo a qualidade  
Profissionalização  
Agregar boas práticas  
Monitorar a distância  

Estratégia  
Know How 
Custo  
Qualidade  

Capacitação dos 
colaboradores  Importância da capacitação dos profissionais  

Satisfação do cliente  Oferecer o que o cliente quer  
pelo preço justo  

Regulação  
Normativas do MEC 
Alterações na legislação  

Trabalho em Rede 

Ceder decisões em função da Rede 
Equipe motivada  
Engajamento profissional  
Integração da matriz com as filiais  

Contratação de colaboradores  
Melhorar o processo de contratação  
Contratar profissionais vinculados com a missão  

Avanço Tecnológico  
Acompanhar a evolução Tecnológica  
Sistemas de Informação  
Internet  

Qualidade de informação  Informação Tempestiva e precisa 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Mercado e concorrência: o mercado educacional tornou-se mais competitivo com sua 

abertura devido ao advento da LDB (Leis de Diretrizes e Bases), e a concorrência se acentuou 

com a abertura de capital de grandes grupos educacionais. Nesse sentido, aparece como fator 

crítico de sucesso a ser monitorado pela instituição.  

Modelo de gestão: o crescimento exponencial da instituição e a consolidação da Rede 
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de Educação levou a uma revisão de sua gestão, buscando maior profissionalização e apoio em 

assessorias e consultorias.  

Estratégia: é apoiada na busca de oportunidades que surgem no mercado educacional 

e apoiada por primar pela qualidade alinhada a um know-how adquirido ao longo do tempo em 

educação nas modalidades presencial e a distância, buscando gestão eficaz de custo.  

Capacitação dos colaboradores: aparece como forma de crescimento profissional para 

a instituição e como estratégia de retenção de colaboradores.  

Satisfação do cliente: há o entendimento de que o aluno deve estar satisfeito com o 

ensino oferecido e ser atendido de forma respeitosa e humana, como diz a missão da instituição. 

É considerado como fator crítico de sucesso devido ao fato de a insatisfação levar à evasão do 

aluno.  

Regulação: o setor educacional é altamente regulado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), que está constantemente legislando sobre assuntos educacionais, sendo 

necessário acompanhamento das alterações dessas leis. Além da legislação educacional, a 

instituição deve estar atenta às legislações pertinentes à filantropia pelo fato de ser uma 

associação sem fins lucrativos portadora do Certificado de Assistência Social (CEBAS). 

Trabalho em rede: alinhada ao crescimento e interesse de ganho de sinergia, foi 

estabelecida a Rede de Educação. O trabalho em rede pressupõe alterações em processos, sendo 

a importante sua concretização para o ganho institucional.  

Contratação de colaboradores: oxigenar a equipe com profissionais competentes, com 

espírito de equipe e comprometidos com a missão do Claretiano é um desafio a longo prazo da 

instituição. 

Avanço tecnológico: a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas e, na área 

educacional, isso não seria diferente. A instituição, por trabalhar na modalidade a distância, 

deve estar atenta às evoluções tecnológicas, a fim de estar sempre atualizada.  

Qualidade da informação: as tomadas de decisões precisam ser baseadas em 

informações, e a tempestividade e qualidade destas são importantes.  

Destacamos os fatores que apontam o momento da instituição, que são a capacitação 

dos colaboradores, o modelo de gestão, a qualidade de informação, o avanço tecnológico e o 

trabalho em Rede, por estarem mais presentes no momento de transição da instituição devido à 

criação da rede.  

A análise de conteúdo identificou cinco tipos de controles gerenciais, que foram 

identificados como categorias das unidades de significado. Vamos explorar cada um deles 

dentro da instituição.  
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4.2.2. Controles de Planejamento  

 

Os Controles de Planejamento foram evidenciados por meio das entrevistas com a 

constatação de menções de planejamento de alcance de longo prazo e de planejamento de curto 

prazo vinculado a tarefas, bem como projetos mais curtos no horizonte do tempo e, também, 

com os dizeres sobre a centralização do planejamento, conforme verificamos no Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Controles de planejamento. 

 

 !! Tópicos e ideias principais  

Categoria Unidades de 
Significado  Entrevistas  Documentos  Atas de Reunião  

C
O

N
TR

O
LE

S 
D

E 
PL

A
N

EJ
A

M
EN

TO
  

 Longo Prazo  

- Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 
(PDI)  

- Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 
(PDI)  

"!Aprovação do PDI; 
- Abertura de Polos e 
cursos.!

Curto Prazo 
(Tarefa)  

- Terceirização 
da Cobrança;  
- Reuniões para 
alinhar tarefas;  
- Planejamento 
dinâmico  
com alterações 
constantes.  

"!Políticas de 
Cobrança!!

- Alterações da Politicas 
de cobrança; 
- Alinhamento das 
rematrículas; 
- Aprovação de 
calendários; 
- Apresentação dos 
resultados financeiros e 
da Terceirização da 
inadimplência.! 

 Centralização  

- Planejamento 
na perspectiva 
 da mantenedora; !!

!!

- Diálogo 
institucional;  
- Feedback. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

Dentro do planejamento de longo prazo, surgiu o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); contudo, esse é um instrumento para a unidade que carece de um 

planejamento estratégico formalizado da Rede, de onde convergiriam os demais planejamentos. 

Nesse sentido, buscando a triangulação de dados proposta para o estudo de caso, observamos o 
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documento PDI confirmando essa evidência, bem como sua discussão e aprovação constatada 

em ata de reunião do Conselho Superior (CONSUP), e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 

(CONSEP).  

No que tange ao planejamento de curto prazo, constatam-se reuniões realizadas para 

discutir projetos curtos e gerenciar tarefas cotidianas. Menções sobre um planejamento 

dinâmico que se altera constantemente levam ao enquadramento de curto prazo; porém, essa 

agilidade vem de encontro à realidade do ambiente do mercado educacional brasileiro. A 

terceirização da cobrança pode ser indicada como perspectiva de curto prazo, pois está centrada 

na melhora de fluxo de caixa. A terceirização foi confirmada com as reuniões para discussão e 

aprovação das novas políticas de cobrança, bem como apresentação dos resultados da nova 

ação. 

 A centralização do planejamento é constatada pelas frases que levam um a ideia que o 

planejamento é realizado pela matriz sem a participação das unidades. Contudo, não houve 

confirmação desta perspectiva na verificação dos documentos e nem nas atas de reunião.  

 

4.2.3. Controles Cibernéticos 

 

Os Controles Cibernéticos estão relacionados a orçamento, medidas financeiras, 

medidas não financeiras e ausência de medidas formais. Surgem nas entrevistas com menções 

a respeito da importância de controles de gastos, indicadores de inadimplência e qualidade, 

sendo alguns confirmados com presença em documentos e atas de reuniões, conforme 

verificado no Quadro 09. 
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Quadro 09 - Controles Cibernéticos. 

 

 !! Tópicos e ideias principais   

Categoria 
Unidades 

de 
Significado  

Entrevistas  Documentos  Atas de Reunião  
 

C
O

N
TR

O
LE

S 
 

C
IB

ER
N

ÉT
IC

O
S 

 

 Orçamento  

-Responsabilidade 
sobre o Lucro;  
-Acompanhamento 
anual do Balanço;  
-Cotas para gastar  
Prévia de gastos.  

-Sustentabilidade  
Financeira do (PDI).  

-Definição de 
verba para semana 
de curso.  

 
 
 

 

 Medidas 
Financeiras  

-Controle de Fluxo 
de caixa;  
-Otimização de 
Custos  
Sustentabilidade;  
-Inadimplência;  
-Ponto de equilíbrio;  
-Lucro (Superávit).  

-Balanço Patrimonial;  
-Relatório 
faturamento ; 
-Relatório Bolsistas;  
-Relatório de Custos;  
-Inadimplência;  
-Ebitda.  

   
   
   
   
   

   

 Medidas 
Não 
Financeiras  

-Trabalho em equipe  
Interdependência;  
-Capacitação 
profissional ; 
-Qualidade de ensino  
-Satisfação do aluno 
e colaborador; 
-Avaliações do MEC 
/ ENEM; 
-Avaliações do    
ENEM;  
-Avaliações do 
parceiro  
do Material Didático;  
- Execução de tarefas  
Captação/Evasão; 
-Avaliações da CPA. 

-Avaliações do MEC; 
-Avaliações da CPA;  
-ENEM;  
-ENADE; 
-IGC; 
-CPC; 
-Relatório de evasão; 
-Relatório de 
candidatos. 

-Aprovação de 
alterações 
 no  sistema 
avaliativo; 
-Demanda um 
estudo para a 
CPA; 
- Quantidade de 
Bolsas Prouni  
- Eventos de 
iniciação 
cientifica;  
- Melhorias na 
SAV; 
- Indicadores de 
Corpo Docente;  
-Avaliação do 
ENADE. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Ausência 
de Medidas  

-Ausência de Plano 
de carreiras ; 
-Administrativo 
 -Ausência de  
ferramentas formais  

!! !! !

!! !! !
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O orçamento relaciona-se ao desejo de uma formalização desse instrumento e ao 

estabelecimento de autonomia das unidades. Contudo, informalmente, existe uma aprovação de 

gastos operacionais e investimentos, que é percebida por alguns como um orçamento. A 

discussão dos gastos do exercício anterior com a controladoria também surge como percepção 

de um planejamento orçamentário. Essas evidências são confirmadas através da existência de 

uma projeção de sustentabilidade financeira para cinco anos do PDI e a presença de aprovação 

de verba para realização da semana do curso em ata de reunião.  

As medidas financeiras aparecem com a presença de comentários sobre fluxo de caixa, 

otimização de custo, inadimplência, ponto de equilíbrio, lucro (superávit), constando que foram 

evidenciadas, nos relatórios de controladoria, as seguintes medidas: faturamento, 

inadimplência, margem de contribuição, lucro (superávit), ebitda; esses elementos constavam 

nas atas de reunião.  

As medidas não financeiras se relacionam à qualidade do ensino, ao trabalho em equipe, 

à capacitação profissional, à satisfação do aluno e do colaborador, às avaliações realizadas pelo 

MEC, ao ENEM, ao parceiro do material didático e à CPA; contudo, foram evidenciados nos 

documentos somente os seguintes indicadores: ENEM, IGC, CPC, ENADE; nas atas de 

reunião, confirmam-se as avaliações do ENADE e da CPA.  

A ausência de medidas apareceu em comentários que consideram a não identificação de 

medidas formalizadas de controle na instituição.  

  

4.2.4. Controles de Recompensas  

 

Os Controles de Recompensa apoiam-se na atualização profissional, na oportunidade 

dentro da instituição, no apoio pessoal, na presença de elogio, bem como nas recompensas 

intrínseca e extrínseca. Estes podem ser evidenciados nas entrevistas, análise de documentos e 

atas de reuniões analisadas como verifica-se no Quadro 10.  
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Quadro 10 - Controles de recompensas. 

 

 !! Tópicos e ideias principais  

Categoria Unidades 
de Significado Entrevistas  Documentos  Atas de Reunião  

C
O

N
TR

O
LE

S 
 

R
EC

O
M

PE
N

SA
S 

 

 Atualização  
Profissional 

- Investimento em 
conhecimento; 
- Capacitação Pro-
fissional; 

- Plano de 
Carreira  
Docente;  

- Discussão sobre 
o plano de 
carreira; 
- Docente  
Formação 
continuada.  

 Oportunidade de  
Crescimento na 
Instituição  

- Crescimento Pro-
fissional;  
- Oportunidade de 
ascensão a cargos 
de gerência. !! !!

Apoio Pessoal  
- Apoio a problemas 
particulares;  
- Confiança. 

- Missão  do 
Claretiano;  
- Carta de 
Princípios.! !!

 Recompensa 
intrínseca  

-Assumir o projeto;  
-Assumir a missão;  
-Fazer  cada vez 
melhor; 
-Empenho.  !! !!

 Recompensa 
extrínseca  

- Prêmio pelo 
desempenho; !! !!

Presença do elogio 
- Reconhecimento  
auto estima;  
- Ser notado.  

!!
- Gratidão  pelo 
empenho de todos.!

 Ausência de um 
sistema  
de recompensas 
formal  

- Falta de 
institucionalização 
do reconhecimento;  
- Falta de plano de  
carreira 
administrativo; 
-Falta de Feedback.  !! !

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A atualização profissional surge nas entrevistas sendo evidenciada em documentos pelo 



77 
 

plano de carreira docente e nas atas de reunião, em que se relatam o plano de carreira e a 

formação continuada.  

A oportunidade de crescimento aparece na entrevista como valorização dos 

colaboradores que estão na instituição e capacitação; no entanto, falta a formalização desses 

procedimentos, uma vez que isso não foi encontrado nos documentos nem nas atas de reunião.  

O apoio pessoal é constatado nas entrevistas com a colaboração e o apoio em problemas 

pessoais dos colaboradores. Essa prática é inerente à cultura da instituição, evidenciada pela 

missão e pela Carta de Princípios; contudo, não consta em atas de reunião.  

A recompensa intrínseca está mais presente nas entrevistas do que a extrínseca, que 

aparece como comprometimento com a missão e com projeto do Claretiano. 

Nesse sentido, surge a presença do elogio como forma de realizar o reconhecimento, 

elevando a autoestima e sendo eficaz para a motivação dos colaboradores; mesmo assim, não 

está evidenciada nos documentos, apesar de ser constatado o reconhecimento do presidente aos 

gestores e diretores em ata de reunião. 

A ausência de um sistema formal de recompensas foi verificada pela falta de 

formalização identificada nos itens anteriores, pelo fato de as práticas não estarem presentes 

nos documentos da instituição. 

 

4.2.5. Controles de Administrativos 

 

 Os controles Administrativos estão no âmbito da estrutura governamental, como ela se 

apresenta e de que forma exerce os controles na organização, na estrutura de governança, 

verificando o nível de governança estabelecido e por fim nas regras e políticas que regem a 

organização e colaboram para o controle gerencial. Foram verificadas presença do controle 

administrativos nas entrevistas, documentos e atas de reunião como pode ser observado no 

Quadro 11.  
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Quadro 11 - Controles Administrativos. 

 

 !! Tópicos e ideias principais  

Categoria Unidades de 
Significado  Entrevistas  Documentos  Atas de 

Reunião  

C
O

N
TR

O
LE

S 
A

D
M

IN
SI

TR
A

TI
V

O
S 

 

 Estrutura Organizacional  

-Modelo 
Organizacional;  
-Gestão Eclesiástica;  
-Entidade Confessional;  
-Congregação. 

-Estatuto 
 (Fornece  
a estrutura).  

  
  
  

  

Estrutura de Governança  

-Profissionalismo;  
-Prestação de contas;  
-Conselho 
administrativo. 

-Regimento 
 (Regras de 
atuação).  

  
  

  

Regras e Políticas  

-Políticas Institucionais;  
-Processos;  
-Comunicação Interna; 
-Código de Ética;  
-Regras. 

-Políticas 
descritas.  

-Aprovação 
regulamento 
do PIC 
(Programa 
de Iniciação 
Cientifica);  
-Criação de 
normativas 
internas.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os Controles Administrativos apresentam, em relação à estrutura organizacional, um 

modelo de gestão confessional, com suas peculiaridades, o que pode ser confirmado na análise 

de seu estatuto; contudo, não ficam evidenciados nas atas de reunião. Com relação à 

governança, constatam-se a presença de prestação de contas e as sugestões de criação de um 

conselho administrativo, evidenciado no regimento da instituição. No âmbito das regras e 

políticas, a revisão de processos e a criação de políticas institucionais surgem como elementos 

de controle, o que pode ser evidenciado nas políticas descritas e por meio da presença em atas 

de reunião de aprovações de regulamentos. A melhoria da comunicação interna e a criação de 

código de ética são apresentadas como sugestão de melhoria nesses controles. 

 

4.2.6. Controles de Culturais  

Os controles culturais relacionam-se com aos valores, clãs e símbolos que pela forte 
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presença determinam certo controle nas organizações. Foram encontradas evidencias de 

Controles Culturais nas entrevistas, documentos e atas de reunião, conforme Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Controles Culturais. 

 

  !! Tópicos e ideias principais  

 Categoria Unidades de 
Significado  Entrevistas  Documentos  Atas de 

Reunião  

 

C
O

N
TR

O
LE

S 
 C

U
LT

U
R

A
IS

  

Valores 
transmitidos  
no ambiente 
de trabalho 

 -Absorve os valores pela imersão 
ao ambiente; 
- Cobrança dos Pares. 

Missão  do 
Claretiano  
Projeto 
Educativo  
Carta de 
Princípios  

- Reuniões 
iniciam-se  
com uma 
oração  

 
-Menções 
sobre a 
missão;  

 

 

Confiança 

- Segunda chance frente ao erro;  
- Oportunidade para gerar 
resultado;  
- Exemplo da direção.   

 
 

 

Caraterísticas 
de  

Instituição 
Confessional 

- Estrutura  e cultura familiar; 
- Visão assistencialista;  
- Vinculadas aos valores 
religiosos; 
- Programa de vida, missão, 
princípios;  
- Carisma Claretiano;  
-Vínculos familiares e emocionais.   

 
 
 

 

 

 
Valorização 

do  
Ser humano 

- Olhar humano para os  
colaboradores e alunos;  
- Além de profissional  
ter um olhar humano;  
- Formação humana. 

 

 

 

Motivação 
do 

colaborador 

-Ambiente acolhedor de trabalho;  
identificação com a missão;  
- Valor de abertura e acolhimento; 
- Comunidade afetiva da 
acolhedora;  
-Abertura do reitor com  
a comunidade educativa.  

 
 

 

 

 Presença 
da direção 

- Exemplo por parte da direção;   
- Participação da direção  
nas tomadas de decisão.   

 Ausência de 
Feedback 

- Falta de retorno de  
como está o desempenho.  

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Os colaboradores mais antigos transmitem os valores para os que estão chegando, 

ocorrendo uma cobrança pelos pares de coerência com a missão e princípios da instituição. 

Existe uma relação de confiança bastante presente, gerando oportunidade de segunda chance 

diante do erro. O exemplo da direção nas ações induz os colaboradores a um comportamento 

de empenho em busca de melhores resultados.  

Com relação à estrutura confessional, ela está em processo de adaptação ao ambiente 

empresarial, mas ainda apresenta características confessionais, como visão assistencialista e 

conservadora, bem como vínculos familiares e emocionais; em contrapartida, isso cria um 

ambiente de trabalho confortável e produtivo. O vínculo com a formação humana e a percepção 

do colaborador como uma pessoa única e irrepetível geram satisfação ao colaborador, 

motivando-o ao desenvolvimento de suas atividades. Essa cultura procura profissionais 

competentes e que estejam comprometidos com a missão claretiana.  

A presença da direção nas unidades e nos polos gera uma confiança pelo exemplo e 

também proporciona um controle sobre as operações. 

Todos esses aspectos podem ser evidenciados na Missão, no Projeto Educativo e na 

Carta de Princípios, além do fato de as reuniões se iniciarem com orações. 

 

 

4.3 PROPOSIÇÃO DE CONTROLES GERENCIAIS  
 

A partir das análises realizadas anteriormente e da teoria discutida no Capítulo 3, serão 

realizadas a identificação dos principiais controles existentes e uma proposição de outros 

controles com base na consideração de lacunas e de fatores críticos identificados que possam 

agregar valor para a instituição.  

 

4.3.1 Proposta de Controles de Planejamento  

 

Na Categoria Controles de planejamento foram identificados, Planejamento Estratégico, 

Planejamento de Desenvolvimento Institucional Institucional (PDI), CECLAB e proposto o 

Planejamento Estratégico em Nível de Rede, conforme descrito no Quadro 13.  
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Quadro 13 - Proposta de controles para a categoria Controles de Planejamento. 

 

Categoria  Unidades de Significado  

CONTROLES DE PLANEJAMENTO  
1. Longo Prazo  
2. Curto Prazo (tarefa)  
3. Centralização  

Controles Gerenciais  
Fonte de Informação  

Entrevistas Documentos  Proposta do 
autor  

Planejamento Estratégico  X     
Plano de Des. Institucional (PDI)    X   
CECLAB (Planejamento) X     
Planejamento Estratégico para Rede      X 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O planejamento estratégico não é formalizado; portanto, a sua formalização colaboraria 

para melhor acompanhamento posterior. O PDI, por sua vez, aparece concretamente 

formalizado em um documento, mas é um planejamento local, que não abrange toda a rede. Já 

o CECLAB surge como instância de discussões e de planejamento, no nível de rede, mas de 

forma mais acentuada no âmbito pedagógico e com maior força na educação básica. Por essa 

razão, a sugestão é que seja realizado um planejamento estratégico em nível de rede de modo 

formalizado, direcionando os demais planejamentos de cada unidade.  

 

4.3.2 Proposta de Controles de Cibernéticos  

 

Para os Controles Cibernéticos foram identificados a sustentabilidade financeira do 

(PDI) e indicadores financeiros e não financeiros, sendo proposto o (BSC (Balanced Scorecard) 

e Orçamento Formal para a Rede como descrito no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Proposta de controles para a categoria Controles Cibernéticos. 

Categoria  Unidades de Significado  

CONTROLES CIBERNÉTICOS  

1. Orçamento  
2. Medidas Financeiras 
3. Medidas não Financeiras  
4. Ausência de Sistemas Formais de Medida  
  

Controles Gerenciais  
Fonte de Informação  

Entrevistas Documentos  Proposta do 
autor  

Sustentabilidade Financeira do PDI    X   
Inadimplência  X X   
Lucro (Superávit)  X X   
Ebtida    X   
Inadimplência  X X   
Ponto de Equilíbrio  X     
ENEM / ENADE / IGC / CPC X X   
Margem de contribuição   X   
BSC (Balanced Scorecard)      X 
Orçamento formal para a Rede       X 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Os Controles Cibernéticos foram apresentados com necessidade de melhoria, a fim de 

colaborarem de um modo melhor nos controles. A sustentabilidade financeira do PDI é uma 

ferramenta importante, mas ocorre de forma local, não abrangendo a rede. Foram evidenciadas 

medidas financeiras como lucro (superávit) e ebtida, que são apuradas somente anualmente – 

elas devem ser apuradas mensalmente, dada a sua tempestividade. Outras medidas financeiras 

como inadimplência, ponto de equilíbrio e margem de contribuição são retiradas em nível de 

rede e mensalmente. Outras medidas não financeiras surgiram para avaliar a qualidade, como 

ENEM, ENADE, IGC e CPC. A proposta para complementar esses controles seria a 

implantação de um BSC (Balance Scorecard), dada a sua perspectiva híbrida como elementos 

financeiros e não financeiros e um orçamento formal para a rede. Esses controles ajudariam a 

acompanhar a estratégia no nível de rede, devido a relação de causa e efeito do BSC que 

identificaria a implantação das estratégias propostas e monitoraria os resultados e o orçamento 

ajudaria na eficácia dos custos.  
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4.3.3 Proposta de Controles de Recompensas  

 

Os Controles de Recompensas encontrados foram capacitação profissional, geração de 

oportunidade, estabelecimento de confiança e plano de carreira docente sendo a proposta 

realizada o plano de carreira administrativo conforme o Quadro 15.  

 

Quadro 15 - Proposta de controles para a categoria Controles de Recompensa. 

 

Categoria  Unidades de Significado  

CONTROLES DE RECOMPENSAS  

1. Atualização profissional  
2. Oportunidade de crescimento da instituição  
3. Apoio Pessoal 
4.  Recompensa intrínseca  
4.  Recompensa extrínseca  
5. Presença de elogio   
6. Ausência de um sistema de recompensa formal  

Controles Gerenciais  
Fonte de Informação  

Entrevistas Documentos  Proposta do 
autor  

Capacitação profissional  X     
Oportunidade  X     
Confiança  X     
Plano de Carreira docente  X X   
Plano de carreira administrativo      X 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os controles de recompensas estão atrelados ao incentivo, à capacitação profissional 

dos colaboradores e à oportunidade de ascensão dentro da instituição, além da gratidão pela 

confiança. Foi citado o plano de carreira docente, sendo unicamente evidenciado nos 

documentos. A sugestão para isso é a formalização do plano de carreira administrativo que 

evidenciaria as regras de recompensas e evolução dentro da instituição.  
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4.3.4 Proposta de Controles Administrativos  

 

Os controles administrativos que surgiram foram a estrutura confessional, a existência 

de uma prestação de contas anual, politicas, regras e regulamentos e como proposta a 

Governança corporativa para Rede, conforme descrito no Quadro 16.  

 

Quadro 16 - Proposta de controles para a categoria Controles Administrativos. 

 

Categoria  Unidades de Significado  

CONTROLES ADMINISTRATIVOS  
1. Estrutura organizacional  
2. Estrutura Governança  
3. Regras e Políticas  

Controles Gerenciais  
Fonte de Informação  

Entrevistas Documentos  Proposta do 
autor  

Estrutura Confessional  X     
Prestação de contas anual  X X   
Políticas institucionais  X X   
Regras e Regulamentos  X X   
Governança Corporativa para Rede      X 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os Controles Administrativos permeiam a estrutura da instituição, que passa por um 

momento de transformação, de uma estrutura confessional para uma estrutura empresarial. A 

revisão de processos, a criação dos princípios, as políticas institucionais e a profissionalização 

dos colaboradores apontam para essa mudança. Existem alguns elementos de governança 

corporativa, como prestação de contas e transparência; no entanto, a proposta é que seja 

formalizada a governança em nível de rede.  
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4.3.5 Proposta de Controles Culturais   

 

A identificação com a Missão, presença e exemplo da direção e confiança entre direção 

e colaboradores formam os controles culturais conforme Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Proposta de controles para a categoria Controles Culturais. 

 

Categoria  Unidades de Significado  

CONTROLES CULTURAIS  

1. Valores transmitidos no ambiente de trabalho  
2. Características de instituição confessional  
3. Valorização do ser humano  
4. Motivação do Colaborador  
5. Presença do Direção   
6. Ausência de Feedback 

Controles Gerenciais  
Fonte de Informação  

Entrevistas Documentos  Proposta do 
autor  

Identificação com a Missão  X X   
Presença da Direção  X     
Exemplo da Direção  X     
Confiança X     

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os Controles Culturais estão presentes na instituição por meio da presença forte da 

missão e dos princípios que são transmitidos de um colaborador a outro, bem como pela 

intenção da direção de reter e selecionar talentos não somente técnicos, mas também aqueles 

que estão comprometidos com a missão da instituição. A presença e o exemplo da direção 

geram, assim, comprometimento em busca dos resultados. As recompensas são intrínsecas, 

verificadas pelo engajamento com a missão; quando são extrínsecas, estão alinhadas à 

capacitação profissional e à oportunidade de crescimento.  

A confiança surge como elemento importante nesse aspecto, pois ela é recíproca e gera 

resultados positivos para ambos os lados: por parte da direção, que obtém o resultado pela 

confiança concedida, e do colaborador, que se empenha para não quebrar essa confiança.  
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4.3.6 Controles Gerenciais – Claretiano – Rede de Educação   

 

A partir das analise de conteúdo e triangulação dos dados foi construído  um conjunto 

de controles gerenciais existentes no Claretiano, apresentados abaixo. 

Quadro 18 - Controles gerenciais do Claretiano – Rede de Educação. 

Categorias Unidades de Significado  Controles  
Gerenciais  

CONTROLES 
 PLANEJAMENTO  

1.Longo Prazo  
1.Planejamento Estratégico da Rede  
2.PDI (Plano de  Desenv.  
Institucional ) 

2. Curto Prazo (Tarefa)  1.CECLAB 

CONTROLES  
CIBERNÉTICOS  

 1. Orçamento  1. Sustentabilidade Financeira (PDI) 
2. Orçamento Formal da Rede 

 2. Medidas Financeiras  
1.Ebtida / Lucro (Superávit)  
2. Inadimplência  
3. Margem de Contribuição  

3. Medidas Não Financeiras  1. ENEM  
2. ENADE/IGC/CPC 

4. Hibridas  1. BSC (Balanced Scorecard)  

CONTROLES  
RECOMPENSAS  

 1.Atualização Profissional 1. Capacitação profissional  
 2.Oport. ascensão na 
Instituição  

1.Plano de Carreira Docente 
2. Plano de Carreira Administrativo  

 3. Apoio pessoal  1. Assistência ao colaborador   
4.Presença do elogio  1. Incentivo verbal  

CONTROLES 
ADMINSITRATIVOS  

 1.Estrutura Organizacional  1. Verticalizada  
2. Ambiente familiar   

2.Estrutura de Governança  1. Governança Corporativa Formal 
para Rede  

3.Regras e Políticas  
1. Politicas Institucionais  
2. Regulamentos  
3. Regimentos  

CONTROLES  
CULTURAIS  

1.Trasmissão de Valores  1. Conscientização da Missão e 
valores do Claretiano  

2.Confiança  1. Credibilidade no colaborador  
 3.Caract.s de Instituição 
Confessional  1. Vínculos familiares e emocionais   

 4.Valorização do  
Ser humano  

1. Cuidado e atenção com o 
colaborador  

 5.Motivação do 
colaborador  

1. Reconhecimento do trabalho do 
colaborador  

 6.Presença da direção  1. Acompanhamento de perto dos 
trabalhos  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O quadro aponta que a instituição atua com vários controles que se enquadram em todas 

a tipologias de Malmi e Brown (2008); contudo, não existe formalização para alguns. A 

composição funciona com o incremento de controles cibernéticos, de planejamento e 

administrativos formalizados; no nível de rede, isso traria benefícios para esse momento de 

transição.  
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5. CONCLUSÕES 
 

O Claretiano – Rede de educação é uma associação sem fins lucrativos com orientação 

confessional que tem a missão de fornecer uma formação técnica e humana, entregando ao 

mercado e à sociedade um profissional diferenciado. Atua no mercado educacional, que, nos 

últimos anos, tem sofrido com o aumento da concorrência pela entrada de players com foco no 

lucro.  

Diante desse desafio, o estudo levantou os principais fatores críticos de sucesso na 

percepção de diretores e gestores, sendo que os mais citados estão relacionados à própria 

concorrência como fator a ser monitorado, modelo de gestão, trabalho em rede e capacitação 

profissional. A recente criação do Claretiano – Rede de Educação leva os diretores e gestores a 

perceber a mudança de paradigma que tal fato estabelece, devendo estar atentos a um novo 

modelo de gestão e de trabalho, em que o individual deve ser deixado de lado – tendo em vista 

sempre a rede. A capacitação profissional surge como fator crítico, embora seja apresentada 

como controle de recompensa. A percepção é que, nessa transição, a capacitação é importante 

para a consolidação dos processos da rede.  

Para controlar e acompanhar as estratégias de atuação no mercado, o Claretiano – Rede 

de Educação utiliza um pacote de controles gerenciais, mas percebe a forte presença de 

controles culturais ancorados à confiança.  

Essa fase de mudança que a instituição está vivenciando em virtude da expansão e da 

consolidação da rede altera o formato de gestão. Ela está na fase da direção que precede a crise 

de autonomia (GREINNER, 1998). E essa percepção surge em trechos das entrevistas que 

indicam a centralização do planejamento e a importância do diálogo institucional coerente com 

o princípio da abertura.  

Foi constatado o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) como controle de 

planejamento; no entanto, sua aplicação ocorre somente no ensino superior, não atendendo toda 

a rede. Por essa razão, propõe-se um planejamento estratégico para a rede. No curto prazo, é 

gerido por reuniões; nelas, são estabelecidas tarefas e, também, são cobrados resultados da 

execução destas.  

Os controles cibernéticos existem mais na forma de medidas não financeiras do que 

financeiras, sendo que estas não são discutidas em reuniões nem utilizadas para cobrar 

desempenho. A melhor divulgação das medidas, tanto financeiras como não financeiras, e a 

vinculação delas às metas estabelecidas apresentariam uma maneira alternativa indutora de 
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desempenho. Em virtude disso, foi sugerido o BSC (Balanced Scorecard) como ferramenta 

híbrida e de alto impacto com a estratégia. O orçamento aparece de maneira informal com um 

controle de gastos realizados e aprovados pela direção. A sua formalização aparece nas 

entrevistas como desejo vinculado à busca pela autonomia da unidade.  

A estrutura é percebida pelos entrevistados como centralizada, com a divisão clara entre 

acadêmico e administrativo. Apesar disso, alguns enxergar uma tendência à descentralização. 

Contudo, o movimento de centralização se dá para a conscientização e, talvez, para se chegar 

ao próximo passo, que é a autonomia. A governança surge somente com a prestação de contas 

anual – as demais formas são informais e em um nível local; por essa razão, sugere-se uma 

governança para a rede. O processo de criação da rede levou à estruturação das políticas que 

carecem de consolidação, segundo os entrevistados.  

As recompensas estão fortemente vinculadas aos controles culturais, sendo separadas 

para análises por uma questão didática e metodológica. Os valores da instituição são 

transmitidos informalmente pelas atitudes das pessoas e pela coerência da direção. A 

caraterística confessional fornece atributos de ser familiar e conservadora; todavia, surgem 

aspectos positivos nessa estrutura – o colaborador sente-se parte da missão, com um tratamento 

humano, um carisma maior que a missão empresarial. Essas perspectivas estão presentes nos 

princípios que abordam respeito, diálogo e serviço. A presença e a coerência da direção com a 

missão e com os valores induzem o comportamento a um bom desempenho, percebendo mais 

recompensas intrínsecas do que extrínsecas, ligadas à oportunidade de ascensão e capacitação 

profissional ou reconhecimento verbal por meio do elogio.  

O empenho em buscar o resultado positivo sem a cobrança formal dos controles 

cibernéticos está na confiança, que apresenta três fatores: habilidade, benevolência e 

integridade. A habilidade é notada não só por meio das frequentes menções sobre capacitação 

profissional, como também pelo trabalho em equipe e pela absorção da missão. Por sua vez, a 

benevolência é verificada na própria missão e nos princípios, remetendo-se ao cuidado com o 

outro, à outra oportunidade, à crença no potencial. A integridade, por fim, é observada pelo 

exemplo e pela coerência da direção e da província na gestão da rede.  

O Claretiano – Rede de educação tem um pacote de controles gerenciais ancorados na 

eficiência dos controles culturais e na confiança, que funciona no momento atual; no entanto, 

com seu crescimento e consolidação da Rede de Educação, deverá incrementar outras 

ferramentas, a fim de perpetuar seu crescimento. 

Este estudo se baseou nas percepções de pessoas que vivenciam a realidade do 

Claretiano – Rede de educação; por essa razão, as generalizações com relação ao seu resultado 
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devem ser evitadas.  

O estudo deixa a possibilidade de futuros estudos, a fim de verificar o quanto os 

controles culturais e a confiança impactam no resultado de instituições educacionais de cunho 

confessional.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 

N.  Perguntas  Autor  

1 Quais são os grandes desafios e objetivos do Claretiano ou da sua 
área? 

 Ferreira e Otley 
(2009) 

2 Quais os Fatores Críticos de Sucesso? Pontos chaves para o 
sucesso do Claretiano?  

 Ferreira e Otley 
(2009) 

3 Como o Claretiano monitora estes Fatores Críticos de Sucesso?   Ferreira e Otley 
(2009) 

4 
Como funciona o processo de gestão do Claretiano? Existe um 
processo de planejamento? Conte-me como ele é feito, quem 
participa, quem aprova, em qual período? 

Malmi e Brown 
(2008) 

5 Como é avaliado se a organização e  o  gestor está estão tendo bons 
desempenhos? 

Malmi e Brown 
(2008) 

6 

Conte-me como foi o seu dia anterior no trabalho? Que tipos de 
decisões foram tomadas? Como foram tomadas? Que tipos de 
problemas aconteceram? Quais gestões e iniciativas você 
desenvolveu? 

Malmi e Brown 
(2008) 

7 Em termos de motivação de pessoas, como você avalia as práticas 
atuais de reconhecimento do desempenho dos gestores? 

Malmi e Brown 
(2008) 

8 
Na sua opinião os procedimentos administrativos do Claretiano 
estão adequados à realidade organizacional de hoje? Existe algum 
aspecto a aperfeiçoar, por que? Cite um exemplo? 

Malmi e Brown 
(2008) 

9 

Quais são as principais crenças e valores do Claretiano? Na sua 
opinião estas crenças e valores  estão claros para os gestores? Você 
identifica algum aspecto que essas crenças e valores está mudando 
ou deveria ser adequado em função da realidade dos dias atuais? 

Malmi e Brown 
(2008) 

10 

Você tem algum exemplo de como as crenças e valores direcionam 
o comportamento das pessoas no Claretiano? Na sua área você 
consegue perceber um choque de cultura com funcionários que 
vieram de outra organização? 

Malmi e Brown 
(2008) 
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APÊNDICE B: CARTA DE INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 

À INSTITUIÇÃO DA PESQUISA 
 
 

 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar os Controles Gerenciais do Claretiano – 

Rede de Educação. Sendo assim aplicarei instrumentos de coleta de dados: questionário, 

entrevistas com diretores e gestores da empresa e análise de documentos institucionais bem 

como atas de reunião. 

Para tal solicito a autorização da empresa Claretiano – Rede de educação – CNPJ 

44.943.835./0001-50 para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados; o material e o 

contato interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à empresa. 

Os indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer 

momento. Tudo o que for falado será confidencial e usado sem a identificação do 

colaborador e dos locais. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser 

livremente esclarecidas, bastando entrar em contato no e-mail ou telefone abaixo mencionado. 

De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia ficará com a empresa e 

outra com o pesquisador. Obrigado. 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Pesquisador: Marcio Machini RG 23.256.173-4/SSP-SP 

16-99278-9165 
controladoria@claretiano.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO  

LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) Sérgio 

Ibanor Piva, responsável legal pelo Claretiano – Rede de Educação _. após leitura da CARTA 

DE INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE À INSTITUIÇÃO DA PESQUISA, 

ciente dos procedimentos de coleta de dados na empresa, não restando quaisquer dúvidas 

a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância em autorizar a realização da pesquisa proposta. 

Fica claro que os sujeitos de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer 

momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de 

participar do estudo-alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se 

informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

 

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2016. 
 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa 
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APÊNDICE D: FORMAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO E 
CATEGORIAS 

 
 

 
Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  

FA
T

O
R

E
S 

C
R

ÍT
IC

O
S 

D
E

 S
U

C
E

SS
O

  

Mercado e 
 Concorrência 

Dir1 [Porque o mercado de educação no Brasil, é um mercado 
desafiante, é um mercado, eu digo, agressivo, com a abertura 
das empresas S/A de educação.] 
Dir1 [questão da qualidade, queira ou não, você manter a 
qualidade da sua instituição te custa, dentro do mercado de 
concorrência que nós vivemos.] 
Dir1 [Mas hoje eu estou pensando o seguinte, analisando tudo,  
é melhor eu manter a minha qualidade com o menor número de 
alunos, e pensar na minha perenidade, do que eu entrar no jogo 
de competição de valores somente comerciais, e eu fracassar 
logo.] 
Dir1 [Que nós estamos hoje com uma grande expansão de polos 
no país, então a gente sempre tem essa consciência. Em alguns 
polos está difícil você entrar, você adquirir confiança, 
credibilidade daquele mercado, mas eu tenho que entrar, eu 
tenho que colocar meu pé ali, e tenho que me manter, porque 
amanhã eu posso estar ali, senão amanhã eu fecho o polo e 
venho embora.] 
Dir4 [Eu acho que para que o Claretiano tenha sucesso, ela teria 
que fazer um projeto pedagógico de curso bem preparado, com 
matrizes curriculares adequadas aos desafios dos tempos 
modernos.] 
Dir4 [gente não poderia mais ter uma matriz curricular 
engessada.] 

Dir8 [O segundo desafio que eu vejo é a questão de estar 
avançando com a instituição no contexto, levando em conta toda 
uma concorrência que existe no entorno.] 
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Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

FA
T

O
R

E
S 

C
R

IT
IC

O
S 

D
E

 S
U

C
E

SS
O

   

Modelo de 
Gestão  

Dir1 [Nós temos que fazer essa mudança de paradigmas.] 
Dir1 [mesma estrutura deles acadêmica; enxugamento de carga 
horária; revisão de bibliografias; de novas tecnologias 
educacionais; que você vai atender bem o seu aluno, vai estar 
atendendo ele em uma visão moderna, e pensando também que 
você tem que diminuir os seus custos.] 
Dir6 [Então eu acho que um grande desafio é otimizar o espaço,  

otimizar o lugar em que a instituição se encontra, otimizar o 
material didático,  fazer uma boa gestão que consiga receber 
dinheiro, e também poder produzir uma qualidade de ensino 
acessível às pessoas que não tem possibilidade, para cumprir o 
que a missão nos permite fazer.] 
Dir8 [a implantação de um sistema de gerenciamento.] 
Gestacad3 [Acredito que a gente precisa profissionalizar algumas 
áreas.] 

Gestacad2  [A gente precisa de uma vivência maior de mercado, 
e agregar coisas, ou boas práticas que estão sendo feitas aí fora 
para que a gente possa sobressair também.] 

Gestacad7 [Mas a dificuldade é justamente essa, é a distância. 
Como você tem muitos polos, eles estão espalhados, e você não 
está acompanhando o dia a dia do funcionário, e também você 
nunca tem um único funcionário que trabalha com aquilo, que 
isso é dividido entre todos do polo, então há uma dificuldade no 
monitoramento, na execução desse ponto crítico.] 

Estratégia  

Dir1 [Eu tenho que manter a minha qualidade, mas eu tenho que 
pensar que eu tenho um custo, e esse custo eu não posso também, 
está fora do mercado atual, eu tenho que estar acima, porque 
senão eu não pago, mas eu tenho que estar revendo não só o custo, 
mas também a minha prática pedagógica para que eu consiga 
equacionar as duas coisas.] 

Dir1 [equacionar custo e qualidade dentro do mercado que nós 
estamos vivendo hoje, dentro da realidade socioeconômica e 
política que eu vivo no momento atual, como eu vou passar por 
essa crise, como eu vou conseguir superá-la, e olhar lá na frente.] 
Dir4  [Então aí que vem o problema, porque muitas vezes as 
decisõestomadas, elas levam em conta mais um critério de 
subsistência, do ponto de vista econômico, do que mais uma 
preocupação de cunho pedagógico.] 
Gestacad1 [know-how aí adquirido ao longo dos anos] 
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Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

FA
T

O
R

E
S 

C
R

IT
IC

O
S 

D
E

 S
U

C
E

SS
O

  

Capacitação 
dos 

colaboradores  

Dir3 [Temos que estar atentos sempre na formação e na 
capacitação de todos os profissionais para que todos atuem bem 
em várias áreas que o Claretiano tem, desde o professor até o 
funcionário que vai fazer parte da equipe de limpeza, ou quer nas 
rotinas administrativas, isso requer preparo e desenvolvimento 
desses profissionais e desses colaboradores.] 
Dir7 [a primeira coisa é a capacitação de pessoas.] 
Gestacad2 [Então, assim, eu acho que prioritariamente é a equipe. 
Depois são os sistemas, que a gente depende que tem que serem 
adequados também para a gente poder desenvolver; a 
comunicação, tanto interna como externa com o nosso cliente, 
que seria o aluno.] 

Gestacad6 [Ó, o fator crítico na operacionalização são pessoas, 
né,  aí a gente tem que ter uma equipe de pessoas com 
competência para ajudar, também nisso a gente evoluiu bastante.] 

Gestacad9 [Vejo que talvez uma capacitação para os próprios 
funcionários que trabalham; outro ponto também que eu vejo, é a 
questão de uma redistribuição e reorganização de funções e 
utilidades, e o que acontece no departamento.] 

Satisfação do 
cliente  

Dir1 [manter uma qualidade de ensino para ela atingir um 
público, só que ela pensar que ela vai ter sempre um público fiel, 
ela não terá. Porque tem outras instituições de ensino privadas, 
como empresas, que estão dando qualidade de ensino, até melhor 
que as confessionais, e estão tendo resultados. Não sei se eu te 
respondi.] 

Gestadm9 [ Hoje eu vejo como o bom desempenho, o resultado 
que a gente colhe, que é o nosso cliente final, que é o aluno. 
Porque quando você fala em satisfação, aqui eu estou envolvendo 
o Claretiano como rede.] 

Regulação  

Dir4 [Então a gente teria que pensar em questão à normativa do 
MEC, tentar responder àquilo que o MEC coloca como 
necessidade] 

Gestacad6 [Esse é o desafio, e que não é fácil, tendo em vista as 
mudanças legislativas constantes.] 
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Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

FA
T

O
R

E
S 

C
R

IT
IC

O
S 

D
E

 S
U

C
E

SS
O

  

Trabalho em 
Rede 

Dir5 [Trabalhar em rede é um grande avanço, só que implica a 
gente abrir  mão de várias coisas, que às vezes na nossa 
individualidade, na nossa regionalidade, para a gente tem muito 
claro e muito certo, mas em rede a gente é obrigado a rever isso 
daí.] 

Dir8 [E o outro desafio é trabalhar com a equipe motivada, uma 
equipe que queira realmente alcançar um foco de crescimento 
dentro da instituição, avançar em uma proposta educacional.] 

Dir9 [Os pontos chaves para que isso aconteça, como eu já falei 
anteriormente, a gente conseguir esse engajamento dos 
profissionais que lá atuam.] 

Gestacad2 [Os pontos-chaves para que isso aconteça é eu ter 
uma equipe coesa, que eu falo assim, que eu tenho que ter uma 
equipe comprometida com o trabalho que ela desenvolve.] 

Gestacad2 [integração não só entre o (no meu colégio) com a 
mantenedora, mas todas as unidades procurassem trabalhar da 
mesma forma.] 

Gestão de 
Custos  

Gestacad10 [controle de gastos, tem que ter uma gestão muito 
bem feita de gastos.] 
Gestacad10 [A gente precisa tomar muito cuidado, fazer um 
planejamento, fazer orçamentos ou alguma coisa assim, em 
relação aos gastos.] 

Contratação de 
colaboradores  

Gestacad11 [eu acho que são pessoas com... é melhorar o 
pessoal, as contratações.] 
Gestacad3 [Eu acho que o maior desafio hoje, atualmente, é 
encontrar profissionais com um nível de conhecimento que 
consiga entrar na instituição e mantenha o ritmo do processo, 
com o mínimo de preparação assim, de formação interna, e que 
atenda também o lado da missão da instituição, não só uma 
questão vínculo contratual, só o empregado-empregador, mas o 
lado do carisma Claretiano, a missão do Claretiano como uma 
instituição religiosa.] 
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Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  
FA

T
O

R
E

S 
C

R
IT

IC
O

S 
D

E
 S

U
C

E
SS

O
 

Avanço 
Tecnológico  

Gestacad11 [A segunda falha, (...), que eu vejo aqui pela unidade, 
é a questão de sistema.] 
Gestacad11 [Uma vez que a instituição busca centralizar as 
informações, eu vejo que a nossa unidade, não sei se porque é 
muito longe, se falha a internet, se a gente tem dificuldade com o 
sistema, se falta treinamento, isso aí é uma coisa que eu estou 
mapeando aqui.] 
Gestacad4 [Ela é uma instituição que investe muito em 
tecnologia, eu particularmente não tenho do que reclamar.] 

Gestacad4 [abrir polo com o mínimo de estrutura; continuar 
investindo  em tecnologia, continuar colocando computador 
novo, porque se você olha aí, você vai ver, tudo computador 
novo, não tem nada porcaria; tudo de primeira linha.] 

Qualidade de 
informação  

Gestacad6 [Os pontos críticos são os números, é ter os dados 
necessários, as projeções necessárias, que nós melhoramos 
bastante no decorrer dos últimos anos.] 
Gestacad6 [É ter uma base de dados confiável para você fazer a 
gestão da bolsa, esse é o ponto crítico mesmo.] 
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Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  
C

O
N

T
R

O
L

E
S 

D
E

 P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
  

 Longo 
Prazo  

Dir1 [Eu entendo que primeiro você tem que ter um plano 
estratégico do que o grupo pensa, e o que ele planeja para o futuro.] 
Dir1[Temos assim não muito oficializado, mas temos feito em  
cada unidade, que é o plano de desenvolvimento institucional no 
ensino superior, e também nos colégios nós temos feito aí também 
essa reestruturação pedagógica educacional, que tem dado 
resultados.] 

Dir1 [Eu acho que, em primeiro lugar, não coercitivo a palavra, 
mas eu preferiria falar o quê? É conscientização. É o grupo 
entender que para ele crescer, ele tem que produzir.] 
Dir 8 [Eu consigo perceber assim que tanto a rede, a gente nota  
o planejamento estratégico da rede como também das unidades.] 
Dir 8 [Isso. Nós temos dois momentos que a parte acadêmica se 
reúne. Que é quando acontece a CECLAB, em março e setembro. 
Então nós temos já essa programação, quando eu entrei na rede já 
era dessa forma, março e setembro. Então a gente já planeja os dois 
semestres.] 
Gestacad1 [A instituição de ensino por força de lei, ela está pautada 
em um planejamento, em um Plano de Desenvolvimento 
Institucional, no PDI, e esse PDI, de certa forma, orienta as ações 
da instituição, apesar de que por força até desse dinamismo que eu 
falei anteriormente, as coisas mudam, o PDI nem sempre é 
atendido na íntegra, por conta até do movimento dinâmico que tem, 
principalmente a educação a distância, então tem essa característica 
aí muito presente.] 
Gestacad2 [Formalmente, tem-se o PDI, que é o Plano de 
Desenvolvimento Institucional, que é feito um planejamento 
estratégico dentro das áreas, das diversas áreas da instituição, desde 
infraestrutura até as áreas mais voltadas ao negócio, que são as 
atividades acadêmicas.] 
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Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  
C

O
N

T
R

O
L

E
S 

D
E

 P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
  

Curto Prazo 
(Tarefa)  

Dir 8 [ empresa de cobrança, por exemplo, eu acho que foi um 
excelente caminho.] 
Dir 8 [Eu gosto de me reunir toda semana com todos os setores, 
a gente fala que é uma reunião das lideranças, então é onde 
pedagógico vai poder colocar suas atividades, o administrativo 
como um todo. Então a gente reúne tesouraria, secretaria, parte 
do RH, que às vezes tem algum professor que vai e fala com o 
pessoal de RH, que “Ah, eu faltei, mas a coordenadora 
autorizou”, então a gente faz essas reuniões que é para estar 
entrosado de todos os setores] 
Gestacad2 [Olha, eu não gosto de falar que a gente só apaga 
incêndio.] 
Gestadm4 [Na minha perspectiva. Então, esse planejamento às 
vezes é muito rápido, eu percebo porque a minha área eu consigo 
alinhar, mas amanhã pode ser que já tenha algo aí na frente e eu 
nem vi.] 

Gestadm5 [Cada um faz da forma que acredita que seja melhor.  
Pelo menos essa é a visão que eu tenho participando ali do (meu 
setor) e observando alguns outros setores.] 

Gestadm5 [É um planejamento de curto prazo. Eu vejo, 
dificilmente...  às vezes a gente até faz planejamento de médio e 
longo prazo, mas dificilmente a gente consegue seguir. Existe 
muita mudança de regra de negócio e que acaba atrapalhando o 
que foi planejado a médio e longo prazo.] 
Gestadm6 [Olha, está bem aquém do que deveria estar. Nós não 
temos um planejamento estratégico.] 
Gestadm6 [Se a gente conseguisse responder que tipo de escola 
nós  queremos ser, para onde nós queremos ir, para que as nossas 
as decisões, todas as decisões de macro – não estou dizendo do 
meu setor em si, estou dizendo do meu, mas em termo de... se 
estivesse alinhado, seria melhor.] 

Gestadm1 [Então hoje eu realmente procuro fazer algumas 
reuniões, pelo menos a cada 90 dias, nem que for uma reunião, 
“Ah, mas vai fazer só por fazer?”, não. Tem que ter um contexto.] 

Gestadm1 [Tenho, tenho sim. Esse colegiado aqui às vezes ele é 
formal,  então marcamos uma reunião para discutir tal assunto, 
quando de repente, assim, “Ó, você tem cinco minutos?”.] 
Gestadm1 [Eventualmente de no final do dia reunir a equipe em 
um dia de muito movimento e perguntar, “Como é que foi o dia?”, 
fazer uma revisão.] 
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Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  
C

O
N

T
R

O
L

E
S 

D
E

 P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
  

 
Centralização  

Dir4 [o que a gente percebe, que as decisões tomadas, elas não são 
decisões especificamente da unidade. Elas são decisões que vêm 
de um processo mais amplo de discussão, é proveniente da 
mantenedora e que está muito vinculado ao Centro Universitário 
de Batatais, principalmente por conta da alta demanda do EAD.] 

Dir4 [A gente vê que muitas decisões que vêm, elas acabam sendo 
colocadas de uma tal maneira que você pode até questionar, mas 
aquele questionamento não se torna muito bem aceito, porque a 
decisão em si já está tomada.] 
Dir7 [Então, a minha avaliação, acho que estão totalmente em 
Batatais, e depois é apenas repassado, “Vai ser assim”, “Deve ser 
assim”.] 
Dir 7 [E o grande hoje... momento que vivemos, pela experiência  
que eu tenho também junto de outros organismos, outras 
instituições de ensino, chama-se diálogo institucional, onde todos 
são ouvidos.] 

Gestacad3 [Sim, a gente tem a matriz que dá várias diretrizes para 
nós, mas ainda sinto que os polos, as unidades, ainda ficam um 
pouco aquém desse planejamento.] 
Gestacd3 [É um planejamento que vem meio de cima para baixo e 
a gente acaba tendo que realizar as tarefas sem muito 
envolvimento nisso.] 
Gestacad3 [Hoje é nossa matriz em Batatais, a maioria das 
diretrizes que a gente segue nos polos vem da matriz. Então é 
aprovado por lá.] 

Gestadm2 [Nós acompanhamos o que é determinado pela 
mantenedora. Mantenedora vem tratando vários planejamentos, 
dentro da questão do plano de carreira. Eu vejo que tem. Mas 
assim, ainda alguns eu acho que precisam ser mais concretizados.] 

Gestadm2 [Ele já vem pré-determinado pela mantenedora. É feito 
a reunião... a mantenedora já traz uma coisa pronta para as 
unidades. A unidade não tem uma participação efetiva no que diz 
respeito à tratar esse planejamento, do Claretiano de um modo 
geral eu estou falando.] 
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Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

C
O

N
T

R
O

L
E

S 
D

E
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L
A

N
E
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M

E
N

T
O

  

 
Centralização  

Gestadm7 [Bem, é uma gestão bem centralizada, porém eu 
percebo que nos últimos anos está tendo uma... essa centralização, 
ela vem diminuindo em alguns pontos. Isso por conta do 
comprometimento de alguns funcionários que buscam uma 
qualificação, e aí quando o cara busca uma qualificação, ele passa 
a entender um pouco melhor do negócio que ele está fazendo, e 
talvez isso esteja passando uma segurança maior para a direção, e 
essa confiança está gerando uma descentralização de alguns 
setores, mas isso é um processo lento que não vem acompanhando 
a expansão da instituição.] 

Dir8 [(A direção) tem uma expressão que ele fala assim,  
“Aqui a casa tem dono”, se referindo... Quer dizer, é um processo 
que às vezes... por mais que ele fale, comunique às vezes para o 
(provincial) ou outras autoridades, quando vai mexer por exemplo 
com uma equipe, todo mundo da congregação parece que quer 
interferir. Então, nesse momento, é delicado.] 
Gestadm1 [Ele é muito, ele sempre quer saber o porquê. Agora 
uma das coisas que eu via muito no banco, que é uma das coisas 
que ele já também replica, é, “Está com um problema? Eu quero 
saber o problema, mas eu quero que você já venha com uma 
solução agregada”. Então já é um estímulo muito grande nessa 
linha do profissionalismo, fazendo com que a pessoa vá na sala 
dele ou ligue no celular dele, dizendo, “Estou com um problema, 
e fiz isso para resolver. Ou quero que o senhor compartilha, posso 
fazer assim?] 

Dir8 [É algo que... quer dizer, a gente tem o diálogo com (o diretor) 
no caso que vai mostrando, mas muitas vezes está meio obscuro. 
Então vai muito. Esse ano, por exemplo, ele foi uma vez lá, então 
tipo assim, na hora em que você está caminhando, quer dizer, 
“Espera aí. Será que eu estou indo no caminho certo?”.] 
Dir3 [Então, essa questão que está em um nível mais, eu diria, 
centralizado mesmo, e acaba se tornando um tanto subjetivo, 
porque no fundo a avaliação passa pelo critério de ver o cotidiano 
da instituição para ver se as decisões que são tomadas, se estão 
dando certo.] 
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Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

C
O

N
T

R
O
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E
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E

R
N

É
T
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O

S 
 

 Orçamento  

Dir8 [Eu tenho a responsabilidade de depois dar o resultado sobre 
isso, mas que eu também tenha um destino – não sei, na minha 
visão. Quer dizer, o lucro foi tanto ou você não teve lucro, então 
você precisa trabalhar em busca para que você tenha tantos por 
cento para investir em formação de professores, em congressos, em 
captação.] 
Dir9 [É lógico que uma aquisição de algo muito caro que extrapole 
a nossa autonomia, é lógico que a gente não faz sem consultá-lo, 
tanto eu quanto o (coordenador administrativo).] 
Gestadm10 [Participa... a gente tem a área de controladoria, e a área 
de controladoria, ela vem a cada unidade e pega o gestor... Na 
verdade, não sei se todas as unidades têm coordenador 
administrativo, mas no caso de São Paulo aqui, coordenador 
administrativo e financeiro, a gente faz esse trabalho em conjunto. 
Ele puxa do balanço anterior aquilo que foi gasto e tal; paga as 
contas, faz a conta, e aí ele conversa com o administrador 
financeiro para ver se tem alguma distorção, alguma coisa que dá 
para ser percebida, e por que, a justificativa, por que está assim, 
acertar as contas.] 
Gestadm10 [Aprovação? É aprovado pela diretoria. Eu acho que a 
gente faz esse orçamento, a gente faz isso em um nível mais abaixo, 
e depois é levado ao diretor da unidade, e o diretor da unidade... a 
gente explica para ele também direitinho, normalmente ele aprova 
isso.] 
Gestadm9 [Por exemplo, uma questão de cotas, cada departamento 
tem sua cota, “Vamos trabalhar com uma cota para tal 
departamento”, “Não”. Então o departamento, ele cria uma 
responsabilidade, que ele só vai comprar porque ele só tem aquilo 
para gastar. Se ele exceder aquilo, quer dizer, ele vai ter uma 
cobrança, vai ter um outro questionamento posterior, e hoje não se 
tem.] 
Gestadm9 [E aí dentro disso entra a lei orçamentária, que você teria 
que trabalhar com orçamentos, com prévias, com gastos, com o que 
você pode investir, com o que você não pode investir.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 
Categoria Unidade de  

Significado  Trechos das entrevistas  
C

O
N

T
R

O
L

E
S 

C
IB

E
R

N
É

T
IC

O
S 

 

 Orçamento  

Dir8 [É uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, de um 
planejamento...  na área pedagógica tem; na área financeira eu sinto 
falta de ter um planejamento assim, exemplo: você tem tantos por 
cento destinado para ações de marketing – no caso captação –, de 
investimento na formação continuada.] 
Gestacad3 [É uma questão que a gente eu acho que vai futuramente 
trabalhar a questão de orçamento por polo.] 
Gestadm2 [Eu acho que um dos parâmetros que é utilizado é o 
balanço patrimonial.] 

Gestadm10 [A gente está trabalhando em rede, só que com essas 
especificações de cada região. Eu acho que a gente tem que 
melhorar isso, tem que ter esse olhar – o que precisa em cada região 
– e ao mesmo tempo também, eu acho que a gente tem que avançar 
na parte de orçamento. Eu acho que de repente ter uma 
transparência legal que a gente possa fazer um orçamento... 
começar a trabalhar nas unidades por orçamento. Então o 
orçamento previsto, e depois sinalizado. Então lá fica de repente 
um lugar de recebimento só, só que você tem X valores para 
trabalhar durante o ano, ou durante semestral e aí a gente vai 
trabalhar antes. Isso eu acho que a gente pode melhorar.] 

Gestadm10 [Tem. Eu acho que todo ano é feito um levantamento 
ano a ano do que foi gasto, conta por conta, e isso é feito a cada 
ano um planejamento, vamos dizer, um planejamento orçamentário 
disso.] 
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 Medidas 
Financeiras  

Dir1 [Nós temos que ter um controle rígido do que nós 
recebemos e do que nós pagamos.] 

Dir1  [Se eu tenho um grupo de cursos da mesma área, eu tenho 
que fazer  com que todos tenham a mesma grade, e eu tenho que 
intercalar disciplinas, aproveitar uma da outra.] 
Dir3 [Eu vejo que está indo bem pela sustentabilidade que a 
instituição tem, de manter...] 
Dir7 [Então, o bom desempenho, eu separo o quantitativo, o 
qualitativo e o  
eficiente. Acho que o equilíbrio entre os três aí.] 
Dir8 [aí eu vou muito pelo o que me pauta a questão das 
cobranças, a inadimplência, que me permite. Quer dizer, quando 
eu recebo, eu tenho um olhar da evolução – houve evolução 
positiva, negativa. Quer dizer, é um processo que vem 
acompanhando.] 
Gestadm10 [Normalmente, eu já acho que é mais pelo 
financeiro. De qualidade assim eu acho que a gente está 
encaminhando ainda isso, mesmo quando é financeira.] 
Gestacad3 [Eu não sei o ponto de equilíbrio do meu polo, ou dos 
polos que  estão da minha responsabilidade, se está legal, se está 
se pagando, se não. Não tem uma base, entendeu? Vou em um 
polo, às vezes eu vejo lá dois funcionários e o polo tem 40 
alunos, como é que está isso? Será que...] 
Gestadm10 [No meu entendimento, essa avaliação é feita na 
reunião de quando é fechada a contabilidade, todo ano tem uma 
reunião, em meados de março, abril, sempre acontece isso; e ali 
é feito uma apresentação das contas, dos resultados... Eu acho 
que ali que se dá a avaliação de desempenho.] 
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 Medidas 
Financeiras  

Gestadm10 [Então, eu acho que hoje ele está bem baseado no 
resultado. Se o resultado tem sido resultado positivo, eu acho que 
a avaliação do gestor é positiva.] 
Gestadm10 [É. Hoje a gente não tem um indicador muito claro, 
assim, para mim que é muito importante, é o indicador de 
inadimplência dos alunos, às vezes indicadores até que podem 
parecer porque não são muito importantes para o financeiro em 
si, mas são, porque de repente de saída de alunos, por que esses 
alunos saíram. Porque, de repente, a gente pode ter algumas 
informações que a gente pode trabalhar isso.] 
Gestadm11 [Eu acho que é lógico, com lucro.] 
Gestadm11 [Não, eu vejo assim, que seria interessante talvez na 
parte do lucro mostrar, “Opa, (...), aqui está a DRE do mês.] 
Gestadm5 [A nível de organização, eu observo bastante a 
questão... analisando um pouco de custo, eu percebo que a 
organização fica de olho em custo; fica de olho em alunos, em 
ponto de presença também.] 

Gestadm5 [Tá. Eu vejo que a direção, a gestão fica de olho em 
números, o custo; como que está comportando o custo; de olho 
também na captação, na retenção; e eu percebo também que a 
organização tenta investir bastante em market share.] 

Gestadm6 [Ah, eu acho que o primeiro, que esse eu acho que é 
um ponto que a gente tem que rever, o primeiro que a gente está 
tendo, é resultado, resultado financeiro.] 

Dir8 [Então, por exemplo: sei da quantidade do que entra e o que 
deveria entrar por mês. Mas não consigo visualizar, “Olha, tanto 
foi de custo, o que nós gastamos, isso foi lucro”.] 
Gestadm11 [Eu acho que é em função do lucro da unidade.] 
Gestadm2 [Ele monitora através de planilhas gerenciais, que são 
enviadas mensalmente, e através de reuniões esporádicas que 
acontecem, que é nos dado para as unidades um feedback da 
realidade da unidade – inadimplência, número de matriculados, 
alguns parâmetros nesse sentido.] 
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Dir1 [A minha experiência que eu vejo sempre, é: eu posso ter 
profissionais muito eficientes, mas que não são tão produtivos, e 
não conseguem trabalhar em uma equipe.] 

Dir1 [Então eu acho que hoje nós estamos na era do 
conhecimento, na  era da interdependência, então eu preciso de 
profissionais que saibam viver em uma interdependência.] 
Dir1 [um outro elemento que eu entendo que para nós está sendo 
muito  viável, é também investir nas pessoas, então eu acho que 
o investimento no seu profissional, capacitá-lo, e de uma forma 
até você pegar esse profissional como produto bruto, e ele ir 
sendo preparado, educado e adquirindo conhecimento e a prática 
dentro da instituição.] 

Dir6 [Tem as avaliações externas, então no colégio claramente 
tem o ENEM,  que a gente pode monitorar a qualidade de ensino 
por ele.] 

Dir6 [avaliações que o próprio sistema didático oferece, 
comparando o resultado acadêmico do colégio com outros 
colégios que também usam o mesmo material.] 
Dir6  [avaliação que é informal até pelo público que nos procura, 
pelo  aumento de alunos nas unidades educativas.] 
Dir6 As auditorias que a instituição passa.] 
Dir9 [Eles levam já as suas experiências de mais tempo de 
Claretiano; tenho também o (Diretor de Rio Claro) que ajuda 
também muito nesse sentido, a (Coordenadora da Educação 
Básica da Rede).] 

Dir9 [Às vezes você também percebe que a pessoa está 
precisando ser remanejada, às vezes ela não está feliz no setor que 
ela está. Então se ela não está feliz no setor que ela está, às vezes 
esse comportamento de, ah, você capacita e a pessoa não vai, não 
deslancha, às vezes é porque ela está mal colocada.] 

Dir9 [O que a gente tem que fazer com que a escola funcione, 
funcione bem, e que ela não traga nenhum aborrecimento para 
gestão maior, para a direção geral, então a gente tem que fazer a 
escola funcionar.] 
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Financeiras  

Dir9 [Pelo nosso cliente externo. Cliente externo porque é 
lógico que se alguma coisa não está bem, eu não vou ter o 
número de alunos, eu vou ter uma situação de saída de alunos; 
vou ter sempre alguma coisa nesse sentido.] 
Dir9 [Agora, vendo o resultado também dos clientes internos.] 
Dir9 [Então eu vejo que essa tranquilidade que ele vai... esse 
espaço de tempo.] 

Dir9 [ “Olha, fulano de tal está faltando muito, está entregando 
um atestado por semana”. Então deixa eu bater um papo, ver 
como é que é. Então às vezes a gente vai analisar, dar uma 
conversada, e às vezes você acaba você tendo que tomar uma 
atitude, uma decisão, às vezes até mesmo de trocar, substituir a 
pessoa.] 
Dir9 [Então eu vi agora na nossa feira literária o que elas foram 
se envolvendo assim para cada uma fazer o seu melhor, 
entende?] 
Gestacad1 [Em termos de indicadores externos, existe as 
avaliações do  Ministério da Educação.] 
Gestacad2 [É o próprio atendimento mesmo. Eu acredito que é, 
e o fluxo do trabalho.] 

Gestacad2 [A gente diz assim, se a direção solicita alguma coisa, 
a gente atende. Então eu acredito que assim, na minha percepção 
é que eu estou atendendo. Mas não existe nada formal.] 
Gestacad3 [Para falar a verdade hoje eu não saberia te dizer se 
tem algum indicador. Alguns a gente conhece que é CPA... 
enfim.] 
Gestacad3 [Mas é um indicador que a gente tem a CPA.] 
Gestacad3[Mais pelos resultados que a gente tem, a gente vai 
obtendo.] 
Gestacad3 [Mais a percepção de cada gestor mesmo.] 
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Gestacad3 [Também pelo o que a gente desempenha nos polos, 
assim.  Mas uma coisa muito pessoal da gestão de cima, da 
direção, da pró-reitoria, enfim.] 
Gestadm11 [Tem umas também, né, que usa, que é CPA.] 

Gestadm2 [Eu acredito que talvez seja algum retorno que é dado 
pela parte do (diretor da rede)  se a pessoa está exercendo bem 
ou não sua função, é o retorno que é dado pela parte deles.] 
Gestadm2 [Não, ele não é. Independente de ele entregar mais ou 
menos coisa, ele não é valorizado. Eu acho que vai muito hoje 
da pessoa, da negociação que a pessoa tem com a mantenedora.] 
Gestadm3 [Mas de uma forma por sensibilidade, eu acredito que 
os incidentes, ou reconhecimentos da instituição são indicadores 
da avaliação do desempenho.] 
Gestadm3 [E os reconhecimentos de... principalmente dos 
órgãos reguladores, o próprio MEC, são indicadores para avaliar 
o bom desempenho da instituição. 

Gestadm4 [Entendi. Na verdade assim, ela reconhece o meu 
trabalho quando a gente implanta algo, coloca ele para 
funcionar, e vê que aquilo está funcionando, que aquilo está 
rodando. É como se fosse uma engrenagem, entendeu?] 
Gestadm4 [Entendi. Então, a instituição me avalia, no caso, com 
essa entrega de projetos. Então, de acordo com cada semestre, 
eu tenho os seus projetos, e a instituição avalia com o que eu 
estou entregando.] 
Gestadm4 [A gente pega o índice de reclamação do aluno, que 
aí é (teoria) reclamação de aluno, o próprio professor, a gente 
mapeia e propõe uma melhoria para a gente poder estar fazendo, 
entendeu?] 
Gestadm6 [Uma outra coisa além dos dados, são as conversas, 
as reuniões com as pessoas de diversos setores, por exemplo do 
marketing, que é o (coordenador de Marketing.] 
Gestacad1 [número de alunos é um fator também, o número de 
matrículas  efetivadas.] 
Gestadm11 [(...) pela satisfação dos clientes, os alunos; pela 
satisfação dos outros clientes, que são os funcionários de 
Batatais, de como eles avaliam a (minha) unidade, porque isso 
é superimportante para uma matriz.] 
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Gestadm5 [Porque a gente não tem métricas para avaliar 
desempenho, e aí fica muito aos olhos de quem vende bem o 
peixe.] 
Gestadm4 [moeda de troca eu acho que é a oportunidade de 
conhecer algo que eu não conhecia antes.] 

Gestadm6 [Bom, eu tenho monitorado hoje pela aquela 
ferramenta que nós temos, que é o Click View. Fora ela, a gente 
também está direto dentro do sistema RM, que são duas coisas.] 
Gestadm8 [ “Olha, na comunicação a gente quer um CRM, e a 
gente vai colocar, e a gente vai avaliar”.] 
Dir9 [“A escola está com número de alunos satisfatório, a escola 
não está  precisando...”. Nós, graças a Deus, a nossa unidade eu 
não preciso fazer nenhum marketing, muito pelo contrário, a 
gente tem uma procura muito grande, então isso é um grau de 
satisfação que mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho, 
então ele consegue perceber isso.] 
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 Ausência de 
Medidas  

Gestadm6 [Eu acho que nós não temos um indicador para isso; se 
tem eu desconheço.] 
Dir6 [Formalmente ele não tem essa avaliação na instituição; 
formalmente ele não tem.] 

Dir6 [Eu acho que seria interessante que fossem avaliados os 
cargos diretivos, os cargos de gestão, de coordenação, e que isso 
fosse atrelado a um plano de carreira.] 

Dir9 [A gente tem como monitorar criando estratégias, então 
assim, é acreditando na formação desses professores, então no caso 
da nossa unidade, a gente conta com os padres dando apoio.] 

Gestacad1 [gente faz isso muito de bastidores em reuniões que 
acontecem em nível estratégico aí, envolvendo os setores que têm 
ligação direta com alguns colaboradores, mas assim, 
institucionalizado eu não enxergo uma avaliação.] 

Gestacad1 [Eu vejo que a gente muitas vezes se precipita em 
relação a uma decisão que é tomada por falta de um relatório, por 
falta de um indicador, por falta de onde buscar essa informação, a 
gente acaba tomando uma decisão meio que por achismo, assim.] 
Gestacad3 [Eu acho que meio no “achômetro” pelo número de 
alunos, que é a única forma que eu vejo, até pelo o que a gente é 
cobrado, mas eu não tenho nada palpável de documentos, de 
processos, nada disso. É pelo número de alunos, pelo menos é o 
que eu acho.] 
Gestadm2 [eu sinto falta de uma ferramenta de gerenciamento.] 
Gestadm3 [Ferramenta formal não tem.] 
Gestadm8 [ Ô Márcio, eu vejo muito feeling. Eu não vejo nada 
monitorado e nada, por exemplo assim: uma coisa é medir o 
desempenho, outra coisa é a gente identificar qual é a meta para 
aquela situação.] 
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 Atualização 
 Profissional 

Dir1 [Se a pessoa tem capacidade de entender que não é somente 
a sua poupança que tem que aumentar a cada mês, porque eu estou 
ganhando mais, estou guardando, estou investindo, mas acho que 
hoje nós temos que investir mais no nosso conhecimento. Não 
adianta eu ter uma grande remessa de valores aplicados em bons 
fundos, se eu não renovo o meu conhecimento, porque daqui a 
pouco eu fico para trás.] 
Dir1 [ “Eu tenho que investir no meu conhecimento, que se eu 
investir no meu conhecimento, eu vou ter oportunidades”. Então 
pelo menos o que eu tenho sentido aqui nessa geração nova, a 
busca de conhecimento.] 
Dir1 [capacitação institucional para quem entra.] 

Dir3 [Eu vejo assim que o Claretiano está sempre capacitando, 
dando oportunidades com cursos, para todos os funcionários, e 
está sempre preocupado com isso, com a capacitação do 
profissional mesmo, do colaborador.] 
Dir3 [O que a gente vê que o reconhecimento, às vezes, é dado 
em cima de alguma capacitação.] 
Dir8 [Vejo que pela minha equipe, é uma equipe motivada sim, 
mas que o tempo todo a gente tem que motivar muito pelo lado 
pessoal, sem ser muitas vezes aquele reconhecimento profissional 
que de uma valorização maior, de incentivar, “Olha, vai fazer um 
curso”, porque não é só uma questão salarial, é a questão como 
um todo.] 
Dir8 [a mim, por exemplo, o curso que eu fiz, o MBA, me ajudou 
muito a abrir horizontes, abrir a visão.] 
Gestaca2 [Eu acredito assim, que nem: hoje eu estou fazendo um 
curso de liderança, eu acredito que isso é um reconhecimento. 
Porque se eu não tivesse um bom desempenho, eu não ia ter essa 
oportunidade.] 
Gestadm4 [Talvez cursos de aperfeiçoamento para mim, como 
gestão para a minha equipe, tanto questão de salário depois de um 
tempo. Eu acho que nesse sentido assim, entendeu? 
Reconhecimento nesse sentido.] 
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 Oportunidade 
de  

Crescimento na 
Instituição  

Gestaca2 [Sempre tem algum setor que pede alguma indicação. 
E eu sempre indico que se é para melhorar, um funcionário meu.] 
Gestadm4 [Então eu acho que o reconhecimento a instituição 
paga o salário dele, e ele ainda tem a oportunidade de aprender 
com aquilo.] 
Gestadm9 [Bom, eu vejo com bons olhos. Porque assim, hoje eu 
posso dizer que a instituição sempre dá oportunidade às pessoas 
que estão na instituição.] 
Gestadm9 [Eu sou prova disso, entrei como operador de 
telemarketing há 10 anos atrás, e hoje eu estou (em outra função 
superior).] 

Apoio  
Pessoal  

Dir3 [Esse tipo de atitude quando não só o funcionário, mas de 
repente um próprio membro da família adoece, ou precisa de 
alguma ajuda, o Claretiano está sempre preocupado em ajudar 
para que o funcionário também fique tranquilo diante do dia a 
dia do seu trabalho. Então ele ajuda não só o próprio 
colaborador, mas como às vezes membros da família também.] 
Dir6 [Eu acho que ainda tem um modelo de reconhecimento 
familiar, de confiança, de reputação conseguida pelo tempo de 
serviço.] 

Gestaca3 [Ah, porque eu fiz mestrado, porque eu fiz uma outra 
graduação”, enfim, não é isso o que me levou a outros cargos, 
mas é percepção da gestão ou intuição da gestão.] 

Gestaca11 [como ele visa isso de motivação para o pessoal, eu 
acho que assim, a gente promove aqui palestras, a gente procura 
fazer reuniões mensais, e eu acho que assim, mais da conversa 
mesmo, Márcio, a parte de buscar... Um exemplo: quando um 
funcionário tem algum problema, a gente tentar resolver junto.] 
Gestadm2 [Eu tenho um caso na minha unidade de uma 
funcionária que a filha dela tinha 6 meses de idade, a funcionária 
ia passar pelo INSS, aí nós ligamos para a mantenedora e o padre 
pediu para manter o salário dela por um período para até ver que 
fim ia tomar a situação da criança. Se fosse uma outra instituição, 
talvez a postura seria um pouco diferente. Eu acho que aí pesou 
o lado humano da situação.] 

Gestadm6 [Está muito mais ligada ao chefe, do que 
propriamente de… e muitas vezes nem é sempre em cima de 
números mesmo e de dados efetivos, isso  ainda nós temos uma 
cultura meio de entidade confessional das pessoas.] 
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Dir1 [eu entendo que nós temos que ter um olhar futuro. O 
profissionalismo da pessoa, e a vontade, que eu digo, a boa vontade 
daquela pessoa de trabalhar, de assumir um projeto.] 
Dir1 [Primeiro, acho que a pessoa tem que entrar em qualquer 
empresa, qualquer instituição hoje, saber que ali tem um programa 
de vida, tem uma missão, tem princípios, tem valores, e que ela tem 
que entrar nesse esquema, não só no esquema profissional de dar 
resultados, mas eu acho que também a pessoa tem que ter a 
consciência de ter o lado humanista, que eu acho que é uma coisa 
que o Claretiano prega muito, é a sua formação humanista de 
princípios.] 
Dir9 [Então eu vi agora na nossa feira literária o que elas foram se  
envolvendo assim para cada uma fazer o seu melhor, entende?] 
Gestadm4 [Eu estou conhecendo, eu estou agregando 
conhecimento, então eu acho que é nesse sentido.] 
Gestadm9 [ Sim, eu dou o meu empenho, agora, como isso 
repercute, se realmente a instituição está satisfeita com o meu 
trabalho, a gente ouve comentários, mas isso não pode ser colocado 
em pauta, né, cada um tem um jeito de avaliar, e cada um tem um 
jeito de expressa.] 
Gestadm9 [ Então assim, o que eu vejo que eu dou de retorno à 
instituição é o meu empenho em tentar...] 
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Recompensa 
 extrínseca  

Dir1 [Do outro lado, eu vejo que a remuneração, ela tem que ser 
sempre de acordo com a sua sustentabilidade.] 
Dir4 [Então para mim, eu sinto assim, que muita gente faz por 
conta da necessidade que tem que fazer, mas não que está 
acreditando concretamente no projeto.] 
Dir9 [E como que eu fui reconhecida nisso? Foi quando no final 
do ano a direção maior veio e falou, “Adriana, parabéns, você 
conseguiu pôr aqui dentro o que você tinha falado realmente”, e aí 
foi quando ele veio aqui dentro também com um prêmio em 
espécie para mim.] 
Gestaca10 [Na verdade hoje está muito subjetivo isso. Às vezes a 
gente escuta alguma coisa... Vamos supor assim, teve uma reunião 
com diretores e tal, aí ele falou, “tal unidade está indo bem”, aí 
não é uma coisa assim. Mas veio o reconhecimento mais ou 
menos assim, “Olha, falaram lá que a unidade de vocês está indo 
bem”. Então, pô, vocês fazem o trabalho da unidade, então a gente 
acha que aquilo é um tipo de reconhecimento. Agora, individual 
mesmo, de chegar e falar assim, “Olha, você atingiu esse...] 
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Presença 
 do elogio 

Dir9 [Eu gosto de trabalhar muito também, Márcio, com elogio.  
Eu acho que as pessoas têm a necessidade de serem elogiadas, 
porque quando é para criticar, a gente tem mais facilidade em 
apontar tuas falhas, e o elogio às vezes não vem.] 
Dir9 [se está tudo bem, ele começa até a valorizar e eu vejo 
também assim, quando ele cita a nossa unidade como exemplo 
para as outras em algumas atividades. Ele ficou 
emocionadíssimo de ver as nossas crianças cantando o hino de 
(claret). Então na mesma hora ele ligou para as outras unidades, 
“Olha, (a unidade) está cantando o hino de claret melhor que 
qualquer um”. Então são pequenas coisas.] 
Dir9 [Márcio, que todo mundo se esforça para ser notado. Então 
elas conseguem se esforçar para serem notadas. Isso aí tem um 
lado muito positivo, porque eu fui notada, então eu estou ótima, 
estou feliz.] 
Gestadm6 [O fato de eu pegar e ver o trabalho delas, e ir na 
unidade e ver o trabalho delas, e termino uma reunião, e chamo 
o pessoal e agradeço, e elogio, eles sabem que eu cobro quando 
é necessário, que eu sou até... né. Mas eles veem que eu chego e 
falo, eu agradeço, eu elogio.] 
Gestadm6 [Só o fato do elogio do trabalho deles, você não 
imagina como é  o relacionamento com eles. É muito bom, a 
gente percebe que isso motiva.] 
Gestadm6 [É o elogio do trabalho, do resultado do esforço que 
eles dedicam. Isso tem um peso que você não imagina. Por isso 
que acho que a minha equipe está até com raras exceções, mas 
estão motivadas a trabalhar.] 
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 Ausência de 
um sistema  

de 
recompensas 

formal  

Dir4 [Então nós não temos um fator motivacional que dê 
condições para que o técnico-administrativo perceba que há um 
reconhecimento do trabalho dele.] 
Dir8 [Bom, eu vejo que na instituição ainda falta aquilo que 
começou a ser construído.] 
Gestacad1 [É um fator que ele existe, mas ele não existe 
institucionalizado] 
Gestaca2 [Eu acho que isso ainda não está muito claro. A 
instituição não tem um retorno para esse... Porque assim, o 
funcionário hoje quer retorno financeiro, é o que ele vê, e eu acho 
que não é só isso, eu acho que a gente tem que ter reconhecimento 
de outras maneiras.] 
Gestaca3 [Sinto falta do plano de carreira com regras claras disso 
daí.  Porque, muitas vezes, a gente ainda está naquela 
administração meio pai e filho, entendeu? Você tem que... “Ah, 
mudou de função, qual vai ser meu salário, vou ter algum outro 
benefício?”] 

Gestaca10 [Não tem nada formal. É bem informal mesmo, a gente 
não  tem nada assim... e nenhuma avaliação para te falar, uma 
avaliação criteriosa para depois você chegar no resultado. A gente 
não tem isso, não. Na parte de motivação de pessoal, ainda não.] 
Gestadm2 [Márcio, o que eu vejo que falta no Claretiano é a 
questão do plano de carreira, até porque assim, tem aquela 
questão: hoje a gente não tem essa diferença de um funcionário 
que entra hoje de um funcionário que está na instituição há 10 
anos atrás.] 
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 Ausência de 
um sistema  

de 
recompensas 

formal  

Gestadm2 [Então se eu entrar e negociar o meu salário por X, eu 
vou ganhar o meu X, independente do que eu vou entregar. É 
lógico, você tem toda a sua responsabilidade, mas eu vejo que é 
tratado dessa forma.] 

Gestadm2 [Bom, acredito que falta, em termos motivacionais para 
o desafio, para assumir mais responsabilidades, ter um feedback da 
gestão sobre os pontos estratégicos que a área pode desenvolver 
com uma certa autonomia, e até com algumas ações de melhorias.] 
Gestadm4 [É porque aqui na instituição, eu vejo que ele é muito 
avaliado a pessoa, não existe uma avaliação de um grupo, 
entendeu?] 
Gestadm4 [Como às vezes a avaliação do trabalho do gestor... eu 
diria que tem uma deficiência ali, enfim, não existe métricas, de 
fato, e muitas vezes, fica difícil também, acredito, recompensar de 
forma justa.] 
Gestadm4 [Então eu acredito que, muitas vezes, o grito fala mais  
alto em termos de recompensar isso.] 

Gestadm6 [De reconhecimento. Não existe, pelo menos... Vou 
dizer, existe entre a gente, entre os gestores, a gente conversa, fala, 
vê que está alcançando e etc, mas não a empresa.] 
Gestadm8 [Porque em momento algum me disseram assim, 
“Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo”, ou: “Para o 
próximo ano nós precisamos ter isso como meta institucional”. 
Então não tenho isso.] 
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 Estrutura  
Organizacional  

Dir1[enfim, é aí uma reestruturação administrativa.] 
Dir6 [Eu acho que o processo de gestão nos últimos cinco anos 
tem avançado muito, saindo de um modelo que tinha uma 
aparência um pouco de gestão familiar, com poucos membros 
e mantenedora envolvido, porque tem uma questão muito 
singular que é na gestão eclelisástica, e agora ela parte para um 
modelo mais parecido com o modelo de mercado, de empresa.] 
Dir1 [Em primeiro lugar, eu analiso que uma confessional hoje 
tem que ter uma estrutura de empresa. Como qualquer 
empresa, ela também tem que ser vista, analisada, organizada 
e administrada por uma empresa.] 

Dir1 [Se você deixa para cada unidade pensar, decidir, cada 
um vai querer  trabalhar do seu jeito, dar a sua cara, e aí tem 
outro perigo, que é o aumento de custos.] 
Dir1 [Eu acho que uma experiência nossa aqui foi de que ao 
falar a equipe, a congregação, ela teve coragem de sair de cena, 
e deixar os profissionais de cada área pensarem na 
reestruturação, mostrar o que era necessário fazer, e ter os 
resultados que nós estamos tendo.] 
Dir1 [Então eu acho que você tem que estar hoje, o gestor tem 
que ser aquele que menos sabe em uma equipe, e ter pessoas 
que saibam com ele.] 
Dir1 [A informação não está na pessoa, está na equipe e na 
instituição.] 
Dir1 [Então a equipe de gestão tem que ser muito 
profissionalizada, e acho que o Claretiano fez, buscar 
assessorias, e buscar empresas que nos ajudam.] 
Dir4 [o grande problema da nossa instituição, que elas são 
tomadas no nível diretivo. E, muitas vezes, dentro de um 
critério bem centralizado onde algumas pessoas acabam 
direcionando aquilo que seria o rumo não só para a unidade, 
mas também para toda a rede.] 
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 Estrutura  
Organizacio

nal  

Dir4 [Então, é esse problema. Que embora eu esteja sempre 
convocado para participação de reunião com a mantenedora, e 
também com as lideranças do Centro Universitário de Batatais, 
eu sinto que a gente tem muitas informações que a gente não tem, 
não por conta de negligência da mantenedora, mas exatamente 
por conta do ritmo que a mantenedora tem, e das decisões que são 
tomadas que a gente, quando, recebe, uma decisão que de certa 
forma já foi assumida.] 
Dir8 [Olha, funciona... eu sei que funciona dentro desse contexto 
de todo o processo decisório está centralizado.] 

Dir8 [Olha, espera aí, mas para fazer qualquer compra...”, porque 
eu estabeleci o seguinte: compras, até uns R$ 1 mil, coisas assim, 
que são de uso contínuo, eu libero. Porque se eu tiver que pedir 
para cada comprinha de R$ 1 mil a autorização, às vezes 
complica, às vezes tem que ser uma decisão mais rápida.] 

Dir9 [Só que (aqui na unidade) a gente divide bem isso a questão 
administrativa e a questão acadêmica.] 
Dir9 [Então, assim, “Padre, precisa fechar, precisa subir parede, 
precisa derrubar parede, precisa pôr porta” – nós passamos isso 
para ele, mas a palavra final é dele até porque tem toda uma 
questão financeira envolvendo.] 
Dir9 [Como tem alguns eventos que gostamos que o padre esteja 
presente, que ele participe, então eu tenho que ter esse 
planejamento até para ele ter agenda para tudo isso.] 
Dir9 [A gente coloca nesse mesmo café da manhã um momento 
coletivo onde vem: porteiro, vem o pessoal da faxina, o pessoal 
todo, né. E agora recente também nós tivemos uma capacitação, 
padre Cláudio foi para lá, e nós vimos que a deficiência estava na 
parte administrativa e na parte mais assim...] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  
  

C
O

N
T

R
O

L
E

S 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S 

 Estrutura  
Organizacional  

Gestadm2 [gente não deveria depender tanto da mantenedora 
nesse sentido. Ter uma ferramenta gerencial nesse momento era 
importante.] 
Gestadm2 [Dentro da minha unidade, nós temos o diretor 
pedagógico, e hoje ele está fazendo papel de diretor pedagógico 
e diretor geral. Eu estou na parte da direção administrativa, e 
acima de nós dois, nós temos a direção da mantenedora, que no 
caso é o (...), nós somos subordinados ao (Diretor da Rede), hoje. 
Que ele é o diretor administrativo da mantenedora, vamos dizer 
assim. Então somos subordinados a ele.] 
Gestadm3 [A relação do... por exemplo, a gestão, ao meu ver, é 
direcionada ao pró-reitor administrativo,..., que sempre é levado 
a ele as tomadas de decisão, tanto estratégicas e operacionais – 
na visão dos gestores.] 

Gestadm4 [Então, o processo de gestão do Claretiano, falando da 
pessoa central do Claretiano, (Diretor da Rede), é um perfil 
centralizado, uma gestão centralizada.] 
Gestadm5 [Bom, o processo de gestão do Claretiano, na minha 
visão, é um tanto centralizador.] 
Gestadm9 [É, hoje, praticamente 90% passa ser pela direção.] 
Gestadm9 [Bom, os assuntos principais são os assuntos da 
direção, que eu acho que tem uns que tem mais prioridades. 
Então tudo que vem da direção primeiro... eu procuro receber 
todas as minhas solicitações de demandas.] 

Estrutura  
de Governança  

Dir1[dentro dessa reorganização institucional, tem que haver  
profissionalismo.] 
Dir6 [uma ferramenta que eu acho expressiva na instituição é a 
Ceclab, que você sabe, o Comitê de Educadores e 
Administradores, que tem uma instância executiva, e uma 
instância de plenário, onde todos os membros podem se 
expressar.] 
Gestadm1 [Formalmente, não. Mas a gente tem uma orientação 
que até a gente vai alinhar da cultura da própria instituição, que 
é não ficar exposto eventualmente, porque a gente tem uma 
prestação de contas que se faz. Principalmente mais no nível de 
direção, para congregação, e aí fica ruim.] 
Gestadm6 [Ainda falta essa cúpula formar, o conselho 
administrativo  não existe, então isso, para uma organização que 
quer ser perene, não acabar com as pessoas, mas ela continuar no 
tempo, isso seria necessário.] 
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Regras e 
 Políticas  

Dir6 [tanto na gestão acadêmica quanto administrativa das 
políticas institucionais, os planos de desenvolvimento 
institucional.] 

Dir6 [os encontros semestrais, de uma ferramenta que temos na 
instituição que reúne diretivos acadêmicos e administrativos, e eu 
acho que acaba sendo uma avaliação do caminho da instituição.] 

Dir9 [Em vista de outras empresas que a gente tem visto e tudo, 
eu  até acredito que sim. Algumas coisas a gente tem que dar uma 
melhorada, é a questão que inclusive nesse nosso último encontro 
foi falado, é a comunicação interna.] 

Gestacad2 [O que eu enxergo, é que falta um desenho desses 
processos para um melhor entendimento de uma eventual não 
conformidade, ou de uma falha.] 

Gestacad2  [Na verdade é o regulamento de secretaria que a gente 
segue, com todos os processos que a gente tem que fazer, que foi 
descrito... desde quando eu estou na secretaria já existe.] 
Gestacad2 [de rotina administrativa, os processos.] 
Gestacad3 [Principalmente essa questão de recursos humanos. 
Eu acredito que aí seja um ponto que hoje as empresas falam 
muito em retenção de talento, muito em explorar as habilidades 
dos funcionários, e eu não vejo um trabalho aqui assim.] 
Gestadm1 [E aí a gente tem uma política de investimentos, eu 
ainda não mantenho ele um pouco mais justo.] 
Gestadm1 [Nesse contexto sim. A informação aqui dentro, ela 
precisa correr um pouco mais. Ainda ela não corre, ainda. Mas 
quando ela chega, ela chega torta. Então esse processo de 
comunicação, a gente tem...] 
Gestadm1 [E a gente não tem, né, Márcio. Não temos hoje um 
 código de ética.] 

Gestadm10 [gente consegue chegar nesse controle, através de 
regras também, eu acho que ela determina certas regras, a gente 
procura cumprir, e eu acho que esse conjunto que faz a gente 
conseguir controlar o Claretiano, controlar essas contas.] 
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Regras e 
 Políticas  

Gestadm10 [É, isso tem melhorado. Então, o que acontece de 
regras? Tem que ter as regras, eu acho que o Claretiano tem criado 
regras, a gente tem que seguir... Como eu acho que deve funcionar 
isso? A gente tem que criar regra e depois a gente vai dando... as 
pessoas que são diretamente ligadas à isso, a gente vai 
melhorando essas regras, vai adequando essas regras para a gente 
entrar em um consentimento legal. Então eu acho que tem que ter 
regra mesmo; o Claretiano, eu acho que de um tempo para cá tem 
criado várias regras, vários procedimentos, tem que ter, fica mais 
fácil depois de, vamos supor assim, da gente ter esse manual de 
regras, alguma coisa assim, para eventualmente, qualquer tipo de 
mudança que a gente tenha, a gente conseguir...] 

Gestadm4 [ O colaborador entra aqui e ele fica até preocupado, 
porque não existe uma cartilha, não tem isso.] 
Gestadm4 [Hoje ele não sabe, não existe um plano assim... 
entendeu?  Ele não sabe o que ele tem que acessar, ele não sabe 
direito. Ele vai aprendendo com o tempo e com o erro, entendeu? 
Não existe uma coisa, “Ó, você não pode fazer isso, não pode 
fazer aquilo”, “O horário para chegar é esse, não pode chegar no 
horário X”. Não se tem isso, pelo menos não que eu saiba não 
tem.] 
Gestadm5 [Por exemplo, eu posso citar novamente essa questão 
da grande dinâmica de regra de negócio. Eu acredito que se ela 
acontecer de forma excessiva, a gente prejudica controles, 
prejudica a estabilidade que a gente tenta buscar, e aí falando do 
ponto de vista em termos de sistema. Então eu acho que ela está 
parcialmente adequada.] 
Gestadm5 [Eu acredito que o aspecto que a gente mais peca e 
poderíamos aperfeiçoar, é em definir melhor os nossos 
processos.] 
Gestadm9 [Mas a instituição tem uma regra, tem todas essas 
diretrizes e tudo mais, e dentro daquilo que me foi possível 
caminhar.] 

Gestadm9 [Eu acho que hoje é a gestão de pessoas, Márcio. Por 
que eu falo a gestão de pessoas.] 
Gestadm1 [Um procedimento simples que nós desenvolvemos ali 
e funcionou. [...] Então isso foi no contas a pagar, esse processo 
de enviar o comunicado, as pessoas lá dentro se envergonham, 
porque quando acontece a falha, reporta, liderança, “(...), 
aconteceu isso, faça o comunicado”, “Puxa, eu vou ter que 
fazer?”, “Vai”. Então já é uma autopunição.] 
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 Valores  
transmitidos  
no ambiente 
de trabalho  

Dir1 [E vejo que as pessoas adquirem isso hoje mais por osmose, 
é o contágio com a sua equipe de trabalho, que ele vai vendo como 
que eles trabalham, como eles têm o pensamento, como eles 
agem, e aí eles vão mudando. Eu digo que nós temos um exemplo 
claro na nossa instituição. As nossas unidades presenciais, já são 
unidades antigas, em que isso já está impregnado nas pessoas.] 
Dir8 [Então na hora que você começa a cobrar todo mundo, 
 “não, você está certo”, e nem levo em consideração a questão 
financeira. Lógico que por de trás desse apagar a luz e de apagar 
um ar-condicionado existe uma ação financeira também no meio. 
Então claro estão, é preciso que haja uma ação contínua de 
educação em todos os aspectos.] 
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Confiança  

Dir1 [Então eu parto do princípio, né, eu confio na pessoa. Se 
você não parte do princípio da confiança, você nunca vai deixar 
essa pessoa crescer e mostrar o que ela pode fazer.] 

Dir1 [Agora, eu acho que também nós temos que ter a capacidade 
de um erro humano, analisar esse erro humano, e por que 
aconteceu aquele erro humano. E se for necessário, e se aquela 
pessoa merece, dar a ela uma segunda oportunidade.] 

Gestadm1 [Eu vejo que ele tem a rede na mão, ele sabe os passos  
meticulosamente. Às vezes a gente é que acredita que ele possa 
estar equivocado, sabe. Fica um pouco disso.] 
Gestadm11  [o Claretiano monitora até de forma assim... que a 
gente recebe várias visitas de pessoas de fora, que assim, a gente 
tem as pessoas de confiança da direção, da pró-reitoria 
administrativa, e assim, de forma que essas pessoas – eu não caso 
também, sou os olhos da matriz.] 
Gestadm4 [o (diretor da rede) é o pai, ele é o paizão de todo 
mundo.] 
Gestadm4 [Olha, por ele ser o paizão que decide tudo, ele tem a 
capacidade de direcionar tudo ao mesmo tempo.] 
Gestadm8 [Por um outro lado, a gente tem o (Diretor da Rede) 
também um exemplo muito forte.] 
Gestadm8 [Você acaba olhando ele e praticando o que ele pratica 
como gestor.] 
Gestadm9 [ Então eu penso que no primeiro momento já tem que 
ter uma confiança e um feedback nesse primeiro momento.] 
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Caraterísticas 

de  
Instituição 

Confessional  

Dir1 [E as confessionais têm sempre uma tradição, muitas vezes 
 assistencialista, de no seu corpo administrativo, docente, manter 
uma estrutura de recursos humanos pesada.] 
Dir1  [“Nós estamos sujeito aos hackers a todos os momentos”.] 

Dir1 [Agora, eu acho que também nós temos que ter a capacidade 
de um erro humano, analisar esse erro humano, e por que 
aconteceu aquele erro humano. E se for necessário, e se aquela 
pessoa merece, dar a ela uma segunda oportunidade.] 

Dir2 [Depois de um certo tempo, de 1970 e pouco, 1980, 
começamos a refletir melhor já no sentido que levou a gente a 
montar dentro de um projeto de Vaticano II, e dentro de um... nós 
chamamos de “carisma Claretiano”, carisma missionário.] 

Dir2 [Uma pessoa que é feita a imagem e semelhança de Deus, e 
que depois de tudo foi confiada ao homem, a administração, a 
gestão da sociedade desse mundo. Teoricamente é isso aí.] 
Dir6 [Eu acho que a principal crença é que a educação é um direito, 
a educação é uma missão institucional religiosa; a educação é uma 
missão a se conquistar, se oferecer; e do Claretiano no Brasil 
oferecer educação de qualidade a essas pessoas. Eu acho que é a 
principal crença.] 

Dir6 [Sempre procurar receber as pessoas, entendendo que as 
pessoas fazem parte também de uma missão que é maior do que a 
atividade que cada um revela no seu departamento.] 

Dir7 [As crenças e os valores nascem do nosso carisma 
missionário, essa é a nossa vocação, o serviço da palavra que 
podem ser vividos de momentos tão diferenciados.] 

Dir8 [Eles estão adequados e eu penso que... quer dizer, é um 
projeto institucional que remete sempre à luz da palavra de Deus, 
da inspiração de buscar se atualizar constantemente.] 
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de  

Instituição 
Confessional  

Gestacad2 [Que é uma instituição católica, que ela trabalha com 
a pessoa, que é o ser humano.] 
Gestacad2 [Eles são uma instituição cristã e não atende.] 
Gestacad2 [Mesmo porque, quem não acredita nisso, não 
poderia.]  
Gestacad3 [Pelo aspecto da formação, é positivo. Que essa 
questão da formação do ser humano, enfim, da ética na 
formação, da nossa ética na comunicação de tudo. Enfim, isso é 
positivo. Mas, muitas vezes é visto como muito conservadora 
para o mercado. A gente às vezes é taxado de “muito 
conservador” nas nossas ações para o mercado.] 
Gestadm1 [Que eles não têm nenhum pudor, de repente, de 
trazer pessoas inclusive de outros níveis, de outras áreas para 
poder contribuir, e isso acaba trazendo uma rapidez de resposta 
frente ao mercado, coisa que a gente vê que aqui na confessional 
o ritmo é um pouco mais lento para responder algumas 
demandas de mercado, em alguns aspectos, não só comerciais 
mas mesmo também financeiros.] 

Gestadm1 [Trazer o crédito (...). Então a gente ainda esbarra em 
questões  culturais, a gente esbarra em questões gerenciais; a 
gente esbarra em questões, inclusive, de resposta mesmo ao 
cliente, como a gente vai colocar isso dentro da nossa cultura 
sendo que isso é algo meio novo demais.] 
Gestadm1 [Porque da mesma forma que aqui tem um lado muito 
bom, que é esse paternalismo, esse vínculo, esses 
compromissos, as pessoas não costumam interpretar uma 
crítica, levam muito para o lado pessoal.] 
Gestadm1 [Eu vejo de maneira prática muita conversa. Eu vejo 
muito na gestão de pessoas a grande mudança desse paradigma 
aqui, porque a gente precisa de um treinamento, de um 
desenvolvimento humano muito forte, afinal nós somos uma 
instituição de educação, eu preciso reeducar meu empregado, 
meu colaborador, e esse movimento passa.] 

Gestadm1 [E como uma igreja, ela tem que ter portas abertas, 
efetivamente ela tem que estar ali para ouvir o pecador, para 
casar, para realizações. Eu penso isso.] 
Gestadm1 [Pecamos... Então ele costuma ser bastante...] 
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Gestadm1 [De alguém entrar aqui dentro, falei, “Pronto. 
Claretiano não manda a gente ir embora, Claretiano agora quer 
uma mãezona”, não é assim. A gente quer ficar de olho, quer 
que você entre aqui. Se você quiser aposentar aqui, o Claretiano 
te quer.] 

Gestadm10 [valores estão eu acho que ligados até aos valores 
cristãos,  então a gente tem esses valores e tem a parte da ética 
que eu acho que é uma coisa importante, e eu acho que os 
principais são esses: transparência, ética...] 

Gestadm2 [Não, eu acho que nós somos uma instituição 
católica, nós não podemos perder esse carisma Claretiano.] 
Gestadm3  [Ah, eu acho que a questão da missão de ser... a 
missão não como bordão empresarial, mas a missão de vida, eu 
acredito que os funcionários que entram no Claretiano, a partir 
do momento que eles têm um contato com essa missão, com essa 
ideia, com essa filosofia de trabalho, são pessoas que se 
solidarizam mais, que acolhem também uma atividade 
voluntariada, uma ajuda ao próximo, e não só uma relação de 
trabalho, empresa, empregado e empregador.] 
Gestadm4 [É que aqui a gente tem uma cultura que ela é muito 
familiar.] 

Gestadm4  [Eu acho que ela está mudando no sentido assim, que 
ela é uma instituição que futuramente deve deixar de ser uma 
instituição familiar, entendeu? Porque é complicado, apesar que 
a cidade é pequena, então isso é natural, é uma instituição 
familiar mesmo. Eu com minha namorada, minha sogra e com 
meu sogro, daqui a pouco filho. Mas eu acredito que ela esteja 
mudando, sim.] 
Gestadm4 [Então eu acho que esse estilo familiar às vezes 
remete a gente a ser um pouco amador, e não profissional.] 
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Gestadm5 [Eu acho que um fator que complica um pouco... 
Vou pegar o exemplo, a força-tarefa que a gente está tentando 
fazer para poder trabalhar com o conceito de rede. Eu acho que 
a administração, como é uma instituição católica, um pouco da 
dificuldade que a gente tem por ser uma instituição católica, 
prejudica na hora de tentar organizar esses processos também, 
e acaba prejudicando de uma forma geral a instituição.] 
Gestadm6 [Ah, nós somos uma instituição confessional, é a 
primeira coisa. E, portanto, temos valores cristãos.] 

Gestadm9 [Por mais, às vezes que a pessoa tenha falhas, enfim, 
ela sempre  dá uma nova oportunidade, dá um novo método de 
trabalho, dá oportunidades, então é assim, dar oportunidades.] 
Gestadm9 [Seja ele na questão humana, seja na questão 
pessoal, na questão profissional, as pessoas são lapidadas aqui 
dentro com uma característica diferente de outra e qualquer 
empresa.] 
Gestadm9 [porque as pessoas olham para o Claretiano com o 
olho diferente.] 
Dir1 [Do que você pegar um profissional pronto de fora, e que 
não conhece a história da instituição, não conhece os 
princípios dessa instituição, não conhece a sua missão, e 
muitas vezes vêm com aquela ideia de que é uma tabula rasa, 
e que ele tem que começar tudo do zero.] 

Gestadm6 [Está muito mais ligada ao chefe, do que 
propriamente de... e muitas vezes nem é sempre em cima de 
números mesmo e de dados efetivos, isso ainda nós temos uma 
cultura meio de entidade confessional das pessoas.] 
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Dir1 [Porque eu acho que hoje ela se torna imprescindível dentro 
do  mercado que nós vivemos, é olhar o humano, olhar o humano 
do gestor, e olhar o humano de quem está participando da sua 
equipe.] 
Dir1 [Primeiro, acho que a pessoa tem que entrar em qualquer 
empresa, qualquer instituição hoje, saber que ali tem um programa 
de vida, tem uma missão, tem princípios, tem valores, e que ela 
tem que entrar nesse esquema, não só no esquema profissional de 
dar resultados, mas eu acho que também a pessoa tem que ter a 
consciência de ter o lado humanista, que eu acho que é uma coisa 
que o Claretiano prega muito, é a sua formação humanista de 
princípios.] 
 

Dir1 [E que minha competência profissional, ela tem que estar 
aliada coma minha competência humana”.] 

Dir1 [Eu entendo que esse vai ser o diferencial das instituições, 
das  empresas no futuro, porque eu acho que aquela era tecnicista, 
uma era de produção, dentro de uma era agora que estamos 
vivendo de conhecimento, o humano vale muito mais.] 
Dir3 [Os principais valores é capacitar, realmente... Diante do 
alunado é  
que eles sejam capacitados para que profissionalmente lá fora, 
depois amanhã eles possam ter uma...] 
Dir3 [E os trabalhadores que estão aqui hoje, quando chegam 
também,  
veem, sim, que aqui tem um clima bom para se trabalhar. 
Principalmente aqueles que a gente vê que acabam saindo, depois 
vêm comentar, “Que saudade do lugar que tinha aqui e do 
ambiente de trabalho”.] 

Dir6 [Eu acho que a instituição tem os seus valores apresentados, 
mas particularmente, valor que eu aprecio, é o de abertura, de 
acolhimento.] 
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Dir6 [uma percepção que eu tenho é que as pessoas de fora sentem 
a nossa comunidade, uma comunidade muito afetiva, muito 
acolhedora.] 

Dir8 [Então quando nós fizemos essa pergunta que era para ele 
apontar os três aspectos mais importantes da formação dele, o 
primeiro ponto que apareceu foi a formação humana.] 
Dir8 [o dia do aniversário do aluno, nós encaminhamos a ele... no 
ano passado nós entregamos pessoalmente o cartão, então ele foi 
presencial.] 

Dir9 [Essa formação humana. Isso daí é assim algo que quando eu 
conheci  Claretiano, que entrei para trabalhar, o que mais me 
chamou atenção, foi isso, essa formação humana.] 
Dir9 [Às vezes, para nós está muito claro essa formação humana.  
Mas para eles, não.] 

Dir9 [Eu falo e costumo dizer lá na unidade que nós somos 
ímpares, ou seja, não tem ninguém igual a nós.] 

Dir9 [Eu consigo perceber nas crianças assim, mesmo nos alunos.  
Percebia assim: nós tínhamos lá um aluninho que ele ia com um 
tênis muito feio. E a criança chegou – isso com criança de 8 
aninhos – em casa e falou isso para a mãe, falou, “Mãe, o tênis do 
meu amigo é muito feio”. E a mãe veio até mim, “Adriana, o meu 
filho falou que o tênis assim é feio. Será que é uma criança mais 
carente e tudo?”, e era um aluno bolsista. Porque o uniforme é o 
uniforme para todo mundo, mas o tênis diferencia. Aí ela pegou e 
veio com esse tênis para dar de presente para ele. “Olha, Adriana, 
ele vai dar de presente para o coleguinha um tênis”, e deu o tênis 
para o coleguinha.] 

Dir9 [Eu tive uma professora que agora há pouco tempo também 
veio, falou, “Adriana, a professora fulana de tal está passando por 
uma situação difícil. O que você acha de, de repente, a gente 
conseguir organizar uma lista, alguma coisa, fazer uma compra 
para a casa dela? Gastou muito com remédio para a filha, enfim”. 
Eu falei, “Não, vamos fazer”. Então isso é uma atitude que eu vejo 
humana.] 
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Gestacad1[Ah, sim. Não, isso não é fala minha, mas a gente 
percebe, se a gente analisar tudo que chega de avaliação externa de 
Ministério da Educação, isso está presente na fala de todos, que a 
sintonia que existe, a felicidade que as pessoas falam do Claretiano, 
o modo positivo com que as pessoas falam do Claretiano, isso está 
presente no discurso de todos, isso é muito importante, que faz parte 
também dessa cultura institucional que tem, por exemplo, uma 
proximidade muito grande entre o reitor e o porteiro da instituição, 
entre o alto escalão e o baixo escalão, então isso é muito presente.] 

Gestacad1[Tive um exemplo claro, inclusive hoje, de uma 
funcionária que chegou para a instituição, e que ela relatou isso, ela 
falou: “Nossa, a minha primeira conversa foi com o pró-reitor, antes 
de falar com qualquer pessoa, de passar no Recursos Humanos para 
entregar os meus documentos, eu conversei com alguém do alto 
escalão, que é um pró-reitor. Então isso é positivo.] 

Gestacad2 [Eu acho que valorizar o ser humano, a pessoa humana, 
a pessoa como pessoa; de buscar essa compreensão do outro, de 
atender o outro.] 

Gestacad2 [Eu acho que uma coisa que a gente aqui, eu vejo muito,  
é assim: você vê o aluno. Então você sabe o nome do aluno, você 
conversa com o aluno. Você vai em algum outro lugar, “Ah, é o 
número tal, tal, tal”. Eu aqui, eu sempre procuro assim: tem que 
atender, ver quem é. Então eu acho que isso o aluno vê essa 
proximidade do funcionário com ele.] 

Gestacad3 [Eu acredito que a gente tenta passar no nosso 
atendimento, no nosso projeto todo, essa questão da formação 
humana.] 

Gestacad3 [Então essa questão da formação do ser humano para 
mim é  o que mais marca essa questão de valores do Claretiano.] 
Gestacad3 [É diferente, é diferente porque apesar da gente faltar um 
pouquinho essa questão de mercado que eu falei anteriormente, as 
pessoas que vêm para cá de mercado e vai se adaptar à nossa cultura, 
ele sente esse envolvimento que a gente tem com a missão, eles 
sentem isso.] 
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Gestadm10 [eu acredito do Claretiano são os valores... 
principalmente a questão ética, eu acho que a gente está sempre – 
pelo menos aqui na minha unidade, o diretor sempre passou isso 
para a gente, a questão ética; sempre passou a parte da 
transparência, de tratar a pessoa realmente como uma pessoa... você 
não ser um número.] 
Gestadm11 [a gente tem aquele jeito Claretiano que a gente ama, 
né, que é  aquela parte que a gente acolhe, a gente resolve o 
problema, que a gente vai atrás, que a gente percebe o problema do 
pai.] 

Gestadm11 [um exemplo: o pai está com um problema que a filha 
está internada, e ele está gastando muito com medicamento, então 
vamos pegar o problema desse pai e vamos ver se a gente não 
consegue dar uma bolsa para ele solucionar. Então, assim, o nosso 
lado humano, o nosso jeito Claretiano, eu acho que conta muito, 
porque os pais levam isso muito em consideração.] 

Gestadm2 [Eu acho que os valores, eu penso muito  
na questão humana.] 
Gestadm9 [Primeiro a capacitação humana, enquanto  
ser humano.] 
Gestadm9 [Então acho que antes de de ele ser colaborador, ele é  
um ser humano.] 
Gestadm9 [A questão do valor é com relação a educação, que é um 
produto,  um serviço que a gente presta, existe uma preocupação em 
levar uma educação de qualidade, tanto é que nós temos um serviço 
diferenciado, e nós temos um diferencial do mercado, então isso é 
importante.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

C
O

N
T

R
O

L
E

S 
C

U
L

T
U

R
A

IS
 

 Motivação  
do 

colaborador  

Dir8 [Sim. Ele... quando falei da questão da motivação, é um dos 
processos que faz com que ele se automotive mais.] 
Dir8 [“Eu não faria tudo o que eu teria que fazer se não fosse 
aqui”.] 

Gestacad1 [Eu acho que as crenças, assim, elas são importantes, 
e também se fazem presentes, assim, talvez eu não conseguiria 
apontar uma ou outra mais forte, mas é algo que está muito 
presente hoje no discurso da instituição, tanto no momento de 
ingresso de um colaborador, no momento de capacitação.] 
Gestacad1 [Sim. A gente tem algumas peculiaridades na 
instituição, que é um contato, é uma presença que extrapola a 
questão de horário de trabalho, entre outros fatores, eu não posso 
me resumir ao horário, mas que isso não se tem em outras 
empresas, uma proximidade extraprofissional, e que se leva para 
um lado mais pessoal e mais social.] 

Gestadm1 [Fortemente a família. Primeiro que eu entrei aqui 
muito jovem, com 11 para 12 anos em um programa social que 
havia do município, e eu me formei, como toda cultura, a própria 
cultura do Bradesco era muito semelhante.] 
Gestadm1 [Em paralelo, eu nunca me desliguei do Claretiano, 
porque apesar... meus vínculos com Batatais são fortes, carreira 
bancária pregava mobilidade, mas eu deixava aqui a minha casa 
e fazia correria. E aqui trabalhou meu irmão mais novo aqui, 
trabalhou minha esposa por muito tempo, e aqui ainda agora, 
recentemente meu irmão mais velho também teve uma 
oportunidade e está aqui. Então a gente sempre é muito grato, um 
valor que eu aprendi é gratidão.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

Categoria Unidade de  
Significado  Trechos das entrevistas  

C
O

N
T

R
O

L
E

S 
C

U
L

T
U

R
A

IS
 

 Motivação  
do 

colaborador  

Gestadm1 [que de maneira religiosa e tal, tem a parábola do filho 
pródigo, que diz que “o bom filho a casa torna”.] 

Gestadm11 [a gente tem alguns pontos ainda que a gente não deve 
dar nome, mas que a gente pode melhorar. Eu penso nunca criticar 
a pessoa, eu penso assim: opa, o que a gente pode fazer para 
melhorar essa situação? Então, assim, antes de ver os defeitos das 
pessoas, a gente tem que ver a qualidade dela e apontar o defeito se 
necessário para uma melhoria, uma crítica construtiva.] 

Gestadm2 [As portas da direção sempre abertas, tanto na pessoa do 
(Diretor da Rede) também, uma pessoa sempre disposta a ajudar as 
pessoas dentro do possível.] 
Gestadm2 [Eu tenho um caso na minha unidade de uma funcionária 
que a filha dela tinha 6 meses de idade, a funcionária ia passar pelo 
INSS, aí nós ligamos para a mantenedora e o padre pediu para 
manter o salário dela por um período para até ver que fim ia tomar 
a situação da criança. Se fosse uma outra instituição, talvez a 
postura seria um pouco diferente. Eu acho que aí pesou o lado 
humano da situação.] 
Gestadm2 [acredito também que nem tudo é salário, nem tudo é 
dinheiro,  eu acho que outras coisas também contam na hora de 
tomar uma decisão, de se manter em um emprego, de pensar em 
sair.] 
Gestadm3  [Eu acho que aos poucos a pessoa vai ter que se adaptar 
ao ambiente, e vai ver que, de certa forma, é uma coisa boa para a 
pessoa, porque ela também pode ser beneficiada com essas 
situações de concessões diante de uma situação até particular da 
pessoa.] 

Gestadm3 [Como o foco, vamos pensar, pela missão da instituição, 
pelas crenças e valores da instituição, o salário não é só garantir que 
a pessoa tenha lá.] 
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Gestadm4 [Esse lado familiar para eles, eles gostam, porque é o 
que eu falei, eles vêm de uma área totalmente competitiva: se está 
dando o resultado, está; se não está, tem que procurar outra coisa, 
é demitido. Aqui não tem muito assim. Sempre você trabalha 
direitinho, então não tem tanto... Então quem vem de fora que vê 
como eles são extremamente familiares, ele até gosta.] 

Gestadm6 [A empresa não são prédios, não são nada; são pessoas. 
E se essas pessoas se sentem bem trabalhando, estão motivadas 
para trabalhar, a empresa vai para frente.] 

Gestadm6 [Olha, eu acho que aqui dentro tem um bom número de 
funcionários que gosta de trabalhar aqui, isso tem muito a ver por 
conta desse relacionamento cristão.] 
Gestadm8 [Por exemplo, eu lembro do (...), ele chegou a trabalhar 
na Ambev como vendedor, e ele falou, “Aqui é mais humano a 
tratativa”. Isso é crença e valor nosso, só que não está estampado 
como a gente vai... está muito mais no seu feeling, no que você 
traz de experiência como pessoa, da maneira como você vai agir 
em uma situação de crise, em uma situação de pressão, em uma 
situação de... o lado pessoal do seu colaborador começou a tomar 
o lado profissional, e aí você como gestor vai ter que conversar 
com ele.] 
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Gestadm8 [Por exemplo, eu lembro do (...), ele chegou a trabalhar 
na Ambev como vendedor, e ele falou, “Aqui é mais humano a 
tratativa”. Isso é crença e valor nosso, só que não está estampado 
como a gente vai... está muito mais no seu feeling, no que você 
traz de experiência como pessoa, da maneira como você vai agir 
em uma situação de crise, em uma situação de pressão, em uma 
situação de... o lado pessoal do seu colaborador começou a tomar 
o lado profissional, e aí você como gestor vai ter que conversar 
com ele.] 

Dir9 [Eu chego, gosto de olhar, dar uma volta, ver se está tudo 
funcionando; se todas as salas, todos os professores, todos os 
funcionários, se está todo mundo encaixado.] 

Dir9 [E assim, por isso que eu digo que (os diretores) vão muito 
para lá, eu me preocupo muito com isso também, de mostrar que 
somos pessoas diferentes; que nós não podemos ter o mesmo 
comportamento das outras instituições.] 

 Ausência  
de Feedback  

Gestadm3 [Eu acho que nem todas. Eu acho que não há uma...  
pela falta de feedback, na minha percepção, acredito que alguns 
valores, ou alguma crença não esteja muito alinhada com os 
gestores.] 

 

 


