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REDE LA SALLE
A Rede La Salle é uma rede de escolas presente em 77 países e atua em todos os níveis de ensino,
do básico ao superior. Foi fundada em 1680 e está presente no Brasil desde 1907, integrando a
Província La Salle Brasil-Chile.

A REDE NO MUNDO:

A REDE NO BRASIL:

993 instituições
de ensino

Presente em
77 países

45 comunidades
educativas

Presente em
9 estados

93.000
educadores

1.000.000
alunos

5.000
educadores

47.000
alunos

NECESSIDADE PRINCIPAL
Carecia de um sistema para atender a Gestão do Planejamento Estratégico da Instituição:
● Necessidade de enxergar os resultados de forma integrada;
● Monitoramento de todas as perspectivas de negócio;
● Acompanhamento de indicadores e metas.

SOBRE O PROJETO
A utilização do SA-Performance Manager iniciou em 2010, na Universidade La Salle, em Canoas. No
final de 2016, foi expandido para toda a Rede La Salle no Brasil. Ao todo, abrange 32 colégios de
educação básica, três faculdades, duas mantenedoras administrativas, uma universidade e um
centro universitário.
Com o SA-Performance Manager, foram criados três modelos estratégicos:
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BENEFÍCIOS PERCEBIDOS:
Maior transparência das informações;
Acesso facilitado às metas estabelecidas;
Centralização e consolidação de dados como Rede de Ensino;
Facilita o acesso, o cruzamento e a compreensão das informações;
Praticidade, objetividade e visibilidade nos indicadores;
Criação de planos de ação e direcionamento de pessoas envolvidas;
Contribuição com o pensamento sistêmico organizacional.

DEPOIMENTO
"O sistema SA veio para contribuir como sistema de organização das informações e dados
relacionados ao Planejamento Estratégico, tendo em vista a necessidade de um sistema que fosse
dedicado para atender a Gestão do Planejamento Estratégico da Instituição."
Renaldo Vieira de Souza
Pró-reitor de Administração da Universidade La Salle - Canoas/RS
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