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INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do último Censo Escolar, 

divulgados em 2017, a participação das escolas 

particulares somente na educação básica subiu para 

21,5% no mercado� Já entre as instituições que oferecem 

o nível médio, 29,1% são privadas, de um total de 28,3 mil�

Houve avanço da rede privada, em comparação aos dados 

do Censo anterior, e informações como essas ressaltam 

como é importante que gestores estejam atentos às 

mudanças e novas exigências para que consigam atender 

às necessidades de pais e alunos�

https://gerencianet.com.br/
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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INTRODUÇÃO

Uma gestão escolar eficiente precisa 

estar atenta a pontos-chave que serão 

considerados por pais e responsáveis para a 

escolha ou não pela instituição� Segurança, 

o oferecimento de infraestrutura adequada

e uso de soluções tecnológicas são alguns

dos fatores mais relevantes nas listas de

exigências dos pais atuais�

Com isso, gestores e administradores 

precisam buscar parcerias que signifiquem 

bons investimentos que possam impactar 

positivamente o desenvolvimento da 

escola� Qualidade de ensino e lucratividade 

são palavras que devem estar associadas e, 

para que essa relação funcione, é preciso 

fazer os investimentos certos, otimizando o 

uso dos recursos disponíveis�

https://gerencianet.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Tanto as instituições de ensino quanto os alunos 

estão em busca de resultados� As escolas particulares 

precisam se destacar em um mercado cada dia 

mais concorrido, oferecendo ensino de excelência e 

ambiente produtivo para alunos e professores�

Já para os estudantes, a escola tem papel fundamental 

para o desenvolvimento de suas habilidades e também 

para seu futuro profissional� Isso significa que, para 

que todos esses objetivos estejam alinhados e possam 

caminhar juntos, a instituição precisa contar com 

ferramentas adequadas que atuem em frentes diversas�

Desse modo, as parcerias são o caminho mais viável 

para se alcançarem todos os pontos de forma eficiente 

e sustentável� O pleno desenvolvimento de crianças 

e adolescentes se dá em diferentes dimensões, tais 

como cognitiva, afetiva, física, ética e estética�

Justamente por conta dessa complexidade é que a 

escola, por si só, não será capaz de atender a todas 

essas dimensões em um nível de excelência se não 

estiver trabalhando em conjunto com outros parceiros�

Parcerias estratégicas podem ser entendidas como 

acordos em que todos os lados sejam beneficiados a 

partir da ação� Criar uma parceria é oferecer a outra 

empresa uma situação que será positiva tanto para 

a escola quanto para ela, seguindo os princípios da 

política conhecida como “ganha-ganha”�

No competitivo mundo dos negócios, as empresas que 

conseguem se sobressair são aquelas inovadoras, que 

estão sempre à frente do tempo� Essas características 

estão presentes nos negócios que conseguem 

estabelecer parcerias importantes, seja com parceiros 

com maior ou menor impacto no mercado do que elas�

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/melhore-o-desempenho-da-sua-escola-ou-curso/
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A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Ou seja, as parcerias estratégicas podem ser 

buscadas em diferentes níveis, ao passo que elas 

ajudam a criar valores e aumentar o potencial de 

ambos os lados� Mas é claro que, para isso, saber 

escolher o parceiro ideal para atingir os resultados 

esperados é determinante para o sucesso do negócio�

Lembre-se de que, ao propor uma parceria, algumas 

perguntas-chave precisam estar bem esclarecidas�

 » Qual é o objetivo da parceria?

 » Quem são os possíveis parceiros?

 » Quais serão os custos?

 » Como ela será avaliada?

https://gerencianet.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Toda parceria começa por conta de um objetivo, como 

reduzir custos, estimular o crescimento da empresa, 

entre outros� Então, o primeiro passo é definir quais 

devem ser os resultados a serem colhidos a partir da 

associação da escola com outra empresa�

O segundo passo é fazer uma lista com possíveis 

parceiros que possam atender as necessidades 

identificadas� Podem ser empresas locais ou mesmo 

que estejam em outras cidades, por exemplo� Nessa 

avaliação inicial, é importante contar com opções para 

se ter uma dimensão do mercado, até se chegar à 

solução que resultará em melhor custo-benefício�

Tudo que envolva custos precisa ser analisado sob 

diferentes perspectivas, afinal, a parceria também não 

poderá significar prejuízos à escola� Pelo contrário, 

ela precisa agregar qualidade, no sentido de que as 

despesas serão compensadas de alguma maneira�

https://gerencianet.com.br/
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Outro ponto importante é não 

deixar de considerar os passos 

de avaliação da relação escola-

empresa parceira� Assim como 

qualquer outro tipo de estratégia, 

a análise de resultados é um dos 

fatores mais importantes que 

serão levados em consideração na 

renovação ou não do contrato�

Se existe um objetivo inicial, os 

esforços precisam ser direcionados 

para que ele seja atingido� Com a 

avaliação de tudo o que está sendo 

feito, será mais fácil identificar o que 

está funcionando e o que precisa  

ser modificado para que as metas 

sejam cumpridas�

https://gerencianet.com.br/
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COMO ESCOLHER E FECHAR PARCERIAS COM OUTRAS EMPRESAS

A importância de escolher os parceiros 

adequados está clara, mas você sabe quais são 

os caminhos para fechar os melhores acordos? 

Grandes empresas nos mostram, ao longo de 

suas trajetórias, que conseguiram se desenvolver 

se aliando a outros negócios que tiveram a 

capacidade de ajudar a impulsionar os seus�

Na busca pela associação certa, algumas lições 

podem ser levadas em conta� Entre elas, 

destacamos as seguintes:

» o parceiro ideal complementa e valoriza o que

já é oferecido;

» não se deve considerar apenas benefícios

financeiros;

» análise do perfil da empresa.

https://gerencianet.com.br/
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COMO ESCOLHER E FECHAR PARCERIAS COM OUTRAS EMPRESAS

Elevar o nível de competência que a sua empresa já tem é um dos 

pilares para a criação de uma associação de sucesso� É claro que diferentes 

visões e novidades também funcionam como propulsores para o 

desenvolvimento de novas estratégias de sucesso, mas lembre-se de 

que a sua escola já tem seus pontos fortes e fracos, e quando é possível 

maximizar os pontos fortes, os resultados poderão ser bem melhores�

É óbvio que, quando se procura uma parceria, os gastos são levados 

em consideração� E quando há a possibilidade de diminuir custos, 

administradores e gestores costumam se interessar ainda mais pela 

solução oferecida� Empreender nem sempre é uma tarefa fácil, e o 

estreitamento de parcerias de sucesso depende de inúmeros fatores� 

Falta de comprometimento e oferecimento de serviços com qualidade 

abaixo do esperado são alguns dos desafios que podem surgir�

Por isso, analise o histórico e perfil da empresa com a qual pretende 

criar um contrato de parceria� Verifique se ela apresenta algum tipo de 

certificado, o que ela oferece de diferente em relação aos concorrentes 

do mesmo ramo e até mesmo o seu portfólio� Medidas simples como 

essas poderão ajudar a evitar muitas dores de cabeça!

https://gerencianet.com.br/
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PRINCIPAIS ÁREAS QUE DEVEM SER ANALISADAS

Assim como em qualquer outro negócio 

privado, as escolas particulares que mais 

se destacam no mercado são comandadas 

a partir de princípios básicos� Seus 

administradores estão atentos ao mercado 

e preocupados com o nível de eficiência 

de todas as operações, além de estarem de 

olho também nas inovações� 

Para que todos os planos da instituição 

possam ser conquistados, a parceria 

com empresas externas torna-se 

imprescindível� Mas não basta apenas se 

associar a outras empresas, pelo contrário, 

é preciso saber quais parceiros serão os 

melhores para um trabalho que visa alcançar 

objetivos a longo e médio prazo�

https://gerencianet.com.br/
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PRINCIPAIS ÁREAS QUE DEVEM SER ANALISADAS

As parcerias podem ser buscadas para melhorar o 

desempenho de diversas áreas, bem como tornar 

o ambiente escolar mais atrativo� Nesse sentido, o

trabalho em conjunto pode ser benéfico para:

» melhorar a infraestrutura;

» oferecer bolsas de estudos;

» implantar tecnologia;

» ampliar o ensino;

» oferecer alimentação;

» otimizar a gestão;

» treinar professores e colaboradores.

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/4-novas-tecnologias-no-crescimento-das-empresas/
https://materiais.gerencianet.com.br/MANUAL-FINANCEIRO-PARA-EMPREENDEDORES
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PRINCIPAIS ÁREAS QUE DEVEM SER ANALISADAS

Em relação à melhoria da infraestrutura, há muitos pontos que 

podem ser considerados� Ampliação dos espaços, aquisição 

de mobiliário mais confortável, instalação de iluminação 

apropriada nas salas de aula e outros ambientes de estudo 

e instalação de equipamentos que possam controlar a 

temperatura interna são algumas das principais exigências�

Além do mais, espaços temáticos, como bibliotecas e 

laboratórios, precisam ser bem equipados para atender 

as demandas� Ou seja, a busca por parcerias que possam 

viabilizar tudo isso deverá ser feita em diversos setores, 

desde empresas que ofereçam ar-condicionado a editoras de 

livros, por exemplo�

Como parte de sua responsabilidade social, a escola também 

deve encontrar alternativas para o oferecimento de bolsas 

de estudos� Principalmente para alcançar esse objetivo, as 

parcerias podem ser procuradas em diversos setores privados 

que também estão preocupados com a educação�

https://gerencianet.com.br/
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PRINCIPAIS ÁREAS QUE DEVEM SER ANALISADAS

A implantação de tecnologia pode ser benéfica para 

atender demandas administrativas, manter alunos e pais 

conectados com a instituição, entre outras possibilidades� O 

gestor precisa acompanhar as novidades que surgem  

a todo momento nesse segmento, que inclui a criação  

de softwares e aplicativos, por exemplo, que visem 

dinamizar a rotina�

Não se esqueça também de que as pessoas estão em 

busca de praticidade, e, no caso de uma escola, o ideal 

é facilitar as opções de pagamento� Além de ser uma 

medida que agrada pais e responsáveis pelos alunos, 

é considerada também uma excelente estratégia para 

combater a inadimplência� 

A Gerencianet, por exemplo, oferece soluções que 

permitem o recebimento de pagamentos por diversos 

meios, de forma automatizada� Boletos, carnês e cartões 

de crédito estão entre as opções que o cliente poderá 

escolher para pagar pela mensalidade escolar� 

E o melhor de tudo é que não há contratos com bancos, e 

as tarifas por transação são as menores do mercado� Além 

disso, as cobranças são enviadas de forma automática, 

economizando tempo da equipe� 

Ampliar o ensino oferecendo cursos extracurriculares, 

como de idiomas, agrega valor à escola e também ao 

aprendizado� A criação de um núcleo de idiomas é uma 

ótima chance para se aliar a escolas especializadas em 

outras línguas e resultará em uma estratégia interessante 

para atrair pais e alunos�

Principalmente para crianças e adolescentes que passam 

o dia todo na escola, ter acesso a uma alimentação

saudável é fundamental� Para isso, a escola não precisa se

preocupar, necessariamente, com a produção dos pratos�

Há empresas especializadas que oferecem qualidade e,

até mesmo, preços muito mais competitivos do que os

com que a própria escola seria capaz de trabalhar, se fosse

cuidar de todo o processo�

https://gerencianet.com.br/
https://materiais.gerencianet.com.br/mediacao-de-pagamentos
https://gerencianet.com.br/solucoes/
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PRINCIPAIS ÁREAS QUE DEVEM SER ANALISADAS

Uma gestão eficiente inclui a otimização da rotina 

administrativa e, para isso, a contratação de consultorias 

ou mesmo o suporte de softwares especializados torna-se 

essencial� Com uma rotina administrativa bem estruturada, 

o gestor terá mais facilidade para tomar decisões e identificar

possíveis falhas que podem e devem ser corrigidas�

Não podemos nos esquecer também de quão importante é 

capacitar e treinar professores e colaboradores o tempo todo� O 

corpo docente precisa estar preparado não apenas para tratar a 

respeito das diretrizes básicas que compõem o currículo escolar� 

Hoje, crianças e adolescentes estão conectados à internet, e isso 

significa maior acesso a qualquer tipo de informação�

Como resultado, a geração atual é muito mais questionadora 

e faz com que os professores precisem estar aptos a lidar com 

situações diferentes das que eram enfrentadas pelos mestres 

mais antigos� Por isso, treinamento e discussões constantes não 

devem faltar na agenda dos professores, sendo esse um dos 

investimentos que as escolas precisam fazer�  

https://gerencianet.com.br/
https://gerencianet.com.br/blog/facilitar-gestao-empresarial-seu-negocio/
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CONCLUSÃO

Ao analisar o desempenho da escola e o que está sendo 

oferecido, o gestor consegue identificar quais demandas 

precisam ser resolvidas� Às vezes, nem tudo pode ser 

solucionado ao mesmo tempo e, nessas horas, saber 

definir a lista de prioridades é o que ajudará a fazer 

diferença na gestão�

As necessidades podem ser relacionadas a: infraestrutura 

da instituição, melhorias tecnológicas, aquisição de 

suprimentos e implantação de atividades extracurriculares 

que possam complementar o ensino, por exemplo� 

Então, além de analisar as diversas áreas que precisam 

ser atendidas, o gestor deve ter a capacidade de saber 

escolher os parceiros ideais para cada segmento�

Pensar em redução de custos e otimização do trabalho 

ajuda a definir as parcerias, mas, muito além disso, é 

importante saber que a gestão escolar se desdobra em 

complexidades que nem sempre uma única parceria 

conseguirá resolver�

As parcerias devem ser pensadas como objetivos, e, a partir 

daí, deve-se começar a busca pelas empresas que mais 

estão capacitadas a somar nessa jornada — que tem um 

ciclo contínuo, que precisa sempre estar se renovando�

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.

https://gerencianet.com.br/
https://materiais.gerencianet.com.br/assinatura-newsletter


SOBRE SUA EMPRESA
A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 

Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de 

boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O 

sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como 

transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade. 

O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas 

eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são 

flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de 

distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina 

os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o 

serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais 

baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já 

que auxilia na automatização dos procedimentos do financeiro, 

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

https://www.facebook.com/Gerencianet/
https://twitter.com/Gerencianet/
http://blog.unifoa.edu.br/
https://gerencianet.com.br/
https://plus.google.com/+GerencianetBr
https://br.linkedin.com/company/ger-ncianet-pagamentos-do-brasil
https://www.youtube.com/channel/UC4MAxjM78Yg3eK8v0V2yLHw
https://www.youtube.com/gerencianetbr
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://twitter.com/gerencianet
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://gerencianet.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://twitter.com/gerencianet
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://www.youtube.com/gerencianetbr



