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RESUMO: As relações institucionais constituem o diferencial estratégico das organizações. 

O papel dos profissionais desta área consiste em criar e manter diálogos sociais, promover 

a articulação entre instituições e criar condições para o desenvolvimento de projetos e ações 

de crescimento. É o setor responsável pela postura da organização perante a sociedade, 

sua ideologia, identidade visual e sua percepção interna. Trata-se do órgão articulador de 

uma instituição. Em uma unidade de ensino pode contribuir significativa e estrategicamente 

com a diminuição da evasão, prospecção e consolidação de novas parcerias, fortalecimento 

da imagem da instituição e melhoria do clima organizacional. Para ser efetivo este setor 

precisa de profissional especializado, apto a negociar e dialogar com os mais diversos 

públicos, nas esferas pública, privada e social.  

 

Palavras chaves: relações institucionais, papel estratégico, diálogos, articulação, parceria.  

 

 

ABSTRACT: The institutional relations constitute the strategic differential of organizations. 

The role of professionals in this area is to create and keep social dialogues, promote the 

articulation between institutions and create conditions for the development of projects and 
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actions for growth. It is the sector responsible for the organization's posture towards society, 

its ideology, visual identity and its internal perception. It is the articulating sector of an 

institution. In a teaching unit can contribute significantly and strategically with the reduction 

of evasion, prospecting and consolidation of new partnerships, strengthening the institution's 

image and improving the organizational climate. To be effective this sector needs a 

specialized professional, able to negotiate and dialogue with the most diverse public, in the 

public, private and social spheres. 

 

Keywords: institutional relations, strategic function, dialogues, articulation, partnership. 

 

RESUMEN: Las relaciones institucionales constituyen el diferencial estratégico de las 

organizaciones. El papel de los profesionales de esta área consiste en crear y mantener 

diálogos sociales, promover la articulación entre instituciones y crear condiciones para el 

desarrollo de proyectos y acciones de crecimiento. Es el sector responsable de la postura 

de la organización ante la sociedad, su ideología, identidad visual y su percepción interna. 

Se trata del órgano articulador de una institución. En una unidad de enseñanza puede 

contribuir significativa y estratégicamente con la disminución de la evasión, prospección y 

consolidación de nuevas alianzas, fortalecimiento de la imagen de la institución y mejora del 

clima organizacional. Para ser efectivo este sector necesita de profesional especializado, 

apto para negociar y dialogar con los más diversos públicos, en las esferas pública, privada 

y social. 

 

Palabras claves: relaciones institucionales, papel estratégico, diálogos, articulación, 

asociación. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão escolar é muito mais abrangente do que simplesmente a administração 

escolar. Ela envolve vários setores. É o conceito/prática de administrar a escola como um 

todo. Vai muito além do gerenciamento dos recursos materiais e/ ou financeiros de uma 

instituição escolar. Envolve o planejamento crítico, detalhado e específico de cada setor da 

escola para direcionamento das ações, considerando as necessidades e particularidades de 

cada um deles. O objetivo principal é a motivação e o estímulo voltado para resultados. Para 

ser eficaz deve ser implantado por lideranças capacitadas e equipes especializadas. As 
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quatro principais áreas envolvidas na gestão escolar são: pedagógica e educacional, 

administrativa, de serviços e acadêmica, financeira e institucional.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A gestão de uma unidade escolar para ser eficiente precisa ter seus vários setores 

conectados e em equilíbrio. A coordenação pedagógica e orientação educacional devem 

estar em perfeita sintonia para que a atividade fim de uma escola seja atingida – a formação. 

Professores e alunos, precisam de orientação e encorajamento constantes. A diretoria de 

serviços é essencial para que a escola esteja em funcionamento, tanto com relação à 

infraestrutura e serviços, quanto à situação funcional dos servidores. A secretaria acadêmica 

deve zelar pela vida funcional do aluno e manter a documentação dos discentes regular. A 

direção de uma unidade é a chave da motivação dos servidores e alunos. O papel da direção 

está relacionado à tomada de decisões, ao compartilhamento de informações, às diretrizes, 

enfim o rumo que a unidade escolar toma estrategicamente.  

 

A função do setor de relações institucionais de uma instituição está relacionada à 

articulação da unidade com demais instituições, estabelecimento de novas parcerias e 

manutenção das existentes, bem como a comunicação estratégica com o público interno e 

externo. Nem todas as instituições designa um profissional a esta função específica, o que 

torna as que o possui, unidades com amplas vantagens competitivas e melhores resultados. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Não existem muitas produções acadêmicas sobre este tema e muitas instituições de 

ensino também não possuem área de Relações Institucionais. Portanto, faz-se importante e 

necessário o registro de efetivos resultados obtidos a partir da análise de plano de ação 

realizado em uma unidade escolar, para valorização deste setor.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Registrar a análise do trabalho realizado na Etec João Maria Stevanatto – escola 

técnica estadual do interior de São Paulo, do Centro Paula Souza, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento – localizada no município de Itapira. 
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Analisar a quantidade de contratos de estágios, número de alunos encaminhados, 

parcerias realizadas e percentual de evasão na unidade de ensino em questão, entre os 

anos de 2014 a 2018. Demonstrar a relevância do setor nesta instituição, com a finalidade 

de tal trabalho servir como modelo para demais unidades escolares, especialmente as 

instituições técnicas. 

 

PROBLEMA 

 

As unidades escolares, embora não tenham metas de venda e faturamento como as 

empresas, possuem objetivos desafiadores. As escolas enfrentam o temido desafio da 

evasão e a constante busca pelo alcance da melhoria dos índices de ensino. Pública ou 

particular, o desafio é o mesmo, porém de diferentes ângulos. Para que as metas possam 

ser atingidas todos os setores devem estar em perfeito equilíbrio. Assim como em uma 

orquestra, todos os instrumentos devem estar sincronizados para que haja melodia. Neste 

contexto, o núcleo de relações institucionais, pode contribuir significativamente para um 

clima organizacional favorável, uma imagem institucional positiva e solidificada, diminuição 

na evasão escolar e realização de projetos essenciais para a escola. 

 

PAPEL ESTRATÉGICO DO SETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Cabe a este setor, a estratégica função de facilitação da interação entre atores no 

processo educacional. É o setor da instituição cuja função é dialogar, relacionar e promover, 

servindo como ponte ou elo de ligação dentre pessoas, instituições e setores. Por exemplo: 

instituição de ensino e empresas; alunos que buscam uma vaga no mercado de trabalho e 

as empresas; alunos e professores; professores e direção; direção e alunos; setores e 

setores; instituição e outros órgãos públicos ou sociais; entre outros.  

 

Para que seja eficiente, o trabalho das Relações Institucionais deve ser especializado. 

Deve ser realizado por um profissional da área de comunicação e marketing, que 

compreenda e saiba utilizar as ferramentas do endomarketing e marketing institucional com 

propriedade. Entre estas estão inclusos: informativos e comunicados internos, jornais, 

revistas, televisão, redes sociais, projetos integrativos e a interação entre pessoas e 

instituições. 



Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura                   ISSN 2238-3948 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        volume 08 – número 01 – agosto/2018 

P
ág

in
a5

 

 

Os profissionais de relações institucionais devem atuar no nível estratégico, 

auxiliando a direção em tarefas especiais, específicas, tanto envolvendo momentos de crise 

quanto realização de parcerias, eventos e outros grandes feitos. Hebert Steinberg, 

presidente da Mesa Corporate Governance, de São Paulo, afirma que “o diretor de relações 

institucionais orquestra e participa de todas essas negociações”. Também é função do RI 

zelar pela imagem da instituição. (LOTURCO, 2008. p.2) 

 

Um diferencial para os RI, é o networking que possuem, ou seja, boas e duradouras 

relações, além de informações especializadas. Isso significa conhecer pessoas das áreas 

privada, pública e social. A empresária Magui Lins de Castro, da SouthMark, disse que “é 

preciso percorrer vários departamentos, ter uma boa formação acadêmica e se atualizar 

constantemente”.  

 

COMO QUANTIFICAR E QUALIFICAR O TRABALHO DO R.I. 

 

A eficiência do trabalho do RI pode ser medida pelo número de parcerias firmadas, 

acordos de cooperação realizados com instituições, vagas ofertadas para alunos na 

instituição e novos convênios. Também pode ser considerado eficiente o trabalho de RI que 

realizam eventos temáticos, direcionados, que trazem de alguma forma benefícios para a 

instituição. O objetivo final é a diminuição da evasão escolar e a manutenção e promoção 

de clima organizacional favorável. O profissional das Relações Institucionais, é, portanto, um 

verdadeiro articulador dentro de uma instituição. Deve inovar e criar novas oportunidades 

constantemente. É um mediador de negócios e projetos interessantes para a unidade 

escolar.  

 

Na Etec João Maria Stevanatto, escola técnica do Centro Paula Souza, localizada no 

município de Itapira, interior de São Paulo, existem diversas ações e projetos desenvolvidos 

nesta área institucional. Entre os anos de 2014 e 2018 foram realizados 44 novos convênios 

com empresas que fornecem estágios e 86 convênios com empresas do comércio e 

prestadores de serviços para beneficiar os contribuintes da APM – Associação de Pais e 

Mestres, através do projeto Cartão Fidelidade.  
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Em média 50 vagas de estágio são oferecidas anualmente para os alunos da 

instituição e mais de 80 alunos do ensino médio e técnico são encaminhados para duas 

instituições de aprendizagem do município, que por sua vez preenchem satisfatoriamente as 

vagas das empresas. Estes resultados refletiram na diminuição da evasão dos cursos 

técnicos em 11%, considerando todos os cursos técnicos, entre os anos de 2014 e 2018.  

 

Outras ações foram realizadas a fim de reduzir ainda mais a evasão e melhorar a 

imagem da Etec, como: o estudo da viabilidade de oferecimento dos cursos e sua 

periodicidade; divulgação constante das ações da instituição como: visitas e viagens 

técnicas, projetos integrativos, aulas práticas, qualificação dos professores que  ministram 

aulas, excelente infraestrutura da unidade escolar, entre outras; realização de eventos 

relevantes para o município e visitas e contatos pontuais com empresas. Devido a isto, a 

imagem da instituição é de grande credibilidade no município. Prova disto são os números 

apresentados e o aumento no número de candidatos inscritos nos vestibulinhos, bem como 

a presença de mais pessoas nos eventos da instituição.  

 

Todo este trabalho é mediado e encabeçado pelo Núcleo de Relações Institucionais. 

Para que surja o efeito esperado, este trabalho precisa ser muito divulgado tanto para o 

público interno, quanto para o externo. Todas os meios de comunicação internos e externos 

devem ser utilizados, com a mensagem planejada e adequada a cada tipo de público. 

 

POTENCIALIZAR AS AÇÕES DE R.I. NA UNIDADE ESCOLAR 

 

Para potencializar as ações institucionais da unidade escolar, o profissional desta 

área deve participar constantemente de cursos e atualizações voltadas para especializações 

em: marketing interno; marketing externo – inclusive marketing 3.0 e 4.0; jornalismo – 

especialmente assessoria de imprensa; relações públicas e publicidade e propaganda. 

 

Cursos de capacitação oferecidos pela instituição empregadora são essenciais para 

a garantia desta prática eficaz de renovação da criatividade e motivação. O Centro Paula 

Souza, por exemplo, realiza periodicamente capacitações com os responsáveis pelas 

Relações Institucionais das Etecs e Fatecs. Estes encontros, além das novidades técnicas 

da área, possibilitam a troca de experiências bem e malsucedidas de ações desenvolvidas 
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pelo setor.  Esta prática, também conhecida como Benchmarking, consiste na adoção e 

adaptação de projetos já existentes em outras instituições.  

 

A palavra chave para o sucesso é inovar. Criar algo, constantemente, é sempre 

essencial para a sobrevivência da organização. As ações devem se perpetuar quando 

eficazes, porém sempre com alguma pitada de inovação. Adaptar-se aos novos tempos e à 

tendências atuais é a chave para manter a instituição em destaque e com vantagem 

competitiva. 

 

O apoio incondicional da equipe de gestão é um fator de suma importância para 

garantir o sucesso das ações voltadas às relações institucionais. Este apoio envolve a 

autonomia e anuência nas tomadas de decisões e a política favorável que deve ser realizada 

por todos os membros da gestão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A área de Relações Institucionais é um setor altamente importante na gestão das 

unidades escolares. Deve, portanto, ser eficiente para cumprir suas estratégias e relações 

com os três setores: público, privado e social. O trabalho proativo e dinâmico, viabiliza um 

gerenciamento estratégico e político está construindo uma agenda social da empresa, 

minimiza as distâncias entre a instituição, seus parceiros e a comunidade. Para tanto é 

preciso que o departamento de Relações Institucionais inove sempre, e mantenha sempre 

um ambiente ético e transparente, com comunicação aberta e o diálogo. As ações devem 

visar sempre a sociabilidade e negociações estratégicas, voltadas para resultados.  

 

De tempos em tempos deve haver um levantamento dos resultados para dar 

prosseguimento às ações e projetos existentes. As ações que refletem diretamente nos 

resultados positivos merecem continuidade e muitas vezes até ampliação, enquanto que os 

projetos menos eficientes devem ser abortados ou deixados em stand by. Toda a equipe do 

núcleo de Relações Institucionais deve estar em total sincronia, com a mesma motivação 

para avançar ainda mais.  

 

Pode-se concluir, portanto que este setor é de suma importância nas organizações 

públicas ou privadas. É um setor em crescimento e ascensão nas organizações preocupadas 
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em apresentarem uma postura mais proativa, com amplitude de possibilidades, 

considerando os fatores externos e as características internas da instituição, atendendo as 

regras, adequando disponibilidade de recursos e, aplicando uma capacidade persuasiva. 

(MATTAR, 2009. p.1) A perspectiva que se apresenta a partir de ações planejadas é um 

cenário promissor com fortes tendências de conciliação, eliminação de conflitos e resultados 

concretos. 
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