CASO DE SUCESSO
MARISTAS CHILE
A Congregação dos Irmãos Maristas é uma entidade religiosa católica
dedicada à educação de crianças e jovens através de escolas, obras
sociais e várias instituições em 78 países nos 5 continentes.
A central de animación (gestores) do Chile administra todas as obras,
escolas e instituições do país e faz parte da Província de Santa Maria dos
Andes formada pelo Chile, Bolívia e Peru.

A INSTITUIÇÃO EM NÚMEROS:

101 anos
no Chile

Presente em
78 países

12 Colégios

16.000
alunos

DESAFIOS:
● Necessidade de uma ferramenta para monitorar o Plano Estratégico do Setor Chile.
● Ter uma ferramenta de análise estratégica válida para nossas estruturas de animación (gestores)

e governo.

SOBRE O PROJETO:
A necessidade de adquirir o sistema SA Performance Manager teve os seguintes estágios:
● Conhecimento da ferramenta na Rede Marista do Brasil;
● Contato com a empresa Interact Solutions;
● Conhecimento da ferramenta;
● Análise da proposta econômica;
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● Decisão de compra pelo Conselho de Missão do Chile.

Performance
Manager

SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO:
A implementação do sistema SA Performance Manager foi desenvolvida nas seguintes etapas:
● Planejamento da implementação da ferramenta SA Performance Manager adaptando-se à metodologia de
gerenciamento do Marista.
● Treinamento dos Administradores e Coordenadores das Equipes de Animación (gestores).
● Acompanhamento pelo consultor do projeto para continuar os indicadores de alimentação da ferramenta.

BENEFÍCIOS PERCEBIDOS:
Visão sistemática dos objetivos estratégicos, objetivos das ação e expectativas de realização durante
todo o processo de gestão;
Maior planejamento, gerenciamento e controle de processos;
Permite tomar decisões no processo e na gestão, com base em resultados e com informações válidas e
confiáveis apresentadas pela ferramenta;
Permite análise estratégica do desempenho do planejamento estratégico;
É uma ferramenta flexível e fácil de implementar. Ela se adapta aos requisitos institucionais, resultando
em maior interação entre as equipes.

DEPOIMENTO
"É uma ferramenta para aprender e aprofundar a prática de pensar em uma instituição estrategicamente.
Permite-nos ter uma visão matriz do funcionamento da Instituição Marista no Chile."
Ernesto José Reyes Plaza - Secretário Executivo de Missão - Gerente de projeto de implantação do
módulo SA Performance Manager.
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