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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar através de um estudo de caso a importância 
da utilização e aplicação pragmática dos princípios da Contabilidade Gerencial em uma 
instituição de ensino, no sentido de identificar uma estrutura de controles internos e 
gerenciais visando robustecer e qualificar a tomada de decisão e também dar uma antevisão 
quanto à correta alocação dos recursos. Numa instituição, como em qualquer entidade, a 
correta alocação de recursos tem o como objetivo proporcionar à gestão das atividades um 
nível otimizado, tanto materialmente quanto qualitativamente. Uma estrutura gerencial 
permite vislumbrar, para os gestores, a correta avaliação monetária dos fatos e decisões, 
chegando-se a um denominador comum de fatos heterogêneos os quais viabilizam a unidade 
e continuidade da entidade em sua essência. 
 
Palavras chave: Controles gerenciais, Decisão, Gestão. 

 
Área Temática: Gestão de Custos nas Empresas do Terceiro Setor. 
  
 
1. Introdução 
A gestão de uma com objetivo essencialmente social não exime a observação de todos os 
princípios contábeis, pois conforme a Lei 9.790, de 23.03.1999, ficam estabelecidas as 
formalidades quanto a constituição e organização das sociedades civis de interesse público. 
Segundo a mesma legislação, quanto aos aspectos da estrutura fundamental da contabilidade e 
das informações básicas para a gestão, fica determinada a observância aos Princípios 
Fundamenteis da Contabilidade, desta forma vincula-se também a mesma estrutura gerencial 
para conhecimento evidenciação e administração dos fatos econômicos relacionados à gestão 
do fim social destas entidades.  

A Resolução CFC 877 de 18.04.2000 aprovou a NBC-T 10.19 disciplinando os aspectos 
contábeis a serem observados pelas entidades sem fins lucrativos e, desta forma os gestores 
têm que atender normas e procedimentos vinculados às ciências contábeis, também, conforme 
Schmidt (2000), a primeira a estipular todas as premissas básicas de organização no que se 
refere ao controle e gestão para atender as necessidades de natureza econômica, financeira e 
patrimonial, assim permanecendo, desde aproximadamente 8000 anos a.C. até 
aproximadamente ao ano 1450 d.C. Diante de tal instrumento legal e normativo está implícito 
o Princípio da Oportunidade quando é estipulado o reconhecimento da depreciação de bens 
que compõe o patrimônio, o qual é utilizado, conforme Código Comercial Brasileiro, 
unicamente, como meio para atingir o fim. Segregação dos bens que compõem o patrimônio, 
bens, direitos e obrigações em relação aos pertencentes a terceiros como comunidades, 
consórcios e convênios e outros, caracteriza o Princípio da Entidade e todas as conseqüências 
legais advindas pela não observância o reconhecimento das despesas e das receitas 
independentemente do pagamento ou recebimento, evidenciando o aspecto formal do 
faturamento vinculado ao Princípio da competência e as normas decorrentes e essenciais ao 
reconhecimento da receita, conforme Iudícibus (1988).  
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No mesmo instrumento normativo referenciado ficam estipulados os procedimentos para 
elaboração e evidenciação do Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit 
do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas. Cabe salientar ainda, 
as diretrizes técnicas e científicas, vinculadas a lógica matemática e estatística para a 
elaboração dos orçamentos operacional e  de capital ou investimento. 

A partir destes instrumentos legal e normativo, advindos de fontes diferentes, fica inerente o 
caráter de tornar evidente a profissionalização da gestão quanto aos aspectos financeiro, 
econômico, patrimonial e de mercado. O financeiro visa a manutenção de solvência da 
entidade, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, elaborando e instituindo elementos de 
controles respectivos, a fim de manter o equilíbrio necessário para a continuidade da entidade. 
Estes instrumentos são: para o longo e o médio prazo, o orçamento das receitas (origens) e 
gastos (aplicações) elaborado, no detalhamento das respectivas origens e aplicações, para 
subsidiar de forma plausível a decisão gerencial. Sem o detalhamento adequado este 
instrumento perde a sua função gerencial. O fluxo de caixa, instrumento de controle imediato, 
visa salvaguardar a capacidade e idoneidade financeira da instituição evitando desgastes 
desnecessários à gestão. Este instrumento de gestão sem os controles internos inerentes que o 
respaldam, despe-se de sua importância gerencial. 

O aspecto econômico está relacionado com a capacidade de gerar um superávit necessário a 
expansão vegetativa da atividade a fim de atender e manter um determinado mercado, 
inclusive viabilizando o atendimento de novas necessidades imputadas pela tecnologia e a 
evolução social contextualizada. O aspecto patrimonial está vinculado a estrutura de controles 
internos necessários ao inventário físico contábil dos diversos elementos que compõem os 
bens, direitos e obrigações da entidade, passando também pelo controle dos bens do ativo 
imobilizado em operação ou fora de operação e a correta destinação e exploração destas 
estruturas.  

Neste contexto fica inserido o Relatório da Administração que, conforme IBRACON (2002), 
deve se revestir de determinadas formalidades e essencialidades, o mesmo ocorrendo com o 
Balanço Social que obedece a outras nascentes institucionais.  

As instituições estão responsabilizadas a elaboração de determinados relatórios, tanto de 
interesse do público interno, como do público esterno, conforme Iudícibus (1998), com 
periodicidade mensal e estes devem permitir a comparabilidade ou seja, informação seguida 
de dados de período anterior e que tenha uma uniformidade quanto aos procedimentos de 
elaboração e evidenciação, a fim de permitir a compreensibilidade a qual consiste na 
facilidade de assimilação  e interpretação pelo usuário das informações contábeis e desta 
forma atendendo a Legalidade intrínseca dos atos jurídicos inerentes e a eqüidade na 
socialização dos benefícios sociais, elementos básico da idoneidade das instituições os quais 
são evidenciados pela contabilidade e revelam a veracidade e a pertinência dos atos da gestão, 
um compromisso social e de socialisador, o qual é parte fundamental do processo de gestão da 
educação em qualquer nível, principalmente no primeiro grau, onde, realmente, se da a 
ignição para toda uma vida social e profissional. 

As instituições para se manterem com um processo de gestão adequado deverão ultrapassar 
em muito a esfera ou contexto  pedagógico, ou seja, serem suficientes além deste domínio 
fundamental e romper com o que é muito comum de ocorrência em nosso cotidiano, a falta de 
profissionalização que põe em xeque a continuidade de instituições e em dúvida a capacidade 
do gestor empírico e conservador, o qual, além de não dominar as técnicas de gestão, se 
acerca de colabores que simplesmente executam, sem qualquer contestação. Este equivocado 
paradigma vem sendo paulatinamente revisto e assimilado pela nova ótica gerencial das 
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instituições, inclusive com cursos de Pós-Graduação ou especialização específicos e que dão 
conta de que é fundamental se tornar “os elementos, transações e fatos da gestão, o self da 
instituição” numa ferramenta que perpassa todos os níveis da organização e então pode gerar 
um elemento de convergência e consciência corporativa, propiciando o desenvolvimento 
sustentado. 

Nesse trabalho, o processo de gestão atinge especialmente as áreas financeira, contábil, 
patrimonial e de “mercado”, originando-se o escopo da contabilidade gerencial. Dessa forma, 
prioriza-se a aplicação concreta do saber a partir de uma análise e suas conseqüências. 

Na Instituição a contabilidade gerencial estará dividida nas seguintes atribuições: a função da 
análise dos relatórios contábeis, a função de análise gerencial e reflexo destes dados e um 
estudo das conseqüências e alternativas, evidenciando os elementos de gestão passíveis de 
serem objeto de estudo e de nova proposição e ações para a resolução de problemas. 

A importância da análise do balanço na gestão de uma instituição de ensino leva à reflexão 
sobre a inter-relação entre ciência contábil e seus princípios e a função das Instituições. Qual 
a importância da análise da análise gerencial para as instituições particulares de ensino? 

A importância está no comprometimento da contabilidade gerencial como ferramenta que 
viabilize a continuidade do processo educativo numa instituição de ensino, que mesmo sendo 
confessional e de caráter filantrópico, constitui-se numa verdadeira “empresa”, participando 
de forma ativa do mercado e da sociedade. 

A ciência contábil trata os aspectos quantitativos e qualitativos relativos ao patrimônio de uma 
empresa, ampliando-se aos seus objetivos e mercado, fornecendo elementos capazes de 
mensurar as ações da gestão. Os instrumentos contábeis quando gerencialmente idealizados 
suprem as necessidades e norteiam as ações futuras.  

No conjunto de relatórios gerenciais, além das demonstrações contábeis, é fundamental 
observar outros instrumentos de natureza, pedagógica, cultural, financeira e de mercado e da 
estrutura de ativos operacionais que viabilizam ou são utilizados nos diversos processos. 
Adita-se ainda, o capital intelectual como elemento primordial e capaz de gerir nos diversos 
níveis a busca da eficiência da estrutura e sua continuidade. 

A análise conjuntural circunstancializada deverá levar à conclusão quando, ou em que prazo, 
a instituição poderá ser viável ou se permanecerá inviável econômica e financeiramente.  Os 
dados podem revelar novos potenciais aderentes à função e também se há recursos disponíveis 
para novos investimentos que a tornem competitiva e atualizada. Este conjunto de 
investigação e análise é fundamental para a sobrevivência das instituições, pois uma atividade 
econômica até sobrevive uns períodos com déficit, mas jamais conseguirá se sustentar por 
vários anos acumulando resultados negativos, o que poderá levar fatalmente ao fechamento 
(insolvência) da instituição. O maior prejuízo nesse caso não seria só financeiro, mas 
especialmente para a missão social e educacional da instituição, ou seja, a indisponibilidade 
de mais uma alternativa. 

Para demonstrar a importância da análise de instrumentos gerenciais, realiza-se um estudo de 
caso específico para evidenciar como as instituições podem em primeiro lugar reconhecer a 
importância de uma boa gestão contábil (patrimonial e financeira e de mercado), em segundo 
lugar, prevenir problemas futuros de sobrevivência e, por fim, refletir sobre as melhores 
soluções em caso de dificuldades de instituições e os reflexos na comunidade onde está 
inserida, como na educação, no nível de emprego e no bem estar social geral que proporciona. 
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2 A importância da análise gerencial 
Os elementos mais importantes resultantes da aplicação dos princípios da ciência contábil 
sobre a instituição são as informações geradas pela estrutura dos ativos operacionais, 
orçamentos de operação e investimento e a movimentação financeira, tendo-se  estas 
estruturas como suporte básico ao objetivo pedagógico. 

A contabilidade como um todo e especialmente a estrutura de controles gerenciais condensam 
uma massa de informações e é necessário realizar a leitura adequada destas informações e 
saber utilizá-las na gestão das instituições. Realizar uma análise gerencial evita transtornos e 
revela soluções. 

Um bom manejo de informações contábil-gerencial pode resultar numa excelente gestão 
financeira e administrativa da instituição, construindo a tranqüilidade necessária para uma 
educação de qualidade e centrada na missão eleita pela instituição. 

O aproveitamento de informações gerenciais é fundamental para o planejamento das 
instituições, estabelecendo um processo contínuo de avaliação sobre os objetivos 
estabelecidos, para observar e avaliar a vida da instituição, estabelecendo ações preventivas 
contra possíveis problemas a serem enfrentados além da correção de rumos, visando a 
projeção do futuro, tendo em vista o estudo comparativo entre períodos diferentes, sendo 
estes inserido num ambiente para se estabelecer variáveis independentes e dependentes e 
proporcionar a análise de correlação e estabelecimento de médias exponenciais adequadas às 
projeções necessárias. 

A análise gerencial está na base da boa gestão. Por isso, é fundamental cada instituição, além 
de realizar a análise dos dados contábeis, estabeleça mecanismos que possam possibilitar uma 
avaliação permanente. 

Um destes mecanismos poderá ser o estabelecimento de indicadores de gestão. Estes 
indicadores, medidos em períodos pré-determinados, podem ser extremamente úteis e 
auxiliares poderosos para uma gestão de qualidade, visto que podem informar, a partir de sua 
coleta e análise, diretamente sobre o andamento da instituição. 

Mostra-se, de forma aproximada, no estudo de caso, como um elemento da análise poderia 
constituir-se em indicador da gestão: o número de alunos por sala de aula, tendo em vista o 
ponto de equilíbrio e a partir daí as variáveis independentes e dependentes para proporcionar 
análise matemáticas e estatísticas. Dessa maneira, poderia ser feita a coleta de informações de 
forma regular e sistemática, tanto sobre o número de alunos quanto sobre a apuração do ponto 
de equilíbrio financeiro e outras informações gerenciais, tendo em vista o atendimento das 
metas estabelecidas. 

2. Método e objetivo 
Aplica-se, no caso, o método dedutivo, conforme Lakatos e Marconi (2001), visto se ter duas 
situações diferenciadas e a busca de conclusão. Uma das situações é a representada pelo 
conhecimento prévio, obtido e contextualizado na pesquisa bibliográfica objeto do estudo e a 
outra a identificada pelo contexto da instituição em estudo no que se refere ao aspecto gestão.  

Quanto à pesquisa, esta foi em documentação direta e indireta, além de processos estatísticos 
e matemáticos para se apoiar o objetivo geral, o qual consiste num estudo de indicadores e 
controles internos que permitam indicar um caminho para a viabilidade econômica e 
financeira e ainda apóie os gestores na tomada de decisão. No contexto do estudo está inserida 
a estrutura patrimonial, o mix de mercado (múltiplas demandas educacionais) e, inclusive os 
dados das fontes e gastos, os quais estão correlacionados com aos fatores econômicos de 
operacionalização da atividade fim, pressuposto fundamental do ser da entidade. 
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Quanto ao tipo de pesquisa, segundo Yin (2001), o estudo de caso poderá contemplar à 
pesquisa descritiva sendo demonstrado, no quadro a seguir, as situações comparativamente 
relevantes para as diferentes estratégias de pesquisa. 

 
Estratégia 
 

Forma da questão da 
pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 
comportamentais? 

Focaliza 
comportamentos 
contemporâneos?

Experimento Como? por que? Sim Sim 
Pesquisa Quem? o que? Onde? 

quanto? 
Não Sim 

Análise de arquivos Quem? o que? Onde? 
quanto? 

Não Sim/Não 

História Como? por que? Não Não 
Estudo de caso Como? por que? Não Sim 
  Fonte: Yin, (2001, p. 24) 

 
Quadro 1 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

 

As questões que envolvem o estudo de caso são fundamentais para a execução da pesquisa 
científica, pois não estão relacionadas ao controle, mas à análise que diz respeito aos eventos 
contemporâneos, assim: 

1. O estudo de caso é uma investigação empírica que 

• investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 
especialmente quando, 
• os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

2. A investigação de estudo de caso 

• enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 
interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
• baseia-se em várias fontes de evidência, com os dados precisando convergir em 
um formato de triângulo, e, como outro resultado,  
• beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 
coleta e a análise de dados. (YIN 2001, p.33). 

 
Atributos/projeto De caso único De casos múltiplos 
Holística (unidade única de análise) TIPO 1 TIPO 3 
Incorporados (unidades múltiplas de 
análise) 

TIPO 2 TIPO 4 

Fonte: (YIN, 2001, P. 61). 
Quadro 2 - Tipos básicos de projetos para estudo de caso 

 
3. Relato do estudo de caso 

Conforme Yin (2001), haja vista as dificuldades de se encontrar empresas que estejam 
dispostas a revelar seus dados e informações, alguns inclusive de natureza estratégica. A 
escolha indicada foi o estudo de caso do tipo 1, ou seja, pesquisar a repercussão dos controles 
internos na melhoria da eficiência da gestão e, acessoriamente, pesquisar o comportamento 
das demais variáveis que se constituem no objeto ou fim da estrutura gerencial. 
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Ressalta-se então, que quanto aos meios a pesquisa será exploratória e documental. 
Exploratória porque possui relação direta com o problema a ser examinado, sendo que neste 
caso apresenta e tem fundamento explicativo e aplicativo com base em dados históricos e 
documental, por que segundo Yin (2001) será realizada em uma entidade, na qual se realizará 
o estudo de caso, com o objetivo de se obter dados documentados sobre o tratamento dos 
fluxos físicos e de informações e também dos controles internos relacionados a estes, além 
dos suportes possíveis que estes poderão gerar para os gestores. 

3.1 Identificação da entidade 
Para este trabalho optou-se por analisar os dados de uma instituição educacional de médio 
porte e que apresenta sintomas de problemas financeiros, já evidenciados nas demonstrações 
contábeis e demais dados obtidos através de questionários e entrevistas realizadas com os 
gestores de diversas funções e níveis decisórios, conforme Yin (2201), para a Instituição em 
estudo se adotará a denominação Entidade no sentido de mantê-la anônima e também aos seus 
dados serão aplicados índices de dissimulação a fim de não revela-los mas, de tal forma que 
não distorçam os resultados do estudo . 

3.2 Os dados 
Os dados coletados referem-se ao período de 1999 até 2003 e se tem como o objetivo 
localizar os setores ou funções deficitárias de controles internos e propor alternativas e 
soluções gerenciais a curto, médio e longo prazo. 

Os dados disponibilizados e pesquisados na entidade constituem a base e respaldam o 
fundamento teórico deste trabalho, encontram-se no anexo 1. 

Primeiramente tabulo-se as entradas e saídas financeiras da entidade demonstrados em R$ 
mil, onde concluímos que: 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 3 fontes e gastos categorizados 
  
Com estes dados estabeleceu-se o percentual com que cada departamento remunera a 
estrutura operacional da entidade, sendo que, para análise, considerou-se apenas 3 
departamentos: Educação Infantil (EI), Ensino Fundamental I –1ª á 4ª séries (FI) e Ensino 
Fundamental II – 5ª á 8ª séries (FII). Sendo assim: 

Fontes 1999 2000 2001 2002 2003 
EI 90,8 78.5 85,5 83,4 108,1 
FI 263,1 238,8 243, 204,2 198,1 
FII 322,6 292,2 268,8 215,0 284,3 

Total 676,4 609,4 597,6 502,6 590,4 
Gastos 1999 2000 2001 2002 2003 

EI 125,6 87,3 93,1 138,5 179,0 
FI 343,2 249,4 260,6 315,4 304,3 
FII 368,3 286,9 266,8 315,4 411,6 

Total 837,1 623,6 620,4 769,3 894,9 
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Deptº/ano 1999 2000 2001 2002 2003 
EI 13,4% 12,9% 14% 16,6% 18,3% 
FI 38,9% 39,2% 40% 40,6% 33,6% 
FII 47,7% 47,9% 46% 42,8% 48,1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 4 estrutura da remuneração % categorizada 
 
Com estes dados estabeleceu-se o percentual com que cada departamento onera entidade, 
sendo que, para análise, considerou-se apenas 3 departamentos: Educação Infantil (EI), 
Ensino Fundamental I –1ª á 4ª séries (FI) e Ensino Fundamental II – 5ª á 8ª séries (FII). Sendo 
assim: 

 
Deptº/ano 1999 2000 2001 2002 2003 

EI 15% 14% 15% 18% 20% 
FI 41% 40% 42% 41% 34% 
FII 44% 46% 43% 41% 46% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 5 estrutura de gastos % categorizados 
 

Deptº/ano 1999 2000 2001 2002 2003 
EI -1,60% -1,10% -1,00% -1,40% -1,70% 
FI -2,10% -0,80% -2,00% -0,40% -0,40% 
FII 3,70% 1,90% 3,00% 1,80% 2,10% 

Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 6 estrutura do superávit ou déficit % categorizado 
 
Após a seleção, tabulação e tratamento estatístico dos dados pode-se fazer uma análise mais 
explicita a qual aponta que em todo o período considerado os departamentos Educação 
Infantil – EI e Ensino Fundamental I – FI apresentaram resultados deficitários, ou seja não 
estão remunerando adequadamente a estrutura operacional utilizada.  

Os dados referentes ao Departamento EI demonstram uma taxa média exponencial de 
crescimento, ou seja de agravamento da situação de 1,52715 % ao ano, o que exige uma visão 
e domínio do gestor para tomar as providências requeridas e que perpassam por medidas 
conjunturais e contextualizadas na entidade. 

O mesmo tratamento estatístico aplicado ao desempenho do Departamento FI revela que há 
uma tendência de queda na ordem de – 33,9367% ao ano, evidenciando que nessa tendência 
levará aproximadamente oito anos para chegar o ponto de equilíbrio econômico. 

                                                                   
           No PE    R = C 
 
Nestas mesmas circunstâncias de análise, fica explicito que o Departamento FII é o elemento 
remuneratório de equilíbrio da estrutura mas, o risco é eminente porque este equilíbrio está 
comprometido por uma taxa de – 13,2031% ao ano, ou seja, apresenta um decréscimo anual 
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dessa ordem, o que em aproximadamente em 10 (dez) anos deixará de estar individualmente 
em equilíbrio, ou seja, passando para uma situação de desequilíbrio econômico. 

 
    ABAIXO Do   PE    R< C 
  
Considerando-se a analise conjunto dos três departamentos denota-se uma crise financeira 
instalada visto a tendência de queda do único elemento de manutenção do equilíbrio, isto 
significa problemas financeiros a cada exercício. 

Esta tendência para crise se acentua a medida que o mercado que remunera o Departamento 
FII começa a buscar outras alternativas mais vantajosas, o deixa implícito o desejo de não 
remunerar outros déficits internos mas, sim só os serviços oferecidos. 

  
Depar
tamen
to. 

1999 AV 
 % 2000 AV 

% 2001 AV  
% 2002 AV 

 % 

 
2003 

 
AV% 

 
AH% 

EI 62 14,62 51 13,64 52 15,25 46 17,76
56 19,72 -2,51 

FI 175 41,27 152 40,64 142 41,64 107 41,31
96 33,80 -13,9 

FII 187 44,10 171 45,72 147 43,11 106 40,93
132 46,48 -8,33 

Tot. 424 100,0 374 100,0 341 100,0 259 100,0
284 100,0 ////// 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 7 estrutura do mercado categorizado 
 
Foi feita a tabulação dos dados do mercado demonstrando-o categorizado por serviços 
prestados por cada um dos respectivos departamentos, sendo que em FI foi verificada a maior 
tendência de redução, o que está se refletindo diretamente em FII, que até o momento é o 
pulmão financeiro da entidade. Até o momento não se obteve uma pesquisa de opinião de 
mercado, inviabilizando uma análise de correlação, detectando-se os efeitos mas sem ainda se 
configurar as causas.  

  
Depto/anos 1999 2000 2001 2002 2003 

EI 2.0 1,7 1,8 3,0 3,2 
FI 1.9 1,7 1,8 2,9 3,2 
FII 1.9 1,6 1,8 3,0 3,1 

Custo 
médio 2,0 1,7 1,8 3,0 3,2 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 8 estrutura do custo categorizado em R$ mil. 
 
Ponderando-se os valores do gasto total e a participação de cada departamento nestes gastos e, 
o número de participantes estabeleceu-se o custo médio unitário por departamento e para a 
entidade, conforme quadro acima. 

 
Resultado  1999 2000 2001 2002 2003 2005 
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EI - 34,8 - 8,8 - 7,5 - 55,0 - 70,9 - 101,2 
FI - 80,1 - 10,7 - 17,4 - 111,2 - 106,2 - 122,2 
FII - 45,8 5,3 2,0 - 100,4 - 127,4 - 212,5 

Total -160,6 - 14,2 -  22,9 - 266,6 - 304,4  - 435,9 
Fonte: elaborado pelo autor  
     

Quadro 9 estrutura do resultado R$ mil. 
 
Segundo demonstram os dados projetados segundo os indicadores a tendência de déficit para 
o exercício de 2005 é de 435,9 além da parcial utilização da estrutura de ativos operacionais, 
caracterizando também ociosidade de ativos.  

 
Dados/ano 1999 2000 2001 2002 2003 2005 

Média - 0,4 - 0,1 0,1 - 1,1 - 1,1 - 1,8 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Quadro 10 estrutura da insuficiência anual por aluno em R$ mil. 

      
Através da estrutura de indicadores de gestão, não explicitada devido à limitação formal, foi 
possível verificar a insuficiência media de receita por aluno/ano, a cada exercício objeto do 
estudo e, a projeção não otimista para o período de 2005.  

A partir destes dados, obtidos das demonstrações contábeis e, da estrutura de indicadores 
gerenciais, foram identificadas as turmas que eram, potencialmente, geradoras de déficits, 
caracterizando pontos fracos da estrutura sob o aspecto financeiro. Constatou ainda, quais 
destas turmas poderiam chegar no ponto de equilíbrio a partir de ações gerenciais adequadas. 

 

Ultra deficitária - abaixo de 10 pagantes               
Deficitária - entre 11 e 19 pagantes                   
quase equilíbrio - entre 20 e 24 pagantes                 
equilíbrio - 25 pagantes                       
ideal – acima de 25 pagantes                     
Ano 1999   2000   2001   2002   2003   Ano 1999   2000   

  Pa
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Pré                               
Turma 100 8 2 6 6 1 5 10 6 4 8 3 5 8 7 1 
Turma 200 19 5 14 17 2 15 12 2 10 11 8 3 6 7 -1 
Turma 300 25 3 22 23 3 20 21 5 16 13 3 10 18 8 10 
1ª a 4ª                               
Turma 1100 25 2 23 27 3 24 16 2 14 16 6 10 10 10 0 
Turma 1200 26 2 24       16 2 14             
Turma 2100 20 2 18 21 2 19 24 3 21 25 6 19 16 6 10 
Turma 2200 19 3 16 22 1 21                   
Turma 3100 20 0 20 22 1 21 20 1 19 21 3 18 23 5 18 

continua
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continuação 
Turma 3200 17 1 16 17 3 14 18 2 16             
Turma 4100 21 0 21 19 0 19 20 1 19 29 3 26 22 6 16 
Turma 4200 17 2 15 15 2 13 14 4 10             
5ª a 8ª                               
Turma 5100 25 1 24 31 1 30 33 2 31 21 4 17 24 9 15 
Turma 5200 25 1 24                         
Turma 6100 24 0 24 26 1 25 28 2 26 15 10 5 23 9 14 
Turma 6200 22 0 22 22 1 21                   
Turma 7100 21 2 19 20 0 20 23 1 22 14 11 3 19 16 3 
Turma 7200 23 0 23 19 2 17 20 2 18             
Turma 8100 24 2 22 22 3 19 19 0 19 26 5 21 15 21 -6 
Turma 8200 27 0 27 23 2 21 17 1 16             

     Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 11 estrutura quantitativa de turmas quanto ao déficit 
 

4. Conclusões e recomendações 
Mão-de-obra: concluí-se, pelo quadro quantiqualitativo, que a folha de pagamento não onera 
a entidade mais que o previsto. Os salários estão compatíveis com o mercado, conforme 
pesquisa, sendo que alguns encontram-se abaixo da media do indicador gerencial obtido. O 
quadro de funcionários é otimizado, sendo que não se identificaram departamentos com mão-
de-obra ociosa. 

Despesas gerais: encontrou-se despesas condizentes com a estrutura da Instituição, conforme 
indicador gerencial padrão setorial. Em alguns anos houve um grande investimento em infra-
estrutura, com o propósito de atrair mais alunos. No entanto, este investimento não surtiu o 
retorno esperado em todos os departamentos. 

Anuidades: embora apresentem defasagem em relação ao que é praticado no mercado, as 
anuidades não podem ser reajustadas no índice necessário, sob pena de perder a clientela que 
foi fidelizada ao longo destes anos e agravar, ainda mais, a situação da entidade. 

4.1 Educação Infantil EI 

Deficitária – entre 11 e 19 pagantes                   
quase equilíbrio - entre 20 e 24 pagantes                 
equilíbrio – 25 pagantes                       
ideal – acima de 25 pagantes                     
Ano 1999   2000   2001   2002   2003   
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Educ. Infantil                               
Turma 100 8 2 6 6 1 5 10 6 4 8 3 5 8 7 1 
Turma 200 19 5 14 17 2 15 12 2 10 11 8 3 6 7 -1 
Turma 300 25 3 22 23 3 20 21 5 16 13 3 10 18 8 10 

 Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 12 estrutura quantitativa de EI quanto ao déficit 
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Analisando o quadro número 12 se concluí que a EI é grande fonte de déficit para a entidade. 
Considerando que a EI é a porta de entrada da instituição e que 85% dos alunos do FI 
passaram pela EI da instituição, assim recomenda-se: 

1. Reduzir para 2 turmas de Educação Infantil (EI), condensando as turmas 01 e 02. 
2. Rever, com urgência, os critérios de concessão de bolsas, pois há situações (2003), em 

que havia mais alunos bolsistas do que pagantes. 
3. Considerar a possibilidade de implementar uma nova proposta pedagógica na 

Educação Infantil de modo otimizar a diluição de custos fixos diversos, inclusive mão-
de-obra. Esta solução deve ser ponderada com toda a equipe, passando por propostas 
que venham a otimizar a utilização dos ativos e diluição dos custos fixos já existentes. 

4. Embora a situação já seja deficitária, a abertura de novas turmas não deve ser 
descartada pois, conforme pesquisa, o perfil da clientela atendida sinaliza uma 
demanda razoável por turmas de Maternal, Jardim I e Jardim II, demanda esta que 
deve ser alvo de análise posterior. Em outras situações, observou-se que os 
responsáveis optavam por colocar o filho na escola aos 3 anos e só mudavam de escola 
aos 7 anos. Uma boa pesquisa direcionada para este setor pode servir de base para a 
implementação de atividades que atendam as partes, público e entidade. 

 

4.2 Fundamental I - FI 
 
1ª a 4ª 1999      2000      2001      2002     2003      
Turma 1100 25 2 23 27 3 24 16 2 14 16 6 10 10 10 0 
Turma 1200 26 2 24       16 2 14             
Turma 2100 20 2 18 21 2 19 24 3 21 25 6 19 16 6 10 
Turma 2200 19 3 16 22 1 21                   
Turma 3100 20 0 20 22 1 21 20 1 19 21 3 18 23 5 18 
Turma 3200 17 1 16 17 3 14 18 2 16             
Turma 4100 21 0 21 19 0 19 20 1 19 29 3 26 22 6 16 
Turma 4200 17 2 15 15 2 13 14 4 10             
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 13 estrutura quantitativa de FI quanto ao déficit 
 
A situação do FI mostra-se mais preocupante em relação ao EI. Sabe-se que o FI é a parte 
mais delicada de toda a Instituição, pois tem fluxo originário de EI, e envia para o FII. O 
déficit neste setor traduz o déficit nos setores imediatamente anteriores e posteriores. 

Percebe-se que a entidade suprimiu uma turma de cada série, culminando em permanecer 
apenas com uma por série a partir de 2003. Diante de medidas anteriores recomenda-se: 

1. Que seja revisto o critério de concessão de bolsas, especialmente na 1ª série, onde o 
número de alunos bolsistas é igual ao número de alunos pagantes. 

2. Que, a cada ano, há uma perda de alunos em todas as séries e que esta perda se repete 
constantemente entre os alunos pagantes. É oportuna uma pesquisa direcionada que 
identifique a causa de evasões e, procurar solucionar os pontos levantados 
rapidamente. 

3. As escolas da região, conforme pesquisa, oferecem atividades extra-classe que 
funcionam como uma atividade âncora para alunos e pais. Seria oportuno um 
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levantamento mais criterioso para identificar quais atividades que poderiam ser 
oferecidas e que estariam de acordo com a otimização da estrutura de ativos e do 
capital intelectual, avaliando-se paralelamente o custo de implementação e o retorno 
para os próximos exercícios. Salienta-se que esta atitude insere mais efetivamente a 
entidade na sua função social com a comunidade, o que passa a ser uma vantagem de 
mercado e formação de uma nova imagem institucional. 

 

4.3 Fundamental II 
 

5ª a 8ª                               
Turma 051 25 1 24 31 1 30 33 2 31 21 4 17 24 9 15 
Turma 052 25 1 24                         
Turma 061 24 0 24 26 1 25 28 2 26 15 10 5 23 9 14 
Turma 062 22 0 22 22 1 21                   
Turma 071 21 2 19 20 0 20 23 1 22 14 11 3 19 16 3 
Turma 072 23 0 23 19 2 17 20 2 18             
Turma 081 24 2 22 22 3 19 19 0 19 26 5 21 15 21 -6 
Turma 082 27 0 27 23 2 21 17 1 16             
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Quadro 14 - Estrutura quantitativa de FII quanto ao déficit 

 
Embora mais equilibrada a situação do FII também preocupa, principalmente pelo decréscimo 
do fluxo de alunos de FI o qual apresenta a maior tendência de redução, conforme consta no 
Quando número 7. Sendo assim recomenda-se que: 

1. Seja revisto o critério de concessão de bolsas, especialmente na 8ª série, onde o 
número de alunos bolsistas supera o de alunos pagantes. 

2. Embora a instituição tenha fechado turmas e mantenha apenas uma turma por série,  
há necessidade de identificação da razão da evasão e da não fidelização dos alunos 
nesse nível. 

3. Um ponto a ser avaliado, na evasão, é o fato da escola não possuir Ensino Médio. 
Após longa ponderação e avaliação este aspecto pode ser relevante na captação de 
novos alunos e diluir de maneira eficiente todo o custo fixo da estrutura operacional, 
inclusive gerando benefícios para a comunidade pela disponibilização dos serviços 
educacionais e novos empregos. 
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