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RESUMO 

 

ARAÚJO, Priscilla Cavalcante de. Análise do uso da tecnologia da informação 

aplicada à melhoria da gestão em escolas privadas no estado do Rio Grande do 

Norte. 2016. 98fls. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2016. 

 

O atual cenário econômico brasileiro, acrescido da grande concorrência entre as 

escolas particulares de nível médio está contribuindo para que os gestores procurem 

melhorar continuamente seu negócio. Técnicas de gestão e ferramentas 

tecnológicas têm sido utilizadas com o intuito de adquirir vantagem competitiva, afim 

de assim reduzir custos, oferecer um serviço de qualidade e aumentar a receita das 

empresas. Nesse contexto, a Tecnologia da Informação é um forte aliado e, se 

utilizada de maneira eficaz, pode trazer resultados positivos para as escolas. Diante 

do exposto, o objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto do uso da Tecnologia da 

Informação, através dos softwares de gestão escolar, para a melhoria contínua dos 

indicadores de desempenho nas escolas privadas de ensino médio. Em termos 

metodológicos, esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de acordo com sua 

natureza, descritiva e exploratória no que diz respeito aos objetivos, com abordagem 

quantitativa, utilizando o método survey para levantamento dos dados em uma 

amostra significativa de todo universo do estudo. Para coleta desses dados, foram 

aplicados questionários estruturados em uma amostra de 43 escolas no estado do 

Rio Grande do Norte, das quais 32 utilizam softwares em seus processos de 

gerenciamento. De acordo com os achados deste estudo, foi possível realizar um 

panorama do estado em relação à utilização de softwares de gestão escolar na rede 

privada de ensino médio, diagnosticar o impacto positivo nos indicadores de 

desempenho percebido pelos gestores das escolas, e também, comparar esse 

resultado entre grupos, obtendo-se a conclusão que as escolas localizadas no 

interior do estado percebem maior contribuição positiva pela utilização dos sistemas 

do que aquelas da capital. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar, Melhoria Contínua, Tecnologia da informação, 

Indicadores de desempenho. 



 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO, Priscilla Cavalcante de. Analysis of the use of information technology 

applied to improve the management of private schools in Rio Grande do Norte 

state.2016. 98fls. Dissertation (MA) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2016. 

 

The current Brazilian economic scenario, plus the great competition between the 

average level of private schools is contributing to that managers seek to continuously 

improve their business. Management techniques and technological tools have been 

used in order to gain competitive advantage in order to thus reduce costs, provide 

quality service and increase revenue of the companies. In this context, information 

technology is a strong ally and, if used effectively, can bring positive results for 

schools. Before exposed, the objective of this research is to evaluate the impact of 

the use of information technology through the school management software for 

continuous improvement of performance indicators in private high schools. In terms 

of methodology, this research is characterized as applied according to their nature, 

exploratory and descriptive in relation to the objectives, with a quantitative approach, 

using the survey method for collecting data on a representative sample of the whole 

study of the universe. To collect these data, questionnaires were structured in a 

sample of 43 schools in the state of Rio Grande do Norte, of which 32 use software 

on their management processes. According to the findings of this study, it was 

possible to carry out an overview of the state for the use of school management 

software on the private network of high school, diagnose the positive impact on 

performance indicators perceived by managers of schools, and also to compare that 

result from groups, resulting in the conclusion that schools located within the state 

realize biggest contribution for using systems than those of the capital. 

 

Key words: School Management, Continuous Improvement, Information Technology, 

Performance Index. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo apresenta o assunto a ser abordado, contextualizando o atual 

cenário da economia brasileira com a importância de um gerenciamento efetivo nas 

instituições privadas de ensino médio, de modo que estas possam sobreviver à crise 

e se mantenham competitivas no mercado. Após a apresentação do assunto, expõe-

se o problema de pesquisa, a hipótese, os objetivos, a justificativa e a estrutura da 

dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A educação, de acordo com Delors et al. (1998), tem como objetivo essencial 

o desenvolvimento do ser humano na sua dimensão social, ou seja, é a base para 

formação das pessoas enquanto seres que compõem uma sociedade coletiva, rica 

em diversidade dos indivíduos, contribuindo inclusive para evitar questões como 

exclusão social. 

 Nesse contexto, a família desempenha um papel muito importante, visto que é 

integralmente responsável pelas primeiras experiências de vida de suas crianças 

com os elementos que constituem a cultura na qual estão inseridas, além de decidir 

o caminho que considera adequado para formá-las. 

Contudo, a educação não é responsabilidade exclusivamente da família. Por 

isso, o direito à escola é garantido por Lei. Dayrell (2009) descreve a escola como 

um lugar onde os alunos são formados de maneira aprofundada, sendo que as 

situações cotidianas são tratadas de uma maneira sistemática que busca 

desenvolver dimensões e habilidades comuns aos seres humanos. Em alinhamento 

com o conceito defendido por Dayrell (2009), para Fernandes (2009) é na escola 

que os alunos adquirem conhecimento e competências que dificilmente aprenderiam 

em outro ambiente. 

 Corroborando com este conceito, Delors et al. (1998) apresentam o insucesso 

escolar como fator gerador de exclusão social que pode originar formas de violência 

e desvios individuais. Os autores afirmam que pessoas sem diploma possuem 

desvantagem quase insuperável quando procuram emprego e, em alguns casos, 

ficam definitivamente excluídos do mercado de trabalho.  
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 Para muitos alunos, de acordo com Fernandes (2009), a escola constitui uma 

oportunidade única de romper com situações econômicas e sociais desfavoráveis e 

precárias. Por essa razão muitos pais se esforçam ao máximo para que os seus 

filhos a frequente.  

Do ponto de vista da economia nacional, a educação é fator determinante 

para o crescimento sustentável. Com base no relatório divulgado em maio de 2015 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no 

Brasil, se até 2030 todos os estudantes de 15 anos estiverem escolarizados e com 

um nível básico de conhecimento, o PIB esperado para 2095 será sete vezes maior 

que o atual. 

Seguindo essa linha, a qualidade do ensino fundamental e médio da rede 

pública, no Brasil, tornou-se uma preocupação frequente entre pais e responsáveis 

na hora de matricular seus dependentes, uma vez que os anos iniciais na escola são 

a base para o ingresso em uma boa universidade e, posteriormente, a realização 

profissional. 

Esses fatores somados ao aumento do poder aquisitivo da população 

brasileira impulsionaram a procura por escolas particulares. Máximo (2012) afirma 

que o setor público perdeu em média 480 mil matrículas anualmente entre 2002 e 

2011, enquanto as escolas privadas ganharam novos alunos neste mesmo período. 

 O resultado dessa migração foi o crescimento exponencial do mercado de 

escolas privadas em todo território nacional. De acordo com as estatísticas 

educacionais fornecidas por Sartori(2014), entre 2003 e 2013 no Brasil a rede 

estadual de educação variou – 13,7%, a municipal –14,5% e a particular cresceu 

10,8%, aumentando sua participação proporcional de 16,5 para 20,4% considerando 

o total de escolas em todas as esferas. 

 Contudo, diante do cenário de crise política e econômica atuais pelo qual 

passa o Brasil, uma parcela considerável de alunos da rede privada encontra-se 

com as mensalidades em atraso. A pressão exercida pela aceleração da inflação, 

aumento das taxas de juros e piora dos indicadores econômicos, como renda e 

emprego, vêm se sobrepondo à queda na base de crédito da economia, resultando 

em avanço significativo da inadimplência (SPC BRASIL, 2015). 

 Conforme dados divulgados pelo SPC Brasil (2015), a quantidade de dívidas 

em atraso no país aumentou 2,08% entre os meses de abril a maio de 2015, sendo 
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este o maior crescimento desde 2010. Considerando os cinco primeiros meses do 

ano, este indicador cresceu 7,57%. 

No que diz respeito à inadimplência no setor de educação, o número de 

dívidas aumentou 4,29% entre maio de 2014 e maio de 2015. O Sudeste é 

responsável pela maior parcela de dívidas (38,33%), enquanto o Nordeste encontra-

se em segundo lugar com participação de 21,22%. Em relação aos subgrupos, tem-

se que o ensino superior detém 43,48% do total de inadimplência, enquanto o 

ensino básico absorve 15,04% dos devedores. 

Como as escolas precisam de receita para honrar seus compromissos, este é 

um indicador bastante preocupante que pode induzir os gestores a preverem um 

cenário de redução da demanda para os próximos anos. Uma vez que as famílias 

não conseguem mais pagar as mensalidades das escolas particulares, a tendência é 

que este aluno migre novamente para a rede pública de ensino. 

De acordo com a Federação Nacional das Escolas Particulares (2016), este 

ano ocorreu a primeira queda em relação ao número de alunos do ensino médio 

matriculados nas escolas particulares desde o início do Plano Real em 1994, sendo 

que no início de 2016 as matrículas caíram entre 10% e 12%, em relação ao mesmo 

período de 2015.  

 Nesse contexto, a escola privada deve ser tratada como unidade de negócio 

e, assim, como outros mercados sofre impacto tanto da concorrência quanto pelo 

momento de retração da economia do país. Para se manterem competitivas e 

continuarem atuantes no mercado, é necessário inovar a cada dia e buscar a 

melhoria contínua dos seus processos, na meta de reduzir os custos e alcançar seus 

objetivos de qualidade do ensino. 

A essência da melhoria contínua, de acordo com Bessant et al. (2001), está 

relacionada à capacidade de resolução de problemas, ou seja, à busca de uma 

evolução constante e consciente, superando os obstáculos, aprendendo com erros e 

acertos. Em outras palavras, é necessário acompanhar os processos e monitorar 

resultados, para identificar possíveis campos de atuação de modo a otimizar a 

rotina, melhorando a qualidade do bem ou serviço, com custos mais baixos e maior 

produtividade do sistema. 

Melhorar continuamente os processos propicia à empresa diferenciais 

competitivos o que traz vantagens em relação à concorrência e contribui para sua 

permanência no mercado e, consequentemente, seu crescimento. A vantagem 
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competitiva é decorrente de rotinas de alta performance que operam dentro da 

empresa, moldada por processos e posições (TEECE et al., 1997). 

Considerando a competitividade do mercado atual e a busca das empresas 

pela melhoria contínua dos resultados, um forte aliado nesse contexto é a tecnologia 

da informação. Beraldi e Filho (2000) afirmam que o custo cada vez menor dos 

computadores e a tendência de gestão integrada por software parecem incentivar 

cada vez mais investimentos nesse setor em busca de melhor desempenho da 

empresa com relação aos concorrentes. 

Uma empresa com um sistema informatizado, funcionando eficiente e 

eficazmente, proporcionará grandes vantagens, seja em relação ao tempo 

otimizado, à organização, à facilidade de obtenção de informações, à previsão e 

muitos outros aspectos que contribuirão para o sucesso da pequena empresa 

(BERALDI; FILHO, 2000). 

O crescimento do interesse pela tecnologia da informação fez com que 

surgissem empresas especializadas em criação de softwares para atender mercados 

específicos, como lojas comerciais, farmácias, clínicas médicas, escolas, dentre 

outras. Contudo, o bom desempenho dessas ferramentas pode ser impactado por 

fatores técnicos e humanos. 

A partir desta observação, esta pesquisa pretende realizar uma análise dos 

impactos na gestão dos indicadores de desempenho em escolas particulares de 

nível médio através da utilização de softwares de gestão. O objetivo é diagnosticar a 

percepção do ponto de vista dos gestores em relação ao impacto causado pela 

utilização de um sistema informatizado nos indicadores de gestão escolar nas 

instituições pesquisadas. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Apesar das escolas tradicionais permanecerem no mercado, nos últimos anos 

observa-se a abertura de escolas menores, cujo público alvo é formado pela 

população do bairro onde estão situada, principalmente, as classes C e D. De 

acordo com Jareta (2011), a classe C passou a ser maioria nas escolas particulares, 

o que demonstra a insatisfação, com o ensino público, da população que melhora 

sua condição financeira. 
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Todavia, diante do cenário de crise econômica e política, existe forte 

tendência de aumentar a parcela de famílias que não conseguirão manter seus filhos 

na rede privada de ensino, mesmo que outros gastos sejam eliminados e a 

educação seja tratada como prioridade. 

A Federação Nacional das Escolas Particulares (2016) afirma que apesar de 

a crise estar afetando especialmente a classe C, os grandes grupos de ensino que 

atendem o público de maior renda também mostram-se bastante preocupados com 

a instabilidade no cenário político e seus reflexos para a economia.  

Do ponto de vista do empresário da educação, lidar com o aumento da 

inflação, inadimplência e continuar oferecendo um serviço de qualidade tem um 

custo bastante elevado. Em consequência, nos últimos 5 anos os reajustes nas 

mensalidades escolares em São Paulo, por exemplo, superaram o índice da inflação 

e no biênio 2013-2014 ultrapassaram os 10% (YAMADA, 2014).  

Esse comportamento se repete em outras cidades brasileiras como em Natal 

onde, de acordo com Martins (2014), o reajuste em 2014 foi em média 11%. Em 

2016, as mensalidades tiveram reajuste entre 8% e 10% (Federação Nacional das 

Escolas Particulares, 2016). 

Diante das reivindicações dos clientes, os gestores de escolas particulares 

precisam encontrar alternativas para melhorar a qualidade do ensino e demais 

serviços prestados, minimizando seus custos operacionais e aperfeiçoando seus 

processos. A escola precisa ser tratada como empresa e, assim, como em outros 

ramos de negócios é necessário acompanhar os resultados através de indicadores e 

adotar ferramentas que auxiliem na gestão desses índices. 

Medir e analisar custos, receitas, inadimplência, absenteísmo e rendimento 

escolar dos alunos podem trazer diretrizes importantes para a melhoria contínua dos 

processos da instituição e, portanto, aumentar a sua vantagem competitiva em 

relação aos concorrentes. 

A falta de um acompanhamento eficaz dos custos e despesas, por exemplo, 

pode incorrer em gastos desnecessários, como pagamento de juros, compras 

emergenciais e redução do poder de barganha da instituição perante fornecedores 

importantes. A má gestão das receitas pode influenciar negativamente no capital de 

giro da escola ou mesmo trazer consequências mais graves, como o atraso no 

pagamento de funcionários.  
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Esses exemplos ilustram a complexidade do gerenciamento de uma 

instituição de ensino particular e a importância de realizá-lo da melhor maneira 

possível. Para tanto, os gestores precisam recorrer às ferramentas disponíveis e 

acredita-se que os softwares de gestão escolar são um bom modelo a ser 

implementado e utilizado para este fim. 

Neste sentido esta pesquisa coloca os seguintes questionamentos: 

1. A utilização de um software de gestão escolar pode contribuir 

positivamente para a melhoria dos indicadores de desempenho em 

instituições de ensino médio? 

2. O que motiva as escolas a adquirirem um software de gestão escolar? 

  

1.3 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

 A partir da definição do problema da pesquisa e de seus questionamentos 

trabalha-se com base na seguinte hipótese principal: A utilização de softwares de 

gestão escolar contribui positivamente para a melhoria dos indicadores de 

desempenho em escolas particulares de nível médio. Além desta, serão testadas 

duas hipóteses derivadas: 

1. A localização geográfica da escola influencia no impacto percebido em relação à 

utilização do software de gestão. 

2. O perfil da escola influencia no impacto percebido em relação à utilização do 

software de gestão. 

 

a) Objetivos Gerais: 

O objetivo geral desta dissertação é diagnosticar se a utilização de um 

software de gestão escolar contribui para a melhoria dos indicadores de 

desempenho em escolas particulares. 

 

b) Objetivos Específicos: 

A fim de alcançar o objetivo geral apresentado, fez-se necessário desdobrá-lo 

nos objetivos específicos a seguir: 

1. Definir o panorama atual do Rio Grande do Norte em relação à utilização de 

softwares de gestão pelas escolas particulares de ensino médio; 
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2. Identificar os motivos que levam as instituições de ensino médio a adquirirem 

softwares de gestão escolar; 

3. Identificar o perfil das escolas que implantam o software; 

4. Agrupar as escolas com perfil e resultado semelhante em relação ao impacto 

sofrido pela utilização do software; 

5. Estimar e descrever estatisticamente os impactos do software nos indicadores de 

desempenho de acordo com a percepção dos gestores; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 A competitividade entre as empresas faz com que seus gestores busquem 

inovação e aperfeiçoamento dos processos com o objetivo principal de oferecer um 

serviço ou produto de qualidade para o consumidor. Confiabilidade das informações, 

praticidade e agilidade em resolver problemas são critérios que diferenciam os 

concorrentes entre si e podem ser decisivos na hora do cliente fazer sua escolha. 

Simultaneamente, é necessário reduzir custos com material, mão-de-obra 

obsoleta, retrabalho e desperdícios ou aumentar a lucratividade do seu negócio. 

Neste contexto, a tecnologia da informação aparece como um forte aliado e a 

utilização de softwares que auxiliam atividades de rotina em empresas é algo 

comum nos dias atuais. Eles estão presentes nos mais diversos ramos de atividade, 

desde o controle de produção em indústrias até a filantropia em escolas privadas. 

 Esses instrumentos, quando desenvolvidos e utilizados da maneira correta, 

devem proporcionar ao seu usuário maior confiabilidade, segurança e praticidade na 

execução das atividades diárias. Além de facilitar o gerenciamento por meio da 

emissão de relatórios que apoiam a tomada de decisão. No entanto, pode se tornar 

um elemento inútil ou mais uma burocracia desnecessária quando sua utilização é 

má conduzida ou, simplesmente, se tratar de um processo comprovadamente 

irrelevante para a organização. 

 Desta forma, uma motivação para a escolha deste tema é investigar o 

impacto da implantação de softwares de gestão em escolas de ensino privado de 

nível médio. Avaliando, da perspectiva dos gestores, como a utilização dessa 

ferramenta impactou nos indicadores de desempenho de acordo com o perfil das 

escolas e que fatores podem estar ligados ao sucesso ou não desta implantação. 
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Em outras palavras, será mais uma perspectiva da utilização da tecnologia da 

informação como ferramenta de apoio à melhoria contínua em empresas.  

Do ponto de vista prático, os achados desta investigação fornecerão aos 

gestores um diagnóstico da situação real e atual do seu negócio em relação à 

utilização do software. Este conhecimento poderá embasar a elaboração de novas 

estratégias de aperfeiçoamento e melhoria dos resultados das escolas. 

Esta pesquisa, também, será fonte de informação para outros empresários 

que estudam a possibilidade de adquirir um software de gestão, desde que sua 

instituição de ensino se enquadre em um dos grupos resultantes deste estudo, 

podendo antecipadamente conhecer os resultados auxiliando-o na tomada de 

decisão. 

Além disso, a partir dos resultados encontrados, a população, empresários e 

governo, poderão conhecer o cenário atual do estado do Rio Grande do Norte no 

que diz respeito à gestão escolar da rede privada de ensino médio apoiada pela 

utilização de softwares.  

 Em outro âmbito, de acordo com os registros do programa de pós-graduação 

em Engenharia de Produção da UFRN, não existe cadastro de pesquisa semelhante 

a esta. Sendo assim, abre-se uma nova área para futuros estudos fortalecendo, 

ainda, a parceria “academia versus empresa”.  Desta forma, o estudo proposto é 

viável e relevante, por se tratar de um tema importante para o contexto de 

competitividade e recessão econômica no qual as empresas se encontram 

atualmente, além de contribuir de forma significante para a academia. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma introdução sobre o tema proposto pela pesquisa, contextualizando o 

cenário atual no tocante a problemática em questão, a fim de embasar a formulação 

da hipótese e os objetivos do trabalho relacionados às questões a serem 

respondidas ao final da pesquisa.  

 O capítulo dois contempla uma revisão da literatura de cunho científico, 

focada nos assuntos referentes à melhoria contínua, gestão escolar, tecnologia da 

informação e indicadores de desempenho. Concluindo o capítulo com uma síntese 

acerca dos temas abordados. 
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 O terceiro capítulo descreve o método utilizado para o planejamento e 

execução da pesquisa. Neste capítulo serão detalhadas as ferramentas utilizadas 

para coleta dos dados necessários, o passo-a-passo de cada etapa, a classificação 

do estudo e os critérios para escolha das instituições avaliadas.  

 O capítulo quatro apresenta o diagnóstico das escolas pesquisadas, assim 

como, o detalhamento das estimativas e descrições estatísticas com seus 

respectivos resultados. O quinto capítulo traz as considerações finais do trabalho, 

suas limitações, conclusões e sugestões para pesquisas. 
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2REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresentará as principais abordagens referentes à Melhoria 

Contínua, iniciando-se pelos conceitos, áreas de pesquisa e aplicações. Em 

seguida, são apresentadas as definições de Gestão escolar, assim como os 

conceitos de tecnologia da informação, dados atuais do setor na economia mundial 

e nacional, a descrição de componentes técnicos da TI que tem relevância para 

realização desta pesquisa e, por fim, serão apresentados conceitos sobre 

indicadores de desempenho. 

Explanar sobre esses temas é fundamental para embasar os capítulos 

seguintes deste trabalho, os quais tratarão de apresentar por meio de uma survey o 

impacto da utilização de softwares – componente técnico da TI – na gestão escolar 

em busca da melhoria contínua dos processos. 

 

2.1 MELHORIA CONTÍNUA 

 

Porter (1990) afirma que os concorrentes inevitavelmente superam qualquer 

empresa que interrompa seu processo de melhoria e inovação, portanto, esses são 

dois conceitos que apesar de distintos caminham juntos. Desde a década de 80, 

segundo Bessant et al. (1994), tem havido interesse crescente em inovações 

incrementais como uma alternativa para melhorar a manufatura em diversos 

aspectos. 

De acordo com Bessant et al. (2001), a melhoria contínua consiste no 

gerenciamento de rotinas que podem ajudar a empresa a melhorar o que elas já 

fazem. Os autores sugerem um modelo com diferentes níveis de evolução em 

relação ao desenvolvimento das habilidades de melhoria contínua dentro da 

organização (Quadro 1). Em alinhamento a este conceito, Attadia e Martins (2013) 

afirmam que a base desse processo é fundamentada em esforços sistemáticos e 

interativos que causam impactos positivos e acumulativos nos resultados das 

empresas.  
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Quadro 1: Níveis do desenvolvimento das habilidades de Melhoria Contínua 

Nível de Melhoria Contínua Padrões de comportamento característicos 

Pré-Melhoria Contínua –  

O interesse no conceito foi 

acionado - por uma crise, por 

participação em um seminário, de 

uma visita a uma outra 

organização, etc. - mas a 

implementação é numa base ad 

hoc 

 Os problemas são resolvidos de forma aleatória; 

  Não há esforço formal ou estrutura para melhorar 

a organização;  

 Rajadas ocasionais de melhora pontuadas por 

inatividade e não-participação;  

 Soluções tendem a perceber os benefícios de 

curto prazo; 

 Sem impacto estratégico sobre os recursos 

humanos, finanças ou outros objetivos 

mensuráveis;  

 A equipe e gerência não têm conhecimento da 

melhoria contínua como um processo 

Melhoria Contínua Estruturada –  

Existe o compromisso formal para 

a construção de um sistema que 

irá desenvolver o método em toda 

a organização 

 Melhoria Contínua ou uma iniciativa de melhoria 

organização equivalente é introduzida; 

 A equipe usa um processo de solução de 

problemas estruturado;  

 Grande parte da equipe participa das atividades 

de Melhoria Contínua; 

 A equipe foi treinada em ferramentas básicas de 

Melhoria Contínua;  

 Sistema de gerenciamento de ideia estruturado 

está em vigor;  

 Sistema de reconhecimento foi introduzido;  

 Atividades de Melhoria Contínua não foram 

integradas nas operações do dia a dia 

Melhoria Contínua Orientada –  

Há um compromisso de 

comportamento que liga a 

Melhoria Contínua nos 

departamentos com as 

preocupações estratégicas mais 

amplas da organização 

 Contempla todas as características da Melhoria 

Contínua Estruturada; 

 Implantação formal dos objetivos estratégicos; 

 Medição dos impactos na Melhoria Contínua 

nesses objetivos; 

 As atividades de Melhoria Contínua são parte das 

principais atividades do negócio. 
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Melhoria Contínua Proativa –  

Há uma tentativa de devolver a 

autonomia e capacitar os 

indivíduos e grupos para gerir e 

dirigir seus próprios processos 

 Engloba as características citadas nos níveis 

anteriores; 

 Altos níveis de experimentação; 

 Responsabilidade da Melhoria Contínua é 

transferida para a solução de problemas da 

unidade. 

Capacidade Total de Melhoria 

Contínua –  

Se aproxima de um modelo de 

organização que aprende 

 Possui as características dos níveis anteriores; 

 Experimentação autônoma, mas controlada; 

 Comportamento de aprendizagem e descoberta 

sistemática, extensa e amplamente distribuído; 

 Captura e compartilhamento de aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Bessant et al. (2001) 

 

Interpretando o Quadro1 é possível perceber que a medida que a organização 

amadurece em relação aos níveis propostos pelos autores, os processos de 

melhoria contínua destacam a importância da aprendizagem e passam a ser menos 

mecânicos, tornando-se intrínsecos à rotina diária da equipe, por isso vale destacar 

a importância dos recursos humanos nessas etapas. Para Filho et al. (2004) não há 

melhoria sem aprendizagem. Trata-se de uma trajetória de planejamento, 

perseverança, comprometimento e processos que acumulam resultados. 

A melhoria contínua, de acordo com Harrison (2000), não é autossustentável, 

exigindo o envolvimento de toda equipe, tempo para análise dos problemas, trabalho 

para resolvê-los e dinheiro para implantação dos projetos, embora para Bessant et 

al. (1994) esse processo possa ser considerado simples, fácil de entender e de 

baixo investimento. 

Em outra perspectiva, Mesquita e Alliprandini (2003) constataram que a 

qualidade não está mais relacionada apenas à produtividade, a cada dia torna-se um 

diferencial que proporciona à empresa uma vantagem competitiva. Este fato tem 

contribuído para impulsionar as atividades de melhoria contínua nas organizações. 

Reforçando esta afirmação, Terra et al. (2010) aponta a qualidade como uma 

vantagem competitiva que diferencia uma empresa de outra, pois os consumidores 

estão cada vez mais exigentes em relação à sua expectativa no momento de 

adquirir um determinado produto. 
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Então, de acordo com Cohen-Vogel et al. (2015), existem três perguntas 

principais que guiam o trabalho de melhoria contínua: O que estão tentando 

realizar? Como saber se essa mudança é efetivamente uma melhoria? Quais 

mudanças podem ser feitas para resultar em melhoria? Ao responder esses 

questionamentos, os responsáveis pelo processo de melhoria contínua na 

organização saberão quais indicadores deverão ser monitorados e através de 

pesquisas, experiências bem-sucedidas ou mesmo ideias será possível decidir 

estrategicamente quais ações devem ser executadas. 

 

2.2 GESTÃO ESCOLAR 

 

 Segundo a Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. É 

dever da União, dos Estados e Municípios proporcionar os meios de acesso à 

cultura, à educação e à ciência. De acordo com o art. 205 da Constituição, a 

educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 A Lei número 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, a qual abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. Em seu art. 3º a Lei estabelece os 12 princípios base para ministrar o 

ensino (Quadro 2): 

Quadro 2: Princípios basilares para o ensino 

Princípio Descrição 

1 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

2 
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

3 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

4 Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

5 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

6 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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7 Valorização do profissional da educação escolar; 

8 Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 

9 Garantia de padrão de qualidade; 

10 Valorização da experiência extraescolar; 

11 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

12 Consideração com a diversidade étnico-racial. 

Fonte: Art. 3º da Lei 9. 394/96 

 

Conforme prevê o art. 4º desta Lei, a educação básica é organizada em pré-

escola, ensino fundamental e ensino médio. As bases comuns nacionais para estes 

três níveis de educação estão estabelecidas no documento de Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica (2013).  

De acordo com este documento, a idade estimada compreendida entre essas 

três fases engloba dos quatro aos dezessete anos, porém podem ser diversas 

quando se atenta para alguns pontos como atraso na matrícula, repetência, 

estudantes com deficiência, jovens e adultos sem escolarização ou incompleta, 

habitantes de zonas rurais, indígenas e quilombolas, adolescentes em regime de 

acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação de liberdade 

nos estabelecimentos penais (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS GERAIS 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013). O Quadro 3 apresenta as etapas da educação 

básica, seus objetivos e atividades curriculares pertinentes. 

 

Quadro 3: As etapas da educação básica 

Etapa Objetivo Atividades 

Pré-escola 

Desenvolvimento 

integral da criança até 

cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, 

afetivo, psicológico, 

intelectual e social, 

complementando a 

ação da família e da 

comunidade 

Devem ser lúdicas, utilizando 

jogos e brinquedos, buscando 

enfatizar a gestão das emoções, 

o desenvolvimento de hábitos 

higiênicos e alimentares, 

organização de objetos pessoais 

e escolares, preservação dos 

recursos da natureza e o contato 

com diferentes linguagens. 
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Ensino Fundamental 

Mesmos objetivos da 

pré-escola ao mesmo 

tempo, ampliando e 

intensificando, 

gradativamente, o 

processo educativo com 

qualidade social 

Desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo, a 

compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema 

político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura 

dos direitos humanos e dos 

valores em que se fundamenta a 

sociedade, formação de atitudes 

e valores, e o fortalecimento de 

vínculos com a família. 

Ensino Médio 

Preparação para a 

conclusão do processo 

formativo da Educação 

Básica 

Consolidação e o 

aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, preparação 

básica para o trabalho, o 

aprimoramento do estudante 

como um ser de direitos, pessoa 

humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, a 

compreensão dos fundamentos 

científicos e tecnológicos 

presentes na sociedade 

contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Adaptado de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013) 

 

A Lei 9.394/96 classifica as instituições de ensino em duas categorias 

administrativamente. A instituição pública é mantida e administrada pelo poder 

público, enquanto a privada é mantida e administrada por pessoa física ou jurídica 
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de direito privado (art. 19). Esta última pode ainda se enquadrar nas categorias 

filantrópica, confessional, comunitária ou particular em sentido estrito.  

O art. 7º da Lei 9.394/96 condiciona o ensino à iniciativa privada ao 

cumprimento das normas gerais da educação e do respectivo sistema de ensino, a 

autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, e 

capacidade de autofinanciamento.    

Rauf (2009) afirma que em um ambiente mais aberto e competitivo, o setor da 

educação torna-se mais receptivo a mudanças, visto que a necessidade de se 

adaptar é altamente necessária como nas empresas privadas de outros setores. Em 

alinhamento com este conceito, Luck (2009) destaca que a busca permanente pela 

qualidade e melhoria contínua da educação passa, pois, pela definição de padrões 

de desempenho e competências de diretores escolares, dentre outros, de modo a 

nortear e orientar o seu desenvolvimento. 

Neste cenário de competitividade e anseio por melhores resultados, entram 

em ação os indicadores, os quais de acordo com o UNICEF et al. (2007) são sinais 

que revelam aspectos de determinada realidade, podendo então qualificá-la. Nesta 

perspectiva, o UNICEF em parceria organizações governamentais e não-

governamentais, consolidou os Indicadores de Qualidade na Educação com o intuito 

de verificar o desempenho das escolas. Atualmente este modelo só é aplicado em 

escolas públicas. O Quadro 4 apresenta os indicadores agrupados em 7 (sete) 

dimensões. 

Quadro 4: As dimensões e indicadores de qualidade da educação. 

Dimensão Indicador 

Ambiente Educativo 

Amizade e Solidariedade 

Alegria 

Respeito ao outro 

Combate à discriminação 

Disciplina 

Respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes 

Prática Pedagógica e 

avaliação 

Proposta pedagógica definida e conhecida por todos 

Planejamento 

Contextualização 

Prática pedagógica inclusiva 
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Formas variadas e transparentes de avaliação dos 

alunos 

Monitoramento da prática pedagógica e da 

aprendizagem dos alunos 

Ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita 

Orientações para a alfabetização inicial implementadas 

Existência de práticas alfabetizadoras na escola 

Atenção ao processo de alfabetização de cada criança 

Ampliação das capacidades de leitura e escrita dos 

alunos ao longo do ensino fundamental 

Acesso e bom aproveitamento da biblioteca ou sala de 

leitura, dos equipamentos de informática e da Internet 

Ações integradas entre a escola e toda a rede de 

ensino com o objetivo de favorecer a aprendizagem da 

leitura e da escrita 

Gestão Escolar 

Democrática 

Informação democratizada 

Conselhos escolares atuantes 

Participação efetiva de estudantes, pais, mães e 

comunidade em geral 

Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de 

avaliação da escola e das redes de ensino 

Participação em programas de repasse de recursos 

financeiros 

Formação e condições de 

trabalho dos profissionais 

da escola 

Formação continuada 

Suficiência da equipe escolar 

Assiduidade da equipe escolar 

Ambiente físico escolar 

Suficiência 

Qualidade 

Bom aproveitamento 

Acesso, permanência e 

sucesso na escola 

Número total de falta dos alunos 

Abandono e evasão 

Atenção aos alunos com alguma defasagem de 

aprendizagem 

Fonte: Unicef et al. (2007) 
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Reiterando a importância de monitorar indicadores, Rauf (2009) concluiu em 

sua pesquisa que a direção da escola também pode fazer uma gestão mais proativa, 

comparando e acompanhando os pontos fortes e fracos da escola, de forma 

contínua. Esse gerenciamento contínuo dos indicadores pode proporcionar à escola 

a oportunidade de corrigir suas falhas e obter vantagem competitiva perante a 

concorrência. 

Tavares (2015) desenvolveu uma pesquisa em escolas públicas de São Paulo 

e verificou que mudanças administrativas básicas podem ajudar a melhorar a 

aprendizagem. O envolvimento de toda a equipe de gerenciamento no planejamento 

escolar, a avaliação para gestão de currículos e trabalhos dos professores, o 

compartilhamento de indicadores de desempenho entre os professores e os pais são 

algumas medidas que podem auxiliar na melhoria dos resultados escolares. Sobre a 

importância do gestor no contexto educacional, Simões (2015) aponta: 

Assim, uma escola terá maior sucesso (na perspectiva da formação 

humana integral e não apenas de indicadores de resultados de 

desempenhos específicos, que são também consequências 

importantes do processo educativo) se o diretor for capaz de 

envolver o coletivo dos professores e de compartilhar com eles a 

gestão e o avanço educacional, valorizando a auto formação dos 

docentes e a formação ampliada dos estudantes. 

 

Reiterando a importância do papel desempenhado pelo gestor escolar, o seu 

trabalho permite construir um diagnóstico das especificidades da realidade escolar, 

como apontar rumo, corrigir distorções, redimensionar metas e superar obstáculos, 

colocando em evidência o sua função de articulador em direção à melhoria dos seus 

resultados e da qualidade educacional (BARBOSA E MELLO, 2015). 

Simões (2015) destaca também a importância de possibilitar aos gestores 

escolares uma formação, presencial e a distância, que atenda às exigências das 

atribuições administrativas e de liderança educacional, incluindo a valorização da 

gestão democrática e os conhecimentos ampliados sobre a Educação.    
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2.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI)segundo Rossetie Morales (2007), é utilizada 

por indivíduos e organizações, a fim de acompanhar a velocidade com que as 

mudanças ocorrem, para otimizar processos produtivos, melhorar a qualidade de 

produtos, como ferramenta de suporte a análise de mercados, assim como tornar 

ágil e eficaz a relação da empresa com o mercado, clientes e até concorrentes. 

Corroborando com este conceito, em sua pesquisa sobre as interações entre 

a tecnologia da informação e o marketing, Bericha-Namani (2013) enfatiza que 

através da TI as empresas conseguem alcançar mais clientes, introduzir produtos e 

serviços de forma rápida, além de interagir com fornecedores e parceiros de todo o 

mundo.  

A tecnologia da informação pode ser entendida como a utilização de sistemas 

de informação, hardwares e softwares, recursos multimídias e automação com o 

intuito de fornecer dados, informação e conhecimento para as organizações 

(LUFTMAN et al., 1993), envolvendo inclusive aspectos humanos, administrativos e 

da própria organização (KEEN, 1993). 

Para destacar a importância da interferência humana e administrativa, Keen 

(1993) afirma que a vantagem ou desvantagem competitiva entre empresas que 

possuem recurso em tecnologia da informação semelhante é determinada pela 

diferença entre a administração, ou seja, aquela que melhor conduzir e utilizar as 

ferramentas em TI obterá vantagem competitiva sobre seus concorrentes.  

Pesquisas sobre tecnologia da informação vêm sendo desenvolvidas em 

importantes áreas do conhecimento, como em Medicina (DIXON, 1999; 

MENACHEMI et al., 2009; ABDEKHODA, 2014; HAEGERICH, 2015) buscando 

entender onde a TI pode ser aplicada nos setores de saúde, assim como as 

barreiras enfrentadas e a percepção do usuário final sobre as ferramentas. 

Em engenharia, as pesquisas envolvendo TI destacam como a Tecnologia da 

Informação pode contribuir para dar suporte as organizações (LAURINDO et al., 

2001, PISPA; ERIKSSON, 2003) e destacam a complexidade das tomadas de 

decisões no mercado contemporâneo.  

Outra área do conhecimento com pesquisas relevantes sobre o tema de TI 

são as Ciências Sociais, onde mais uma vez ressalta-se a influência dos recursos 

humanos e administração para o sucesso de uma organização que adota a 
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tecnologia da informação em seus processos (RUIZ-MERCADER et al., 2006; STEIN 

et al., 2015). 

Stein et al. (2015) afirmam que alcançar os benefícios prometidos pelos 

sistemas de TI está diretamente relacionado com as práticas de trabalho que serão 

apoiadas e pode ser influenciado, também, pelas emoções dos usuários.  

Estes autores realizaram uma pesquisa em universidades norte-americanas e 

observaram que no que diz respeito às características funcionais dos projetos de TI, 

os funcionários podem apresentar resposta afetiva positiva (consideram que o 

sistema facilita a realização das tarefas), negativa (acham que o sistema atrapalha e 

retarda as atividades de trabalho) ou mesclada (percebem tanto oportunidades 

quanto limitações em decorrência de alguns aspectos do sistema).  

Ainda sobre esta pesquisa, Stein et al. (2015) verificaram que no processo de 

mudança tecnológica, aqueles funcionários que têm uma posição emocional positiva 

se envolvem efetivamente no processo de implementação do sistema, enquanto os 

que têm respostas afetivas negativas consideram que são incapazes de influenciar 

nas decisões e não se envolvem. 

Os fatos supracitados são importantes para entender como os recursos 

humanos podem interagir, sofrer influência e influenciar no processo de mudança 

tecnológica, como por exemplo, a implementação de um software numa organização 

e contribuir positiva ou negativamente para que sejam obtidos bons resultados. 

A velocidade com que as informações se propagam somada aos avanços 

tecnológicos necessários para acompanhar esse movimento contribuem para o 

aumento dos investimentos em Tecnologia da Informação. Estudo realizado pela 

Associação Brasileira das Empresas de Software(ABES, 2015),com dados 

referentes a 2014, aponta que o Brasil encontra-se em sétimo lugar no ranking 

mundial de softwares e serviços (Figura 1). 

De acordo com esta pesquisa, o mercado de Tecnologia da Informação no 

país, que inclui hardware, software e serviços, movimentou60 bilhões de dólares em 

2014, representando 2,6% do PIB brasileiro e 3% do total de investimentos de TI no 

mundo. Vale ressaltar que ainda não estão disponíveis os dados referentes ao ano 

de 2015. 
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Figura 1: Panorama global dos investimentos em TI no ano de 2014. 

 

Fonte: ABES (2015) 

 

No que diz respeito aos indicadores gerais de TI, a ABES (2015) estima que o 

Brasil represente 46% do mercado de softwares e serviços da América Latina, com 

120 milhões de usuários de internet em 2014 e mais de 70 milhões de computadores 

instalados somente neste ano. A pesquisa afirma que o mercado nacional conta com 

mais de 12 mil empresas no ramo de desenvolvimento, produção, distribuição de 

softwares e prestação de serviços, sendo que desse montante, aproximadamente 

95% são classificadas como micro e pequenas empresas (ABES, 2015). 

Callado et al. (2014) realizou um estudo nas empresas de TI no estado de 

Pernambuco e estimou que 90% de sua amostra possuíam e executavam 

plenamente um planejamento estratégico. Além disso, aproximadamente 87% das 

empresas possuem e utilizam estratégias de crescimento e desenvolvimento. Isto 

demonstra a preocupação dos empresários deste ramo em gerenciar bem seus 

processos, o que contribui para o fortalecimento das organizações e 

consequentemente do mercado. 

O Quadro 5 mostra a abertura em percentual por região do país comparando 

os investimentos no mercado interno entre os anos 2013 e 2014. É possível 

observar a desproporcionalidade entre os investimentos, sendo que a região 

Sudeste (60,67%) lidera com uma vantagem extremamente superior em relação às 

demais regiões (39,23%). Contudo, nota-se que o investimento em TI nas regiões 

Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste cresceu cerca de 9% no comparativo entre os 

dois anos. 
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Quadro 5: Percentual de investimento em TI por região do Brasil. 

Fonte: Adaptado de ABES (2014); ABES (2015) 

 

Para proporcionar um melhor entendimento sobre esta pesquisa, os próximos 

parágrafos descreverão os conceitos de sistemas de informação, hardwares e 

softwares, componentes técnicos da TI anteriormente citados. 

 

2.3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Contador (1998) afirma que um sistema de informação cria um ambiente 

integrado e consistente, capaz de tratar e fornecer as informações que os usuários 

necessitam. Em alinhamento a este conceito, Guimarães e Évora (2004) afirmam 

que os sistemas de informação são conjuntos de dados e informações organizados 

de forma integrada, com o objetivo de atender à demanda e antecipar as 

necessidades do usuário.  

Para desenvolver e implantar um sistema de informação numa organização, 

Contador (1998) lista 7 fases principais apresentadas na Quadro6. 

Quadro 6: Fases de desenvolvimento e implantação de sistemas de informação. 

Fase Descrição 

1 Planejamento estratégico da empresa 

2 Planejamento estratégico de informação 

3 Análise da área de negócio 

4 Projeto do sistema 

5 Construção do sistema 

6 Implantação do sistema 

7 Manutenção do sistema  

Fonte: Adaptado de Contador (1998) 

 

Região

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Norte 2,14% 5,10% 2,23% 2,80% 2,17% 2,80% 2,17% 3,70%

Nordeste 8,12% 13,14% 8,68% 8,40% 8,54% 7,40% 8,41% 10,10%

Sul 11,58% 15,90% 13,43% 13,90% 12,41% 13,30% 12,31% 14,53%

Centro-Oeste 13,93% 9,70% 11,03% 11,10% 13,73% 12,20% 13,21% 10,90%

Sudeste 64,23% 55,70% 64,63% 63,60% 63,16% 64,20% 63,91% 60,67%

Brasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hardware Software Serviços Total



37 

 

Pode-se perceber que deve haver o alinhamento e integração entre os 

objetivos da organização em todos os níveis hierárquicos, para que o sistema de 

informação seja construído com foco em obter e sintetizar os dados realmente 

relevantes para alcançar essas metas. 

 

2.3.2 HARDWARES E SOFTWARES 

 

Os hardwares são componentes físicos dos computadores, ou seja, as partes 

tangíveis tanto internas quanto externas, enquanto que softwares correspondem aos 

elementos intangíveis. De acordo com Guimarães e Évora (2004), o sistema de 

informação opera por meio de softwares que permitem a disponibilização destas 

informações na forma de relatórios, modelos matemáticos expressos em gráficos e 

tabelas. 

Na pesquisa realizada no estado de São Paulo, Beraldi e Filho (2000) 

constataram que a maioria das empresas terceiriza o desenvolvimento de softwares 

e por este motivo muitas vezes sequer conhecem os recursos disponíveis. De 

acordo com a autor, isso pode influenciar negativamente no retorno esperado após a 

informatização. Diante desse contexto de implementação da tecnologia de 

informação, a pequena empresa não observa grandes mudanças após a 

informatização, e a maioria não enxerga grandes benefícios no seu uso (BERALDI; 

FILHO, 2000). 

Atualmente, o Brasil dispõe de recursos por meio do Banco Nacional para o 

Desenvolvimento (BNDES) destinados a indústria nacional de softwares e serviços 

de tecnologia da informação. O objetivo desses investimentos é contribuir para o 

fortalecimento das empresas nacionais e a atração de multinacionais que agreguem 

valor ao país ou impulsionem a exportação (BNDES, 2015). 

Beraldi e Filho (2000) concluíram que as pequenas empresas investem muito 

mais em hardware do que em software e afirma que o inverso seria ideal. 

Corroborando com este resultado, a pesquisa da ABES (2014) mostrou que essa 

característica se estende em todo território nacional, onde 59% dos investimentos 

(U$$ 36,5 bilhões) são destinados a hardwares, 17% (U$$ 10,7 bilhões) em 

softwares e 24% (U$$ 14,4 bilhões) em serviços de TI.   

Apesar da importância dos investimentos, para Laurindo et al. (2001) hoje, o 

caminho para o sucesso não está mais relacionado somente com o hardware e o 
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software utilizados, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as 

características da empresa e de sua estrutura organizacional. 

 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Em função da forte competitividade do mercado nos dias atuais, as empresas 

precisam de um sistema de gerenciamento efetivo e, de acordo com Kaplan e 

Norton (1997), o que não é medido não é gerenciado. Portanto, é necessário que as 

organizações definam os indicadores mais importantes para o seu negócio e 

possuam um acompanhamento sistemático dos seus resultados. Kaplan e Norton 

(1997) afirmam que: 

O sistema de indicadores afeta fortemente as pessoas dentro e fora 

da empresa. Se quiserem sobreviver e prosperar na era da 

informação, as empresas devem utilizar sistemas de gestão e 

medição de desempenho derivados de suas estratégias e 

capacidades. Infelizmente, muitas empresas defendem estratégias 

baseadas no relacionamento com clientes, competências essenciais 

e capacidades organizacionais, enquanto motivam e medem o 

desempenho apenas com medidas financeiras. 

 

Desta forma, apesar das empresas julgarem importantes outros aspectos 

dentro de seus processos, habitualmente costumam acompanhar apenas os 

indicadores relacionados às finanças. 

No que diz respeito à gestão escolar, os indicadores de desempenho podem 

ser implementados em diversas áreas. Lourenço et al. (2014) conseguiram vincular 

o padrão de consumo de energia elétrica das escolas portuguesas ao 

comportamento dos usuários e às políticas de gestão propriamente ditas. 

A partir do gerenciamento efetivo desses indicadores, as escolas tem a 

possibilidade de melhorar seus resultados, reduzindo o consumo e aumentando a 

eficiência do sistema. Neste caso, a instituição de ensino consegue além de redução 

dos custos operacionais, um melhor relacionamento com o meio ambiente. 

De acordo com Schachter (2013), através do gerenciamento de indicadores, 

foram instituídas medidas que proporcionaram redução de 25% dos gastos com 

energia elétrica, empregos de professores foram salvos e construções estão sendo 
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recuperadas em escolas dos Estados Unidos. Schachter(2013) aponta que novas 

ferramentas de gerenciamento de dados on-line estão sendo utilizadas para medir 

tudo, desde linhas de ônibus até o custo de refeições por aluno. 

Além dos indicadores financeiros como, por exemplo, a inadimplência, a qual 

muito preocupa os gestores de escolas brasileiras (SPC BRASIL, 2015), a 

defasagem de aprendizagem é um dos indicadores escolares listados por UNICEF 

et al. (2007) que tem bastante relevância tanto para as instituições de ensino quanto 

para a própria comunidade escolar.  

Schmoker (2012) destaca que a condição social pode ser um dos fatores que 

afetam as lacunas de aprendizagem entre os estudantes, porém não se pode pensar 

que as escolas já fazem o suficiente para sanar essas lacunas. Sobre a importância 

do papel da escola no tratamento da defasagem de aprendizagem, o autor afirma: 

Nós nunca podemos superar os efeitos da pobreza sobre os 

resultados da educação. E nós temos que continuar a lutar por 

políticas econômicas iluminadas que maximizem a prosperidade 

geral e reduzam a pobreza. Mas não se engane: Vamos preparar 

proporções históricas de estudantes para a faculdade, carreiras e 

cidadania quando nós nos comprometemos a enormes aumentos no 

valor intencional, acompanhando a leitura, discussão e escrita que 

eles fazem na escola, desde as primeiras séries e em cada 

disciplina. 

 

Corroborando com a importância do monitoramento dos indicadores de 

desempenho dentro das instituições de ensino, Wilson (2014) mostrou em sua 

pesquisa, realizada no norte da Inglaterra, que o levantamento de dados on-lineé, 

muitas vezes, o ponto de partida para o desenvolvimento do planejamento de 

melhoria da escola. 

Wilson (2014) aponta que os resultados obtidos na melhor qualidade do 

ensino tem relação direta com o monitoramento e avaliação exaustiva tanto dos 

professores, quanto dos líderes. Com base no gerenciamento das práticas de 

aprendizagem, os professores começaram a investigar as necessidades dos alunos 

e desenvolveram sistemas de trabalho específicos. 

De acordo com Dias (2015), o envolvimento dos alunos e dos pais com a 

escola favorecem indicadores positivos de trajetórias acadêmicas. Esses indicadores 
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podem ser objetivos, como notas e faltas, ou através da percepção dos estudantes. 

Neste caso, através do monitoramento dos indicadores é possível avaliar, inclusive, 

o envolvimento da comunidade com a escola e assim traçar ações para alavancar o 

desempenho escolar. 

Em outra perspectiva, Barbosa e Mello (2015) reconhecem a importância dos 

indicadores nas escolas, porém destaca o papel fundamental a ser desempenhado 

pelos gestores das instituições de ensino: 

E de nada valerá os indicadores estatísticos sinalizarem seus 

resultados acerca de dados quantitativos se não forem delimitados 

por uma presença ativa e questionadora dos atores sociais na busca 

de edificar uma qualidade dos serviços prestados que não consolide 

conhecimentos, competências e habilidades técnicas do educando. 

Muitos gestores talvez não estejam preparados para esse confronto 

diário, quando se depara com a atual realidade. 

É preciso que a comunidade escolar aponte rumos, corrija 

distorções, providencie recursos, redimensione metas, supere 

fracassos, tudo que, em geral, está totalmente presente na voz 

daquele que os compreende profundamente: o gestor escolar. 

 

Diante do exposto é possível perceber a importância dos indicadores de 

desempenho tanto para monitorar os processos, quanto para aferir a efetividade das 

ações implantadas. No entanto, não é suficiente apenas medir os índices 

estatísticos. Para que haja resultados consistentes é preciso que seja feito o 

acompanhamento sistemático dos indicadores e o gestor escolar deve ser o 

responsável por conduzir esta atividade. 

O capítulo seguinte apresenta o método de pesquisa utilizado neste trabalho, 

assim como sua caracterização e os procedimentos adotados. 
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3 MÉTODO E PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão descritas e detalhadas todas as etapas metodológicas 

utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa, assim como, sua caracterização, 

amostragem, instrumento de coleta de dados e como foram analisados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Bung (1980) afirma que o método é um procedimento regular, explícito e 

passível de ser repetido para se obter determinado resultado, seja ele material ou 

conceitual. Corroborando com esta afirmação, Gil (2008) descreve o método como 

sendo um caminho para se chegar a um determinado fim. Por conseguinte, entende-

se que a metodologia da pesquisa é responsável por direcionar de maneira 

organizada a condução dos trabalhos científicos. 

A Figura 2 classifica os diferentes tipos de pesquisa em Engenharia de 

Produção quanto à sua natureza, objetivos, abordagem e metodologia de acordo 

com Turrioni e Mello (2012). Com base neste modelo será descrito o tipo de estudo 

utilizado para realização deste trabalho. 
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Figura 2: Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção

 

Fonte: Adaptado de Turrioni e Mello (2012) 

 

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada em básica ou aplicada. A 

principal diferença corresponde à utilização prática dos resultados obtidos ou não. 

Vergara (2000), conceitua a pesquisa aplicada como aquela motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, enquanto a básica busca satisfazer a 

curiosidade intelectual do pesquisador. 

Desta forma, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, tendo em 

vista que se caracteriza pelo interesse prático, ou seja, que os resultados 

encontrados possam ser utilizados na solução de problemas. Busca-se gerar 

conhecimento sobre os impactos da utilização do software de gestão escolar, de 

modo que outras instituições utilizem-na como base de referência. 
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Em relação aos objetivos, Gil (2008) classifica as pesquisas em exploratórias, 

descritivas e explicativas. De maneira sucinta, tem-se que a pesquisa exploratória é 

desenvolvida para proporcionar visão geral acerca de determinado fato. Geralmente, 

este tipo de pesquisa é realizado quando o tema ainda é pouco explorado.  

A pesquisa descritiva por sua vez, tem como principal objetivo descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou ainda, estabelecer 

relações entre variáveis. Contudo, o maior risco de cometer erros, encontra-se na 

pesquisa explicativa, uma vez que este tipo de pesquisa é o que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, explicando a razão e o porquê dos fatos. 

Nesse contexto, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva e 

exploratória, pois busca descrever o perfil das empresas usuárias de softwares de 

gestão escolar, assim como o impacto que esta ferramenta pode causar nos 

indicadores de desempenho das instituições de ensino. 

Com relação à abordagem, uma pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa, qualitativa ou combinada. Conforme Miguel (2010), a abordagem 

quantitativa não permite que o subjetivismo influencie a apreensão dos fatos no uso 

da indução para geração de conhecimento, visto que consiste em mensurar 

variáveis de pesquisa.  

Por outro lado, a pesquisa qualitativa busca obter informações para entender 

o ambiente e os indivíduos envolvidos na problemática do estudo. De acordo com 

Gil (2008), a análise dos dados neste tipo de pesquisa depende muito do estilo do 

pesquisador, visto que não existem fórmulas ou receitas pré-definidas.  

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista 

lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a 

salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, 

para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o 

fenômeno (POLIT et al., 2004).  

Trata-se de uma pesquisa combinada quando abrange tanto a abordagem 

quantitativa quanto a qualitativa. Para esta dissertação optou-se por uma abordagem 

quantitativa com emprego de técnicas estatísticas para análise dos dados coletados. 

O método empregado na realização de uma pesquisa está diretamente 

relacionado à sua abordagem. Para se desenvolver uma pesquisa, é indispensável 

selecionar o método a utilizar. De acordo com as características da pesquisa, 
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poderão ser escolhidas diferentes modalidades, sendo possível aliar o qualitativo ao 

quantitativo (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008) é exigida em quase todos os 

estudos e é desenvolvida a partir de material já elaborado, disponível em livros e 

artigos científicos. Não se trata de mera repetição, conforme Lakatos e Marconi 

(2010), mas como sendo o contato direto do pesquisador com outros materiais já 

publicados acerca do assunto. 

Para realização deste estudo, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica no 

tocante aos conceitos de melhoria contínua, gestão escolar, tecnologia da 

informação e indicadores de desempenho. Foram consultadas as bases de pesquisa 

Scopus, Google Scholar e Periódicos Capes.    

Dentro da abordagem quantitativa, o método utilizado será o survey. A 

pesquisa com survey se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para 

em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos 

dados coletados (GIL, 2008). Ainda sobre survey, Gil (2008) explica: 

Quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes 

do universo pesquisado tem-se um censo. Pelas dificuldades 

materiais que envolvem sua realização, os censos só podem ser 

desenvolvidos pelos governos ou por instituições de amplo recurso. 

São extremamente úteis, pois proporcionam informações gerais 

acerca das populações, que são indispensáveis em boa parte das 

investigações sociais. 

Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os 

integrantes da população estudada. Antes seleciona-se, mediante 

procedimentos estatísticos, uma amostra significativa de todo 

universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida 

mediante cálculos estatísticos.  

 

Em resumo, o método empregado nesta dissertação pode ser classificado 

como uma pesquisa aplicada, de acordo com sua natureza, descritiva e exploratória 

no que diz respeito aos objetivos, com abordagem quantitativa, utilizando o método 

survey para levantamento dos dados em uma amostra significativa de todo universo 

do estudo.  
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população, de acordo com Vergara (2000), pode ser definida como o 

conjunto de elementos que possuem as características que serão objetos de estudo. 

Diante desta afirmação, compõem a população todas as escolas particulares de 

ensino médio do estado do Rio Grande do Norte que se encontram em atividade. 

Segundo o cadastro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) consultado em 23 de setembro de 2015, existem 132 escolas 

com essas características. A Figura 3 apresenta a distribuição dessas escolas por 

município do RN. 

Figura 3: Distribuição das escolas particulares de ensino médio do RN por cidade 

Fonte: Adaptado de INEP (2015). 

 

No desenvolvimento da pesquisa foram levantadas duas hipóteses derivadas 

que poderiam enviesar os resultados. A primeira delas está relacionada à 

localização geográfica da escola. Como se pode perceber, Natal concentra 41% da 

população desta pesquisa. Considerando que poderia haver distorções nos 

resultados devido ao fato de grande parte das escolas estarem localizadas na 

mesma cidade, optou-se por realizar uma análise dos dados por estratos, sendo que 

o estrato 1 corresponde as escolas particulares de ensino médio localizadas em 

Natal e o estrato 2 contempla as escolas particulares de ensino médio dos demais 

municípios do RN. 
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A segunda hipótese derivada é que o resultado geral sobre a percepção do 

impacto da utilização de um software de gestão escolar poderia ser influenciado por 

características da escola e que algumas delas teriam similaridades, o que permitiria 

a formação de grupos de escolas com perfil semelhante para, então, analisar se há 

ou não relação entre o resultado e o grupo no qual cada escola se encontra. Após a 

coleta dos dados, serão encontrados os grupos para, então, testar esta hipótese. 

Para calcular o tamanho amostral deste estudo, primeiramente foi realizada 

uma amostra piloto. Sob o plano de Amostragem Aleatória Simples Sem Reposição 

(AASSR) foram selecionadas 5 das 54 escolas componentes do estrato 1 e 6 das 78 

escolas do estrato 2, totalizando 11 escolas para a amostra piloto (Quadro 7). 

Quadro 7: Definição dos estratos e amostra piloto 

Estrato Descrição População Amostra Piloto 

1 Natal 54 5 

2 Demais municípios do RN 78 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Nos elementos selecionados para a amostra piloto, foi aplicada a pergunta do 

questionário sobre o grau de escolaridade do gestor da escola e a partir da variância 

observada nas respostas da amostra piloto para esta questão foi calculada a 

amostra final da pesquisa com margem de erro de 10 % e nível de confiança de 

95%. 

A amostra final foi retirada seguindo um plano de Amostragem Aleatória 

Estratificada (AAE), no qual foram considerados os estratos 1 e 2 descritos 

anteriormente (Quadro 7).Calculou-se que a amostra para manter a margem de erro 

desejada seria composta de 53 escolas, sendo 22 do estrato 1 e 31 do estrato 2. O 

Quadro 8 apresenta a composição da amostra final da pesquisa. 

Quadro 8: Amostra final da pesquisa 

Estrato Descrição População 
Amostra 

Final 

Margem 

de Erro 

Nível de 

Confiança 

1 Natal 54 22 10% 95% 

2 Demais municípios do RN 78 31 10% 95% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Uma vez definida a quantidade de elementos para cada estrato, mostrados no 

Quadro 8, foi aplicado o plano de amostragem aleatória simples sem reposição 

(AASSR) para selecionar as escolas, ou seja, quais seriam as 22 escolas de Natal e 

as 31 escolas dos demais municípios nas quais o questionário seria aplicado. Vale 

ressaltar que as escolas da amostra piloto poderiam ser novamente selecionadas. 

A Figura 4 apresenta a distribuição das escolas selecionadas para a amostra 

final do estudo de acordo com sua localização nas cidades do estado do Rio Grande 

do Norte. 

Figura 4: Distribuição por município das escolas selecionadas para a amostra piloto 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 A Figura 5 exibe a distribuição das escolas selecionadas no mapa do estado. 

Percebe-se que a amostra contemplou municípios de todas as áreas do Rio Grande 

do Norte. 
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Figura 5: Mapa do RN com destaque para os municípios participantes da amostra

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para realizar a coleta dos dados necessários à pesquisa, foi aplicado um 

questionário, previamente elaborado, composto por 18 questões fechadas, as quais 

foram divididas em dois blocos.  No primeiro bloco foram dispostas questões cuja 

finalidade é identificar o perfil de cada escola. Portanto, o respondente deve escolher 

dentre as alternativas possíveis àquela que melhor se adequa à sua realidade. 

O segundo bloco contém os indicadores de qualidade do ensino propostos 

pelo UNICEF et al. (2007), acrescidos de novos indicadores que visam investigar a 

dimensão administrativa do negócio e a percepção geral sobre a utilização de um 

software de gestão escolar.  

Conforme apresentado anteriormente, o manual da UNICEF et al. (2007) é 

composto por 32indicadores distribuídos em sete dimensões. Para selecionar 

aqueles que seriam analisados neste estudo, foi construída uma matriz de 

relacionamento,Quadro9, entre os indicadores e os módulos do software de acordo 

com suas funcionalidades, ou seja, só foram selecionados os indicadores que 

realmente podem sofrer influência decorrente da utilização da ferramenta. 
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O Quadro 9 foi construído com o auxílio de uma equipe que desenvolve 

softwares de gestão escolar. Foram atribuídos valores entre 0 e 2 de acordo com o 

nível de relacionamento entre as variáveis, sendo que 0 significa nenhuma relação e 

2 representa uma forte relação entre a utilização do software e o indicador. 
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Quadro9: Análise de relacionamento entre os módulos do software e os indicadores de qualidade do ensino. 
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Alegria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Respeito ao outro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Combate à discriminação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Disciplina 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8

Respeito aos direitos das crianças e dos

adolescentes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Proposta pedagógica definida e conhecida por

todos
2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10

Planejamento 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14

Contextualização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prática pedagógica inclusiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Formas variadas e transparentes de avaliação

dos alunos
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Monitoramento da prática pedagógica e da 

aprendizagem dos alunos
0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12

Ambiente Educativo

Prática pedagógica e 

avaliação
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Orientações para a alfabetização inicial

implementadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Existência de práticas alfabetizadoras na escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atenção ao processo de alfabetização de cada

criança
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampliação das capacidades de leitura e escrita

dos alunos ao longo do ensino fundamental
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acesso e bom aproveitamento da biblioteca ou

sala de leitura, dos equipamentos de informática

e da Internet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ações integradas entre a escola e toda a rede de

ensino com o objetivo de favorecer a

aprendizagem da leitura e da escrita

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Informação democratizada 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 12

Conselhos escolares atuantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participação efetiva de estudantes, pais, mães e

comunidade em geral
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4

Acesso, compreensão e uso dos indicadores

oficiais de avaliação da escola e das redes de

ensino

0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Participação em programas de repasse de

recursos financeiros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formação continuada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suficiência da equipe escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assiduidade da equipe escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita

Gestão Escolar 

Democrática

Formação e condições 

de trabalho dos 

profissionais da escola
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Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Posteriormente a atribuição dos valores, foi realizada a análise de Pareto para, então, selecionar os indicadores que 

somados representam 80% das relações. A Figura 6 apresenta o resultado da análise, onde se destacaram8 quesitos, o que 

corresponde a 24% do total. Os indicadores que não apresentaram relação com a utilização do software foram agrupados na 

categoria “outros”. 
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Figura6: Pareto da análise de relações entre módulos de Softwares versus Indicadores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O Quadro 10 apresenta os indicadores selecionados e suas respectivas dimensões. Vale ressaltar que a dimensão 

Finanças foi criada para esta pesquisa, portanto, não pertence ao manual da UNICEF et al. (2007). Além dos oito indicadores 

selecionados, foi acrescido um indicador para avaliar a percepção geral sobre a utilização dos softwares. 
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Quadro 10: Indicadores da pesquisa e suas respectivas dimensões 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 A escala de Likert é a mais utilizada quando se aplicam questionários de 

opinião, uma vez que originam informação de uma forma ordenada (DAYKIN; 

MOFFATT, 2002). Portanto, para avaliar o grau de impacto em cada um dos 

indicadores, optou-se por utilizar uma variação desta escala, na qual o respondente 

deverá atribuir um valor dentre os cinco possíveis níveis: -2   prejudicou muito o 

indicador, -1   prejudicou o indicador, 0   não influenciou o indicador, 1   ajudou a 

melhorar o indicador e 2   ajudou muito a melhorar o indicador. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Esta pesquisa consiste em uma survey. Portanto, para coletar os dados foi 

utilizado um formulário previamente elaborado a fim de conduzir os 

questionamentos. Antes de iniciar a pesquisa nas escolas foi realizado um pré-teste 

simulando a aplicação do questionário. Conforme Marconi e Lakatos (2010), esta 

etapa deve ser realizada com a ferramenta quase finalizada sendo importante para 

prever possíveis falhas, como perguntas supérfluas, ambiguidade na formulação das 

questões ou erros linguísticos.  

Para realização do pré-teste, o questionário foi impresso e aplicado com 15 

alunos da pós-graduação de Engenharia de Produção da UFRN. Como resultado, 

verificou-se que no primeiro bloco havia necessidade de revisar as faixas de valores 

das questões de múltipla escolha. 

Dimensão Indicador

Atenção aos alunos com alguma defasagem de aprendizagem

Número total de faltas dos alunos

Abandono e evasão

Finanças Ocorrência de erros nos processos administrativos

Gestão Escolar Democrática Informação democratizada

Planejamento

Monitoramento da prática pedagógica e da aprendizagem dos alunos

Proposta pedagógica definida e conhecida por todos

Acesso, permanência e sucesso na 

escola

Prática Pedagógica e Avaliação

Geral Impacto da utilização do software  de gestão escolar
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Definida a versão final do instrumento (Apêndice A), foi realizada a coleta da 

amostra piloto, por meio da aplicação de uma questão do formulário, a qual investiga 

o grau de escolaridade do respondente. Como citado anteriormente, esse resultado 

foi utilizado para o cálculo do tamanho amostral da pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996), entrevistas estruturadas consistem na 

aplicação do formulário previamente elaborado e o entrevistador não pode alterar a 

ordem das questões ou criar novas perguntas. Desta forma, teve início a etapa de 

coleta dos dados da amostra final com aplicação do questionário por telefone. A 

decisão de aplicar o questionário por telefone ocorreu devido à limitação 

orçamentária para a realização da pesquisa, uma vez que os custos com 

deslocamentos poderiam comprometer a execução do projeto.  

As entrevistas por telefone têm menor custo sendo, também, mais rápidas de 

serem aplicadas que as entrevistas pessoais, o que permite trabalhar com uma 

maior amostra (MATTAR, 1996). Pesquisas anteriores comprovam que o método de 

comunicação, seja entrevista pessoal ou por telefone, não enviesa os resultados 

(CHWALOW et al., 1989; WIJCK et al., 1998; KALLIO et al., 2000; LIMA, 2007).  

Os telefones de contato foram obtidos no cadastro das escolas do INEP e o 

questionário foi aplicado aos coordenadores pedagógicos das instituições de ensino. 

O tempo médio de duração das ligações foi de 12 minutos, considerando as 

chamadas que tiveram o questionário aplicado com êxito. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a conclusão da coleta dos dados, verificou-se que das 53 escolas 

componentes da amostra, 43 responderam à pesquisa. Durante a etapa de 

aplicação do questionário foram encontradas dificuldades, principalmente 

relacionadas à disponibilidade de tempo do coordenador pedagógico. Das 10 

escolas que não responderam o questionário, 4 pertencem ao estrato 1 e 6 ao 

estrato 2. 

 Como não houve receptividade destas escolas para participação na pesquisa 

em um outro momento, a solução encontrada foi realizar as análises com as 43 

amostradas. No entanto, descartar as demais escolas poderia interferir nos 

resultados. 
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 Em função da ocorrência de não-resposta, não é possível afirmar que a 

margem de erro continuaria igual aos 10% estimados inicialmente. Com as 43 

respostas obtidas da amostra final para a questão sobre o grau de escolaridade do 

gestor, observou-se uma margem de erro de 11,8%, ou seja, maior que a estimada, 

porém não muito distante. 

 O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos, tais como 

codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos (GIL, 2006). 

Após coletar e tabular os dados utilizou-se a estatística descritiva e exploratória para 

descrever o perfil dos elementos pesquisados.  

Os dados foram tratados no software Microsoft Excel, no qual houve a 

tabulação dos dados e organização das tabelas. Posteriormente, para realização 

das análises descritivas e dos testes estatísticos pertinentes ao estudo foi utilizado o 

software R versão 3.2.0. 

 

3.5.1 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

 

 A fim de avaliar se o perfil da escola influencia no impacto percebido pelos 

gestores nos indicadores de desempenho em função da utilização de um software 

de gestão escolar, foi utilizada a análise de agrupamento para encontrar similaridade 

entre os elementos da amostra e dividi-los em grupos. A análise de agrupamento é 

um grupo de técnicas multivariadas cuja finalidade principal é agregar objetos com 

base nas características que eles possuem (HAIR et al., 2009).  

Corroborando com este conceito, BASAGAÑA et al. (2012) descreve este tipo 

de análise como sendo o processo pelo qual elementos de dados são classificados 

em grupos homogêneos. Existem muitos métodos de agrupamento que dividem os 

elementos em famílias, tais como hierárquico, particional ou algoritmos baseados em 

modelos. De acordo com Neto e Moita (1998), na análise de agrupamento: 

Cada objeto é representado por um ponto no espaço n-dimensional 

e, portanto, pode ser agrupado com outros que estejam próximos e 

mais se assemelham a ele.  

A similaridade entre duas amostras pode ser expressa como uma 

função da distância entre os dois pontos representativos destas 

amostras no espaço n-dimensional. A maneira mais usual de calcular 

a distância entre dois pontos a e b no espaço n-dimensional é 

conhecida por distância euclidiana. 
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 Segundo Zhu et al. (2015), na análise de agrupamento a base de dados é 

transformada em grupos nos quais os casos são mais similares internamente. 

Contudo, não é sempre possível predefinir a estratégia de aglomeração adequada, a 

topologia do agrupamento e o número de grupos. 

 Os métodos aglomerativos procedem por meio de uma série sucessiva de 

divisões dos n objetos em grupos, e estes, tomando os n objetos como um único 

grupo promovem sucessivas divisões formando grupos menores (FREI, 2006). 

Dentre os vários métodos existentes, Hairet al. (2009) destaca cinco algoritmos 

aglomerativos mais populares: Ligação Simples, Ligação completa, Ligação média, 

Método centroide e Método de Ward. 

A ligação individual (simples), também conhecida como método do vizinho 

mais próximo, define a semelhança entre os grupos de acordo com a menor 

distância de qualquer elemento em um agrupamento a qualquer objeto no outro. No 

método de ligação completa, ou método do vizinho mais distante, a dissimilaridade é 

baseada na distância máxima entre as observações de cada agrupamento. 

O método de ligação média baseia a similaridade em todos os elementos dos 

grupos e não em um par de membros extremos, enquanto o método centroide mede 

a similaridade entre dois agrupamentos através da distância entre seus centroides. 

O método de Ward por sua vez, verifica a similaridade entre dois agrupamentos por 

meio da soma dos quadrados dentro dos agrupamentos realizada sobre todas as 

variáveis. 

 

3.5.1.1 O TESTE KRUSKAL-WALLIS 

 

 Após agrupar os elementos da amostra de acordo com suas similaridades, é 

preciso testar a hipótese de que o impacto da utilização do software percebido pelos 

gestores da escola tem relação com o grupo no qual cada elemento da amostra está 

inserido. Nesse contexto, aplica-se o teste Kruskal-Wallis, o qual é utilizado para 

comparar as distribuições de três ou mais populações quando não é possível 

verificar que elas seguem uma distribuição normal (LARSON E FARBER, 2010). 

 Se um conjunto de dados é coletado de acordo com um delineamento 

experimental inteiramente ao acaso, em que a quantidade de grupos k é maior que 

2, é possível realizar um teste não paramétrico para verificar a diferença entre os 
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grupos (ZAR, 1999). O teste de Kruskal-Wallis consiste em comparar se as amostras 

possuem função de distribuição iguais ou se ao menos duas são diferentes. 

 Para aplicar este teste é preciso que as amostras tenham sido selecionadas 

aleatoriamente. Segundo Larson e Farber (2010) as hipóteses nula (H0) e alternativa 

(H1) para o teste de Kruskal-Wallis são as seguintes: 

 

H0: Não há diferença na distribuição das populações. 

H1: Há diferença na distribuição das populações. 

 

 Para interpretar o teste, compara-se o resultado obtido (P-valor) com o nível 

de significância. Caso o P-valor seja maior, não há evidências estatísticas para 

rejeitar a hipótese nula, ou seja, não é possível afirmar que Ho é falsa. Por outro 

lado, caso o nível de significância seja maior, rejeita-se Ho, assumindo assim, que a 

hipótese alternativa é verdadeira. 

 

3.5.1.2 WILCOXON-MANN-WHITNEY 

 

 Como destacado na seção 3.2 desta dissertação, levantou-se a hipótese 

derivada que poderia haver distinção entre os resultados considerando 2 estratos. O 

teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é um teste não paramétrico que pode ser usado 

para determinar se duas amostras foram selecionadas de populações que possuem 

a mesma distribuição (LARSON E FARBER, 2010). Portanto, este teste será 

utilizado para verificar essa hipótese. 

 Assim como no teste de Kruskal-Wallis, as hipóteses nula (H0) e alternativa 

(H1) para o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney são: 

 

H0: Não há diferença na distribuição das populações. 

H1: Há diferença na distribuição das populações. 

 

 A interpretação deste teste é semelhante ao teste de Kruskal-Wallis 

apresentado na seção 3.5.1.2. 

 Uma vez detalhados todos os procedimentos metodológicos e ferramentas 

utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa, a Figura 7 apresenta no formato 

de um fluxograma todas as etapas seguindo uma sequência cronológica.
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Figura 7: Fluxograma da pesquisa 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Uma vez descritos todos os procedimentos utilizados para realização da 

pesquisa, teve início a etapa de análise dos resultados a fim de responder aos 

objetivos proposto. Nesta dissertação, o capítulo referente às análises dos 

resultados encontra-se dividido em cinco seções, sendo que a primeira descreve as 

características da amostra estudada, a segunda define o panorama do estado em 

relação à utilização dos softwares, a terceira apresenta a formação dos grupos, a 

quarta testa as hipóteses e, por último, a quinta seção trata dos resultados dos 

indicadores de desempenho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Com base nos dados coletados a partir da aplicação do questionário, foi 

construída a Tabela 1, a qual sintetiza as características principais das escolas 

componentes da amostra e que são importantes para o entendimento dos resultados 

da pesquisa. 
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Tabela 1 – Caracterização da amostra

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 De acordo com o plano de Amostragem Aleatória Estratificada (AAE) a 

amostra final seria composta por 22 escolas localizadas em Natal e 31 escolas dos 

demais municípios do estado. Entretanto, como houve casos de não resposta, dos 

43 elementos que responderam o questionário, 18 pertencem ao estrato 1, o que 

corresponde a 42% da amostra e 25 escolas pertencem ao estrato 2. 

 No que diz respeito ao tempo de funcionamento das escolas, nota-se um 

movimento crescente em relação a este mercado nas últimas quatro décadas, visto 

que 84% da amostra encontra-se em atividade há 40 anos ou menos. Este resultado 

está em alinhamento com a pesquisa de Sartori(2014), a qual mostra a expansão do 

mercado de escolas particulares no Brasil. 

Contagem Percentagem

Localização 43 100%

Natal 18 42%

Demais municípios do RN 25 58%

Tempo de Funcionamento 43 100%

Entre 0 e 20 anos 19 44%

Entre 21 e 40 anos 17 40%

Entre 41 e 60 anos 3 7%

Entre 61 e 80 anos 3 7%

Acima de 81 anos 1 2%

Quantidade de Alunos 43 100%

Entre 1 e 500 24 56%

Entre 501 e 1000 12 28%

Entre 1001 e 1500 4 9%

Entre 1501 e 2000 3 7%

Grau de Instrução 43 100%

Ensino Médio 1 2%

Ensino Superior 15 35%

Pós-graduação 27 63%

Quantidade de Funcionários 43 100%

Entre 1 e 9 0 0%

Entre 10 e 49 16 37%

Entre 50 e 99 25 58%

Acima de 100 2 5%
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 Ao analisar o tempo de funcionamento das escolas da amostra por estrato, 

Figuras 8 e 9, é possível perceber que, embora a quantidade de novas escolas 

particulares de ensino médio em Natal esteja em um movimento decrescente nas 

últimas três décadas, sempre há entrada de novas empresas neste ramo. No 

entanto, nos demais municípios do estado, houve uma forte ascensão entre 1970 e 

2004, mas o quadro encontra-se estagnado há 11 anos. 

Figura 8 –Tempo de funcionamento das escolas do estrato 1 

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Figura 9 –Tempo de funcionamento das escolas do estrato 2 

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Como evidencia a Tabela 1, 56% das escolas pertencentes à amostra 

possuíam em 2015 até 500 estudantes matriculados. Analisando se há correlação 

entre o tempo de funcionamento da escola e a quantidade de alunos foi encontrado 

um coeficiente r = 0,18, o que significa que há uma correlação linear positiva fraca 

(quanto mais próximo de 1 está o coeficiente r mais forte é a correlação). Em outras 

palavras, quanto mais tempo de funcionamento tem a escola, observa-se uma leve 

tendência de aumento em relação à quantidade de alunos.  
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A Figura 10 mostra a distribuição dos pontos caracterizando a dispersão entre 

os elementos da amostra, sabendo que quanto mais alinhados os pontos estão na 

reta, mais forte é a correlação entre as variáveis.   

Figura 10 –Diagrama de dispersão tempo de funcionamento versus quantidade de 
alunos

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Como mencionado anteriormente, o questionário foi aplicado aos 

coordenadores pedagógicos das escolas, os quais desempenham a função de 

gestores nas instituições de ensino e que por este motivo são atores importantes no 

processo de monitoramento dos indicadores de desempenho (BARBOSA E MELLO, 

2015).  

Observa-se que 98% dos entrevistados possuem ensino superior, sendo que 

aproximadamente 64% destes cursaram ou estão cursando pós-graduação. Este 

fato é um forte indicativo da preocupação atual das empresas com a qualificação 

profissional de seus gestores e entra em consonância com Simões (2015), que em 

sua pesquisa destaca a importância de possibilitar aos gestores escolares uma 

formação complementar que contribua de forma positiva para o desenvolvimento de 

suas atividades profissionais. 

 Geralmente o porte das empresas é classificado de acordo com seu 

faturamento anual. Entretanto, como não foi possível ter acesso a esta informação 
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para este estudo, foi adotado o critério de classificação de empresas quanto ao 

número de empregados utilizado pelo SEBRAE (2016). A Tabela 2 apresenta as 

classificações. 

Tabela 2 –Classificação do porte da empresa quanto ao número de empregados 

 
Fonte: SEBRAE (2016) 

 

 De acordo com esta classificação, constatou-se que 5% da amostra são 

consideradas grandes empresas, enquanto 58% são médias e 37% de pequeno 

porte. Vale destacar que nenhuma escola da amostra enquadra-se como 

microempresa. 

 Analisando essa característica em cada estrato, é possível perceber que tanto 

em Natal quanto nos demais municípios do Rio Grande do Norte a quantidade de 

escolas para cada classificação é bem semelhante, o que pode ser observado na 

Figura 11.    

Figura 11 –Percentual de distribuição das escolas quanto ao porte nos estratos 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Uma vez caracterizada a amostra da pesquisa, tem início a definição do 

panorama atual do Rio Grande do Norte em relação à utilização de softwares de 

gestão escolar por parte das escolas particulares de ensino médio.  

 

Porte Indústria Comércio e Serviços

Micro Até 19 empregados Até 9 empregados

Pequena Entre 20 e 99 empregados Entre 10 e 49 empregados

Média Entre 100 e 499 empregados Entre 50 e 99 empregados

Grande Acima de 500 empregados Acima de 100 empregados

39%

56%

6%

36%

60%

4%

Pequena Média Grande

Distribuição das escolas quanto ao porte (%)

Estrato 1 Estrato 2
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4.2 PANORAMA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 Com base nos dados coletados, foi traçado o cenário atual do estado em 

relação à utilização de sistemas informatizados para gestão escolar, o qual 

encontra-se sintetizado na Tabela 3. Estima-se que 74,2% das escolas do RN 

utilizam algum software com essa finalidade.  

 

Tabela 3 –Utilização de softwares nas escolas privadas do RN 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Com 95% de confiança estima-se que o percentual de escolas privadas de 

ensino médio do estado que atualmente utilizam softwares encontra-se entre 63,4% 

e 85,1%. Vale ressaltar os valores foram obtidos utilizando o plano de Amostragem 

Aleatória Estratificada (AAE). Analogamente foi realizada a mesma análise para os 

estratos 1 e 2, no entanto, considerando a proporção para a Amostragem Aleatória 

Simples Sem Reposição (AASSR). 

 De acordo com os resultados obtidos, estima-se que 83,33% das escolas 

particulares de ensino médio localizadas em Natal utilizam algum software para 

gerenciar seus indicadores e processos, enquanto nos demais municípios do Rio 

Grande do Norte esta estimativa diminui para 68,00%. A Tabela 4 evidencia os 

intervalos de cada estrato considerando 95% de confiança. 

 

Tabela 4 –Utilização de softwares nas escolas privadas do RN por estrato 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Comparando, entre os estratos, há quanto tempo as escolas possuem algum 

software, percebe-se que o estrato 2 teve um grande volume de aquisições 

anteriores aos estrato 1 como mostra a Figura 12. Outro ponto importante a se 

observar é que, em números absolutos, identifica-se uma diminuição na quantidade 

de escolas que estão adquirindo esses sistemas ao longo dos anos, fato esse 

justificável pelo percentual de empresas que já utilizam essas ferramentas. 

Estimativa Intervalo de Confiança (95%)

74,20% [0,634 ; 0,851]

Estimativa Intervalo de Confiança (95%)

Estrato 1 83,33% [0,642 ; 1,024]

Estrato 2 68,00% [0,483 ; 0,876]
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Figura 12 –Tempo de utilização do software nas escolas por estrato 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 A fim de melhor caracterizar este panorama, foi perguntado aos entrevistados 

o que motivou as escolas a adquirem o software. A questão fornecia três possíveis 

motivos e os respondentes deveriam hierarquizar suas escolhas, atribuindo nota 1 

ao mais importante, 2 ao motivo intermediário e 3 ao menos importante. 

 A seleção das opções foi baseada nos destaques da pesquisa bibliográfica: 

automação (LUFTMAN et al., 1993), gerenciar melhor o negócio (LAURINDO et al., 

2001, PISPA; ERIKSSON, 2003) e acompanhar a evolução tecnológica – 

concorrência (ROSSETI; MORALES, 2007). A Figura 13 apresenta o resultado 

encontrado. 

Figura 13 –Principais motivos para adquirir software 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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 De acordo com os dados, para 46,9% dos entrevistados o principal motivo 

para uma escola adquirir um sistema informatizado de gestão é a automatização de 

seus processos. Gerenciar melhor os indicadores foi escolhido como o mais 

importante por 34,4% dos gestores, enquanto acompanhar a evolução tecnológica 

foi prioridade máxima para 18,8% dos respondentes.  

 Com relação às 11 escolas da amostra que não utilizam softwares, não foi 

encontrada nenhuma semelhança quantitativa que justifique esta escolha. Desta 

forma, não foi possível identificar um perfil específico para as instituições de ensino 

que optam por não adquirir um software de gestão escolar. A Tabela5 resume as 

principais informações sobre esses elementos da amostra. 

Tabela 5 – Caracterização das escolas que não utilizam software de gestão escolar

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

4.3 AGRUPANDO AS ESCOLAS 

 

Como citado na seção 3.2 deste trabalho, durante a realização do estudo 

surgiu a hipótese que outras características, além da localização, poderiam enviesar 

o resultado sobre a percepção geral dos impactos causados pelo software. Para 

testar essa hipótese seria necessário, primeiramente, encontrar as escolas com 

características semelhantes. 

Para verificar se havia similaridade entre as escolas e dividi-las em grupos 

homogêneos, foi utilizada a análise de agrupamento com o método hierárquico 

aglomerativo. Primeiramente, foram consideradas as questões quantitativas do 

Bloco I do questionário: quantidade de funcionários, quantidade de alunos e tempo 

de funcionamento. Estas variáveis foram padronizadas e então submetidas às 

análises (Apêndice B). Foram aplicados os métodos de Ligação individual, Ligação 

Porte da Escola Quantidade de alunos Tempo de funcionamento (anos)

Pequena 133 18

Pequena 177 12

Pequena 300 18

Pequena 321 25

Pequena 400 18

Pequena 420 12

Média 304 14

Média 400 15

Média 466 24

Média 700 17

Média 886 24
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completa, Ligação média e Ward, cujos resultados estão representados nas Figuras 

14, 15, 16 e 17, respectivamente. 

Os resultados encontrados para os métodos de Ligação individual, Ligação 

completa e Ligação média apresentaram um ponto fora da curva (outlier), o qual 

corresponde a escola número 4 (Apêndice C). Esta escola diverge muito das demais 

em relação à quantidade de funcionários, por isso ela foi excluída da análise inicial 

desses métodos para que ela não interferisse na formação dos grupos. 

 

Figura 14 – Dendrograma da análise pelo método de Ligação individual 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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Figura 15 – Dendrograma da análise pelo método de Ligação completa 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Figura 16 – Dendrograma da análise pelo método de Ligação média 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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Figura 17 – Dendrograma da análise pelo método de Ward 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

  

A partir da interpretação dos dendrogramas é possível verificar que os quatro 

métodos resultam em dois grupos, sendo que nos métodos de Ligação Individual, 

Ligação completa e Ligação média, um dos grupos é formado por poucos elementos 

(entre 2e 4 escolas), enquanto o segundo grupo abrange entre as 38 e 40 escolas 

restantes. Desta forma, esses métodos mostram-se inadequados para esta 

pesquisa. 

 O método de Ward, no entanto, apesar de ter resultado em dois grupos 

principais, assim como os demais, aglomerou as escolas de uma maneira distinta, 

sendo que o primeiro grupo foi composto por 23 elementos, enquanto o sendo grupo 

contemplou 20 escolas. A Tabela 6 resume as informações médias das escolas de 

cada grupo proveniente do método de Ward. 

Tabela 6 –Valores médios das variáveis nos grupos 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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foram agrupadas em três categorias de acordo com o porte da empresa, seguindo a 

classificação do SEBRAE (2016). A Figura 18 apresenta a representação gráfica 

deste agrupamento. 

Figura 18 – Representação gráfica do agrupamento por porte da escola 

 

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 
Posteriormente ao agrupamento das escolas, faz-se necessário testar as 

hipóteses se há diferença entre a percepção dos impactos causados pelo software 

entre os grupos ou entre as escolas de Natal (estrato 1) em comparação com os 

demais municípios do RN (estrato 2). 

 

4.4 TESTE DE HIPÓTESES 

 

Conforme descrito no capítulo do método de pesquisa (capítulo 3) foram 

utilizados dois testes distintos para validar as hipóteses derivadas comparando as 

distribuições dos grupos. O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para comparar as 

distribuições entre os três grupos resultantes da análise pelo porte da empresa, 

enquanto o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney verificou se há diferença significativa 

entre as distribuições dos grupos encontrados no método de Ward e entre as 

distribuições dos estratos 1 e 2. 

Ambos os testes mediram as respostas da questão sobre a percepção do 

impacto geral causado pela utilização do software e foram realizados com o auxílio 

do software estatístico R versão 3.2.0, cujos scripts constam no apêndice X. 

 

4.4.1 APLICANDO O TESTE DE KRUSKAL-WALLIS 

 

 Como citado anteriormente, o teste de Kruskal-Wallis consiste em um método 

não paramétrico para verificar a diferença entre os grupos (ZAR, 1999), ou seja, se 

os resultados de pelo menos duas amostras são distintos. Para verificar se há 
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diferença entre as respostas sobre a percepção do impacto geral do software entre 

os 3grupos provenientes do agrupamento das escolas de acordo com sua 

quantidade de funcionários (Apêndice C)foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: As medianas dos três grupos são iguais. 

H1: Pelo menos uma das medianas é diferente. 

 

 Para 0,05 de nível de significância, não há evidências estatísticas para rejeitar 

H0, visto que foi obtido um P-valor de 0,21. Desta forma, não é possível excluir que a 

hipótese que as medianas dos três grupos são iguais. A Figura 19 exibe o 

percentual de escolas que utilizam software em cada grupo e embora haja 

desigualdade entre a opção de adquirir ou não um sistema de acordo com o porte da 

empresa, não se pode afirmar que existe diferença significativa entre o impacto 

percebido pela escola de acordo com o grupo em que ela está inserida. 

 

Figura 19 –Percentual de escolas que utilizam software por grupo 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Portanto, a quantidade de funcionários não interfere diretamente no resultado 

da utilização de um software de gestão escolar de acordo com os dados coletados. 
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4.4.2 APLICANDO O TESTE DE WILCOXON-MANN-WHITNEY 

 

 Após se estimar que não há evidências estatísticas significativas para afirmar 

que há diferença entre os grupos de escolas de acordo com a classificação entre 

pequena, média e grande empresa, foi verificado se há diferença entre as 

distribuições dos grupos resultantes do método de Ward (Apêndice E) e dos estratos 

1 e 2 (Apêndice F), os quais correspondem as escolas de Natal e demais municípios 

do RN, respectivamente. Para ambos os casos foram testadas as seguintes 

hipóteses: 

 

H0: As medianas dos dois grupos são iguais. 

H1: As medianas dos dois grupos não são iguais. 

 

 Como estes casos são compostos por dois grupos, foi aplicado o teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney para comparar as medianas entre as amostras Apêndices 

G e H). A Tabela 7 apresenta os resultados encontrados. 

Tabela 7 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Withney 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 Partindo da interpretação da Tabela 7, observa-se que o P-valor encontrado 

no teste realizado com os grupos provenientes da análise pelo método de Ward (P-

valor = 0,36), é maior que o nível de significância. Desta forma, não há evidências 

estatísticas para rejeitar H0neste caso, ou seja, não há como afirmar que o impacto 

percebido pela utilização de softwares de gestão escolar depende das variáveis: 

quantidade de alunos, tempo de funcionamento e quantidade de funcionários. 

 Para o teste aplicado nos estratos 1 e 2, os quais classificam as escolas de 

acordo com sua localização geográfica,  obteve-se um P-valor de 0,04. Portanto, 

para o nível de significância de 5%, existe evidência estatística para rejeitar H0. 

Assim sendo, conclui-se que há diferença entre o impacto percebido pelas escolas 

localizadas em Natal em comparação às escolas dos demais municípios do estado. 

 Uma vez validada a hipótese que há diferença entre os resultados em função 

da localização da instituição de ensino, na próxima seção serão apresentados os 

Grupos P-valor Nível de significância

Método de Ward 0,36 0,05

Estratos 1 e 2 0,04 0,05
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impactos percebidos nos demais indicadores investigados nesta pesquisa 

considerando tanto o estado quanto os estratos 1 e 2. 

 

4.5 AVALIANDO O IMPACTO NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 Nesta pesquisa foi avaliado o impacto percebido pelos gestores de escolas 

particulares de ensino médio do estado do Rio Grande do Norte em relação à 

utilização de softwares de gestão em oito indicadores de desempenho. Os critérios 

de seleção dos indicadores estão descritos no capítulo 3 desta dissertação. 

 Como apresentado na seção 4.4.2, deste trabalho, há evidências 

significativas para afirmar que o impacto percebido é diferente, dependendo se a 

escola estiver em Natal ou em outro município do estado. Por este motivo os 

resultados para os indicadores são mostrados na Tabela 8, tanto para o RN quanto 

para os estratos 1 e 2. 

 Vale enfatizar que os respondentes do questionário deveriam atribuir notas 

entre - 2 e 2 para cada indicador de acordo com o impacto, sendo que - 2 significaria 

que o sistema prejudicou muito e 2 o sistema teria ajudado muito. 

 Atendendo ao objetivo geral deste estudo, confirmou-se a hipótese que a 

utilização de um software de gestão escolar contribui positivamente para a melhoria 

dos indicadores de desempenho nas escolas particulares de ensino médio do Rio 

Grande do Norte.  

Para os 8 indicadores o resultado foi superior nas escolas do estrato 2, ou 

seja, para as escolas localizadas nos demais municípios do Rio Grande do Norte a 

utilização de um software de gestão ajudou mais a melhorar os indicadores do que 

para as escolas de Natal, muito embora para estas o impacto percebido também 

tenha sido positivo.  

 Especificamente para o indicador “Impacto Geral” a média das notas 

atribuídas pelas escolas do estrato 2 foi aproximadamente 26% maior que as do 

estrato 1. Este resultado tem relação direta com a resposta dos usuários dos 

sistemas no que diz respeito a aceitação ou não da mudança tecnológica e como 

eles se envolvem com a ferramenta (STEIN, 2015). 
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 Tabela 8 –Resultado médio dos indicadores 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Destaca-se o terceiro indicador avaliado, “Monitoramento na prática 

pedagógica e da aprendizagem dos alunos”, uma vez que este obteve a melhor 

média tanto no estrato 1 quanto no estrato 2. Este resultado alinha-se com a 

pesquisa de Wilson (2014), na qual houve melhora na qualidade do ensino 

proveniente do acompanhamento e avaliação dos indicadores.  

A partir do momento que se conhece a situação de aprendizagem dos alunos, 

é possível traçar ações diferenciadas para corrigir possíveis problemas existentes e 

o software facilita a gestão neste sentido.Fazendo a ligação entre este indicador e a 

melhoria contínua dos processos, podem ser desenvolvidas estratégias que 

Indicadores RN Estrato 1 Estrato 2

Proposta pedagógica definida 

e conhecida por todos
1,22 1,13 1,29

Planejamento 1,41 1,33 1,47

Monitoramento da prática 

pedagógica e da 

aprendizagem dos alunos

1,69 1,67 1,71

Informação democratizada 1,31 1,27 1,35

Número total de faltas dos 

alunos
1,25 1,27 1,24

Abandono e evasão 0,65 0,53 0,76

Atenção aos alunos com 

alguma defasagem de 

aprendizagem

1,31 1,27 1,35

Ocorrência de erros nos 

processos administrativos
1,31 1,27 1,35

Impacto geral 1,59 1,40 1,76
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aumentem o envolvimento do aluno com a escola (DIAS, 2015) e a partir da 

execução desse plano de ação verifica-se o impacto positivo ou não no indicador. 

Analisando aTabela8 percebe-se que o indicador “Abandono e evasão” 

recebeu a menor média em relação aos demais índices avaliados. Isto se deve ao 

fato de que apesar do sistema facilitar o acompanhamento das faltas dos alunos, 

como pode ser visto pela média de notas do indicador 5, não é comum a ocorrência 

de casos de abandono ou evasão na rede privada de ensino. De acordo com os 

dados divulgados pelo INEP (2014), a taxa de abandono na rede privada de ensino 

médio no ano de 2014 foi de 0,4%, enquanto na rede pública essa taxa alcançou a 

marca dos 8%. 

O indicador “Ocorrência de erros nos processos administrativos” apesar de ter 

obtido uma boa média, foi o único que recebeu nota – 1 de uma escola porque 

considerou que o sistema prejudicou um pouco o indicador. Este fato pode ter 

relação com a avaliação emotiva negativa do usuário (STEIN, 2015), uma vez que 

para todos os outros entrevistados a utilização do sistema trouxe impacto positivo. 

Embora o impacto da utilização do software tenha sido positivo para todos os 

indicadores avaliados, ainda existe uma lacuna a ser preenchida em todos eles. Em 

outras palavras, existe espaço para melhoria tanto por parte dos desenvolvedores e 

fornecedores dos sistemas quanto pelas próprias escolas que precisam utilizar 

efetivamente todas as ferramentas que têm à disposição. 

No contexto da melhoria contínua, é importante que as instituições de ensino 

utilizem esses indicadores como fonte de informação para tomada de decisões 

estratégicas. O software de gestão escolar deve ser utilizado com uma ferramenta 

de auxílio que facilite o manuseio e tratamento dos dados. Afinal, esta tecnologia é 

um investimento e quanto mais os usuários utilizarem-na, melhor será o retorno. 

Em geral, esses sistemas disponibilizam relatórios e gráficos que devem ser 

analisados e apresentados em reuniões de rotina para que os gestores possam 

identificar os pontos que merecem maior atenção e esforço para melhorar os 

resultados independentemente da dimensão a qual pertença o indicador. 

Uma vez que as ações sejam executadas e os objetivos de cada índice sejam 

alcançados com sustentabilidade, cabe aos gestores, em um trabalho coletivo, 

redefinir as metas sempre buscando a melhoria dos processos e consequentemente 

do serviço prestado.   
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O monitoramento constante desses indicadores estatísticos é fundamental 

para que as correções sejam realizadas sempre que se fizerem necessárias. Por 

isso é importante que seja definida a periodicidade para a atualização e o 

acompanhamento de cada uma dessas metas. 

Em relação à realização desta pesquisa, durante a análise dos dados 

percebeu-se que, caso a escala utilizada tivesse mais opções de notas, os 

resultados seriam mais sensíveis e melhores conclusões poderiam ter sido 

alcançadas. Também, se houvesse mais fundamento teórico relacionado à 

Tecnologia da Informação aplicada às escolas a interpretação dos resultados 

poderia ser mais consistente. 

 Por fim, verificou-se que dentre as dimensões avaliadas, a que diz respeito à 

Prática Pedagógica e Avaliação foi a mais beneficiada pela utilização de um sistema 

informatizado de gestão escolar. Este resultado corrobora com a observação de 

Wilson (2014),a qual aponta que o resultado obtido na melhor qualidade do ensino 

tem relação direta com o monitoramento e avaliação exaustiva tanto dos 

professores, quanto dos líderes.  

A partir do gerenciamento das práticas de aprendizagem, os professores 

podem investigar as necessidades dos alunos e desenvolver sistemas de trabalho 

específicos para melhorar ainda mais esta dimensão e seus respectivos indicadores 

de desempenho. 

 O capítulo a seguir trará a conclusão desta dissertação, apresentando as 

considerações finais, limitações do trabalho e algumas recomendações para futuras 

pesquisas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, TRABALHOS FUTUROS E EXTENSÕES 

 

 Neste capítulo serão apresentadas algumas limitações desta pesquisa, assim 

como as considerações finais e recomendações para futuras pesquisas que 

abordem o tema aqui investigado. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 

A competitividade entre as empresas vem aumentando dia após dia, 

especialmente na atual conjuntura de crise econômica no qual o Brasil se encontra. 

Assim como em outros setores da economia, a educação também vem sofrendo as 

consequências desta recessão e redução do poder aquisitivo da população 

brasileira. Este fato pode ser comprovado pela migração de alunos da rede privada 

de ensino para a rede pública. 

Diante deste cenário, os gestores vem buscando maneiras de otimizar os 

processos nas instituições de ensino e reduzir custos, sem perder em qualidade, 

pois só assim poderão tentar sobreviver à crise. Esta dissertação investigou o 

impacto da TI, na figura dos softwares de gestão escolar, na melhoria dos 

indicadores de desempenho nas escolas de ensino médio do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa foi realizada por meio de uma survey, aplicada em 43 escolas, as quais 

foram selecionadas seguindo um plano de amostragem aleatória. 

Com base na análise dos dados, estima-se que atualmente 74,2% das 

escolas particulares de ensino médio do Rio Grande do Norte utilizam algum 

software de gestão escolar, sendo que para 46,9% delas a principal motivação para 

adquirir um sistema como este é a automatização dos processos. 

Verificou-se que o impacto percebido pelos gestores foi positivo para todos os 

indicadores, ou seja, na opinião dos entrevistados a utilização de um sistema 

informatizado de gestão escolar contribui positivamente para melhorar os 

indicadores de desempenho das instituições de ensino. Contudo, nas escolas do 

interior do estado esse impacto positivo foi maior em comparação às escolas de 

Natal. 

Destaca-se como limitação desta dissertação à disponibilidade dos gestores 

das escolas em participar da pesquisa, visto que 19% das escolas selecionadas 

para a amostra se recusaram a responder o questionário. Este fenômeno foi 
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relevante para o estudo e investigado estatisticamente, com o intuito de não haver 

vieses nos resultados proveniente das não-respostas. 

A quantidade de publicações científicas relacionadas ao tema também foi 

uma das limitações encontradas durante a etapa de revisão da literatura, de modo 

que os achados da pesquisa não puderam ser comparados à estudos já publicados. 

Outro ponto importante, diz respeito a abordagem quantitativa que limitou a 

pesquisa às análises estatísticas, não proporcionando ao pesquisador a 

oportunidade de encontrar os fatores, sejam eles humanos, tecnológicos ou 

financeiros, que influenciam no impacto das ferramentas de TI na melhoria dos 

indicadores de desempenho nas escolas. 

 

5.2 TRABALHO FUTUROS E EXTENSÕES 

 

 A fim de conhecer os fatores que interferem no impacto causado pela 

utilização de softwares de gestão escolar, recomenda-se que futuras pesquisas 

tenham uma abordagem qualitativa, além da quantitativa adotada para este estudo. 

Desta forma será possível diagnosticar onde se encontram as lacunas existentes e 

assim poderão ser traçadas estratégias de melhoria para explorar essa ferramenta 

de maneira mais apropriada. Poderão inclusive ser analisadas as práticas de 

gerenciamento das instituições de ensino que estão influenciando na melhoria 

desses indicadores.  

 Para trabalhos futuros e possíveis extensões, recomenda-se também utilizar 

escalas com mais opções de escolha para os respondentes dos questionários, pois 

isso possibilitará uma maior sensibilidade das análises estatísticas e proporcionará 

ao pesquisador dados para encontrar características importantes que podem 

interferir diretamente nos resultados da investigação. 

 Outro ponto importante diz respeito à abrangência deste estudo. A população 

desta dissertação foi composta pelas escolas privadas de nível médio do estado do 

Rio Grande do Norte, portanto, os achados das análises correspondem ao 

comportamento destes elementos, pesquisas futuras podem investigar o impacto em 

outras localidades ou mesmo na rede pública de ensino. 
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APÊNDICE A – Questionário da pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

Prezado gestor, 

 

Estamos conduzindo uma pesquisa a respeito de como a utilização do software de 

gestão escolar impacta em alguns indicadores das escolas que o utilizam no estado 

do Rio Grande do Norte. Esta pesquisa faz parte do projeto de Dissertação de 

Mestrado da aluna Priscilla Cavalcante de Araújo, orientada pelo Prof. Dr. José 

Alfredo Costa. Asseguramos os dados serão utilizados unicamente para fins 

acadêmicos e sua identidade será preservada. Desde já, agradecemos sua valiosa 

contribuição. 

Contato: 

Priscilla Cavalcante de Araújo 

Mestranda em Engenharia de Produção – UFRN 

priscilla_cavalcante@yahoo.com.br 

INSTRUÇÕES 

O questionário é composto por perguntas abertas e fechadas, divididas em 02 

blocos de acordo com a dimensão que estamos avaliando.  Nas questões fechadas 

do bloco 1 você deve escolher dentre as opções a que melhor se adequa a realidade 

de sua escola. Caso nenhuma seja aplicável, assinale a alternativa outros – quando 

possível – e especifique a resposta. Enquanto no Bloco 2 você deve atribuir a nota 

que considera mais adequada a cada indicador. A escala varia entre -2 e 2 de 

acordo com a descrição abaixo. 

 
(-2) 

(-1) 

( 0) 

( 1) 

( 2) 

A utilização do software prejudicou muito o indicador 

A utilização do software prejudicou o indicador 

A utilização do software não influenciou o indicador 

A utilização do software ajudou a melhorar o indicador 

A utilização do software ajudou muito a melhorar o indicador 

 



88 
 

BLOCO 1 – PERFIL DA ESCOLA 

 

1–Qual a quantidade atual de funcionários que compõem o quadro da escola? 

 

2–Quantos alunos estão matriculados atualmente? 

 

3–Há quanto tempo a escola encontra-se em atividade? 

 

4–A escola utiliza algum software de gestão escolar? 

 

a)Sim 

 

b)Não 

 

5 - Enumere de 1 a 3 dentre as opções abaixo, em escala de importância, o 

interesse da escola em adquirir o software, sendo 1 o mais importante e 3 o menos 

importante 

(       )Acompanhar a evolução tecnológica 

(       )Necessidade de automatizar os processos 

(       )Interesse em gerenciar melhor os resultados 

 
6 - Há quanto tempo a escola utiliza o software? 

a)Entre 0 e 1 ano 

b) Entre 2 e 3 anos 

c) Entre 4 e 5 anos 

d) Acima de 6 anos 

 

7 - Com que frequência a escola realiza reunião entre os funcionários? 

a) Semanalmente 

b) Mensalmente 

c) Semestralmente 

d) Outro    Qual? 
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8 - Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde ao seu grau de 

escolaridade 

a)Ensino médio cursando/completo 

b) Ensino superior cursando/completo 

c) Pós-graduação cursando/completo 

d) Outro   Qual? 

 
9 - Assinale dentre as alternativas abaixo a que melhor representa a utilização dos 

relatórios do sistema na escola 

a)Não utilizamos os relatórios 

b) Utilizamos os relatórios para fazer análises e reuniões 

c) Utilizamos os relatórios para fazer análises, reuniões e tomar ações corretivas 

d) Utilizamos os relatórios para fazer análises, reuniões, tomar ações corretivas e 

preventivas 

 
 
BLOCO 2 – INDICADORES DE QUALIDADE DO ENSINO 
 

Indicador Descrição Nota 

Proposta pedagógica definida 
e conhecida por todos 

Construção e disponibilização do plano 
pedagógico de modo que todos tenham 
acesso 

  

Planejamento 
Impacto no planejamento e 
acompanhamento das aulas pelos 
professores 

  

Monitoramento da prática 
pedagógica e da 
aprendizagem dos alunos 

Impacto no acompanhamento do 
desempenho dos alunos - relatórios, 
reuniões. 

  

Informação democratizada 
Impacto na disseminação das principais 
informações relacionadas à escola 
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Número total de falta dos 
alunos 

Impacto no registro, acompanhamento e 
tratamento das faltas dos alunos 

  

Abandono e evasão 
Impacto no tratamento dos problemas 
que acarretam abandono e evasão 

  

Atenção aos alunos com 
alguma defasagem de 
aprendizagem 

Impacto no acompanhamento dos alunos 
de maneira diferenciada àqueles que têm 
maior dificuldade em aprender 

  

Ocorrência de erros nos 
processos administrativos 

Impacto na rotina dos processos 
burocráticos e administrativos 

  

Impacto geral 
Como avalia o impacto da utilização do 
software na rotina e nos resultados da 
escola 
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APÊNDICE B – Scripts das análises de agrupamento no software R. 

 

# Passo 1 - Leitura do arquivo de dados 

aae=read.table("AMOSTRAFINAL1.csv",header=T,sep=";") 

names(aae) 

aae1=cbind(aae$funcionarios) 

aae2=cbind(aae$alunos) 

aae3=cbind(aae$temp.func) 

 

#Passo 2 – Cálculo das médias e desvios padrões 

med1=mean(aae1[,1]) 

dp1=sd(aae1[,1]) 

med2=mean(aae2[,1]) 

dp2=sd(aae2[,1]) 

med3=mean(aae3[,1]) 

dp3=sd(aae3[,1]) 

 

#Passo 3 – Padronizando as variáveis 

aae1p=(aae1[,1]-med1)/dp1 

aae2p=(aae2[,1]-med2)/dp2 

aae3p=(aae3[,1]-med3)/dp3 

 

# Passo 4 – Análise de Agrupamento 

pri<-source("priscilla.dat")$value 

par(mfrow=c(1,1)) 

plclust(hclust(dist(pri),method="single"),labels=row.names(pri),ylab="Distância") 

title("(a) Vizinho Mais Próximo") 

plclust(hclust(dist(pri),method="complete"),labels=row.names(pri),ylab="Distância") 

title("(b) Vizinho Mais Distante") 

plclust(hclust(dist(pri),method="average"),labels=row.names(pri),ylab="Distância") 

title("(c) Média") 

plclust(hclust(dist(pri),method="ward"),labels=row.names(pri),ylab="Distância") 

title("(d) Método de Ward") 

par(mfrow=c(1,1))
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APÊNDICE C – Tabela dos grupos de acordo com o porte da escola. 

 

Porte da Escola Escola Quantidade de Alunos Tempo de Funcionamento Utiliza software Nota do impacto percebido

32 133 18 Não -

35 300 18 Não -

16 341 21 Sim 1

18 490 6 Sim 1

23 177 12 Não -

25 347 16 Sim 1

14 205 30 Sim 1

1 212 25 Sim 2

2 250 16 Sim 2

11 280 23 Sim 1

13 300 13 Sim 2

15 420 12 Não -

3 300 20 Sim 1

7 432 45 Sim 2

33 321 25 Não -

36 400 18 Não -

10 400 15 Não -

37 1000 24 Sim 2

38 480 3 Sim 2

39 300 50 Sim 2

42 900 17 Sim 1

6 300 22 Sim 2

9 512 31 Sim 2

34 500 22 Sim 2

29 700 17 Não -

31 676 19 Sim 2

8 1300 19 Sim 2

5 1500 35 Sim 1

12 900 75 Sim 2

17 975 45 Sim 1

19 659 38 Sim 1

20 389 21 Sim 2

21 466 24 Não -

22 503 15 Sim 1

24 304 14 Não -

40 2000 28 Sim 1

41 2000 100 Sim 1

30 1200 21 Sim 2

27 886 24 Não -

26 1000 20 Sim 2

43 618 73 Sim 2

28 1680 79 Sim 2

4 1177 26 Sim 2

Pequena

Média

Grande
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APÊNDICE D – Scriptdo teste de Kruskal-Wallis no software R para o agrupamento 

por porte da empresa. 

 

# Passo 1 – Leitura do arquivo de dados 

 

final=read.table("grupo porte empresa - teste kruskall(2).csv",header=T, sep=";") 

final1=final[,c(2,12)] 

length(final1) 

 

grupo1=final1[c(1:16),] 

grupo2=final1[c(16:41),] 

grupo3=final1[c(42,43),] 

 

# Passo 2 – Teste de Kruskal-Wallis 

 

length(a) 

 

a=c(rep(1,each=length(grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)])),rep(2,each=length(

grupo2$X9[complete.cases(grupo2$X9)])),rep(3,each=length(grupo3$X9[complete.c

ases(grupo3$X9)]))) 

dados=matrix(c(a,grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)],grupo2$X9[complete.cas

es(grupo2$X9)],grupo3$X9[complete.cases(grupo3$X9)]),nrow=length(a),byrow=F) 

colnames(dados)=c("Grupo","Nota") 

kruskal.test(Nota ~ Grupo, data = dados) 

 

# Resultado do teste de Kruskal-Wallis  

 

data:  Nota by Grupo 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.0874, df = 2, p-value = 0.2136 
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APÊNDICE E – Tabela dos grupos de acordo com o método de Ward. 

 

Grupo Escola Quantidade de Alunos Tempo de Funcionamento Utiliza software Nota do impacto percebido

1 212 25 Sim 2

2 250 16 Sim 2

3 300 20 Sim 1

6 300 22 Sim 2

10 400 15 Não -

11 280 23 Sim 1

13 300 13 Sim 2

14 205 30 Sim 1

15 420 12 Não -

16 341 21 Sim 1

18 490 6 Sim 1

20 389 21 Sim 2

21 466 24 Não -

22 503 15 Sim 1

23 177 12 Não -

24 304 14 Não -

25 347 16 Sim 1

32 133 18 Não -

33 321 25 Não -

34 500 22 Sim 2

35 300 18 Não -

36 400 18 Não -

38 480 3 Sim 2

4 1177 26 Sim 2

5 1500 35 Sim 1

7 432 45 Sim 2

8 1300 19 Sim 2

9 512 31 Sim 2

12 900 75 Sim 2

17 975 45 Sim 1

19 659 38 Sim 1

26 1000 20 Sim 2

27 886 24 Não -

28 1680 79 Sim 2

29 700 17 Não -

30 1200 21 Sim 2

31 676 19 Sim 2

37 1000 24 Sim 2

39 300 50 Sim 2

40 2000 28 Sim 1

41 2000 100 Sim 1

42 900 17 Sim 1

43 618 73 Sim 2

1

2
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APÊNDICE F – Tabela dos grupos de acordo com a localização (Estratos 1 e 2). 

 

Estrato Escola Quantidade de Alunos Tempo de Funcionamento Utiliza software Nota do impacto percebido

11 280 23 Sim 1

13 300 13 Sim 2

14 205 30 Sim 1

16 341 21 Sim 1

18 490 6 Sim 1

35 300 18 Não -

36 400 18 Não -

38 480 3 Sim 2

12 900 75 Sim 2

17 975 45 Sim 1

19 659 38 Sim 1

27 886 24 Não -

28 1680 79 Sim 2

37 1000 24 Sim 2

39 300 50 Sim 2

40 2000 28 Sim 1

41 2000 100 Sim 1

42 900 17 Sim 1

1 212 25 Sim 2

2 250 16 Sim 2

3 300 20 Sim 1

6 300 22 Sim 2

10 400 15 Não -

15 420 12 Não -

20 389 21 Sim 2

21 466 24 Não -

22 503 15 Sim 1

23 177 12 Não -

24 304 14 Não -

25 347 16 Sim 1

32 133 18 Não -

33 321 25 Não -

34 500 22 Sim 2

4 1177 26 Sim 2

5 1500 35 Sim 1

7 432 45 Sim 2

8 1300 19 Sim 2

9 512 31 Sim 2

26 1000 20 Sim 2

29 700 17 Não -

30 1200 21 Sim 2

31 676 19 Sim 2

43 618 73 Sim 2

1

2
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APÊNDICE G – Script do teste de Wilcoxon-Mann-Withney no software R para o 

agrupamento pelo método de Ward. 

 

# Passo 1 – Leitura do arquivo de dados 

 

final=read.table("ward - teste wilcox.csv",header=T, sep=";") 

final1=final[,c(2,12)] 

length(final1) 

 

grupo1=final1[c(1:23),] 

grupo2=final1[c(24:43),] 

 

# Passo 2 – Teste de Wilcoxon-Mann-Withney para comparar os grupos formados 

pelo método de Ward  

 

length(a) 

 

a=c(rep(1,each=length(grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)])),rep(2,each=length(

grupo2$X9[complete.cases(grupo2$X9)]))) 

dados=matrix(c(a,grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)],grupo2$X9[complete.cas

es(grupo2$X9)]),nrow=length(a),byrow=F) 

colnames(dados)=c("Grupo","Nota") 

wilcox.test(Nota ~ Grupo, data = dados) 

 

# Resultado do teste de Wilcoxon-Mann-Withney 

 

data:  Nota by Grupo 

W = 105, p-value = 0.3602 
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APÊNDICE H – Script do teste de Wilcoxon-Mann-Withney no software R para o 

agrupamento de acordo com a localização (Estratos 1 e 2). 

 

# Passo 1 – Leitura do arquivo de dados 

 

final=read.table("estratos 1 e 2 - teste wilcox(1).csv",header=T, sep=";") 

final1=final[,c(2,12)] 

length(final1) 

 

grupo1=final1[c(1:18),] 

grupo2=final1[c(19:43),] 

 

# Passo 2 – Teste de Wilcoxon-Mann-Withney para comparar os estratos 1 e 2 

(escolas de Natal versus demais municípios do RN 

 

length(a) 

 

a=c(rep(1,each=length(grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)])),rep(2,each=length(

grupo2$X9[complete.cases(grupo2$X9)]))) 

dados=matrix(c(a,grupo1$X9[complete.cases(grupo1$X9)],grupo2$X9[complete.cas

es(grupo2$X9)]),nrow=length(a),byrow=F) 

colnames(dados)=c("Grupo","Nota") 

wilcox.test(Nota ~ Grupo, data = dados) 

 

# Resultado 

 

data:  Nota by Grupo 

W = 81, p-value = 0.04125 

 


