
P
esquisa inédita, realizada em uma par-
ceria entre a CM Consultoria e a Trama
Comunicação, abordou 90 gestores de
Instituições de Ensino Superior no Bra-

sil para identificar o perfil do líder destas organi-
zações. O levantamento, que se concentrou nos
responsáveis pelo planejamento e pelas ações
estratégicas da instituição, indicou que esses pro-
fissionais são em sua maioria do sexo masculino

(78,5%) e possuem uma média de 48 anos de ida-
de. Além disso, têm, em média, 12 anos de casa
e 23 anos de carreira, o que mostra que grande
parte deles conquistou sua posição após uma cer-
ta trajetória no mercado.

Apenas 15,5% das pessoas à frente da institui-
ção são fundadores, enquanto 19% vêm da famí-
lia dos donos e 65,5% não têm quaisquer relações
com eles, o que não quer dizer que este último ín-



dice indique o número de Instituições
não familiares, uma vez que muitas
famílias detêm o controle sobre a
mantenedora ou até mesmo sobre
reitorias e direções. Isso representa
um problema, porque a
maioria dos mante-
nedores não é res-
ponsável pela ges-
tão e aqueles que
ocupam cargos
estratégicos não
têm controle sobre
a parte financeira,
que é fator crucial
para uma liderança
autônoma e efeti-
va. "Essa estrutura
organizacional ex-
cessivamente buro-
crática e centralizada é
responsável por uma grande confu-
são entre o empresário-empreende-
dor e o executivo educacional, provo-
cando uma gestão não profissional",
revela Carlos Monteiro, diretor-presi-
dente da CM Consultoria.

O fato é que a liderança é um ele-
mento pouco exercido em instituições
de ensino superior. Prova disso é a in-
dicação de referências de líderes que
os próprios gestores educacionais fa-
zem. Na pesquisa, foi solicitada uma
referência de liderança no meio edu-
cacional e outra em qualquer área.
Com 14 indicações, o empresário
Antônio Ermírio de Moraes, dono do
Grupo Votorantim, que faturou R$ 16
bilhões em 2005, foi o mais citado do
mundo corporativo, embora não te-
nha havido esse consenso na eleição
da referência em liderança no ensino
superior. "O líder educacional mo-
derno é aquele que é respeitado pelo
exemplo que pratica. Trabalha com a
pedagogia do sucesso, valorizando os
pontos fortes daqueles que o cercam.
É por esse motivo que a maioria dos
indicados na pesquisa são empresá-
rios de sucesso e não educadores tra-
dicionais", revela Monteiro.

Mesmo dentro desse contexto
pouco animador à primeira vista, a

pesquisa identificou alguns verda-
deiros líderes no meio. Um deles é
Paulo Alonso, reitor da UniverCidade
(RJ), uma das maiores organizações
educacionais do País, com cerca

de 38 mil alunos.
Apesar de ainda
manter uma di-
visão muito de-
limitada entre
gestão finan-
ceira (mantene-
dora) e acadê-
mica (mantida),
um dos trunfos
da instituição
é apostar em
uma organiza-
ção pautada no
estímulo à lide-

rança em todas as
suas áreas. Para Alonso, é preciso
que todos os professores e dirigen-
tes se sintam parte da mesma engre-
nagem, participando de debates e
reflexões. "Sem isso, fica muito difí-
cil gerenciar uma estrutura universi-
tária de nosso porte", revela. "Lide-
rar é uma tarefa bastante complexa,
mas é uma questão central para a re-
alização das metas, objetivos gerais
e específicos e cumprimento de uma
missão institucional", afirma.



O perfil de Alonso é muito
próximo das médias obtidas na
pesquisa, como representante do
sexo masculino e com 47 anos de
idade - 51% dos entrevistados são
homens dos 38 aos 50 anos de ida-
de. Uma das exceções detectadas
pelo levantamento é a professora
Regina Coeli Bezerra de Melo Nas-
sri, 32 anos, reitora da Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC), uma das
primeiras universidades privadas
não confessionais do país. Regina
é filha do mantenedor, mas adotou
uma estratégia moderna: derrubou
a velha e ultrapassada hierarquia
empresarial, fruto dos tempos em
que não era necessário se preocu-
par com a concorrência e adotou
um planejamento cuja liderança
foi dividida entre gestores de cada
curso, responsáveis tanto pela parte
financeira quanto acadêmica. "An-
tes tínhamos a figura de diretores
presos à estrutura do organograma.
Hoje, são líderes com liberdade, que
não possuem barreiras entre si e a
alta administração. Todo o pessoal
ficou próximo e temos muito mais
flexibilidade", conta a reitora.

Para Regina, o que falta à gran-
de parte dos líderes das instituições
de ensino superior é possuir visões
acadêmica, estratégica e de plane-
jamento de forma agregada, saben-
do, ao mesmo tempo, reunir todos
os escopos da organização em um
único laço, pelo qual as informações
circulam, obtendo a visão do todo.
Com essa filosofia, a UMC alcançou
o que poucas universidades conse-
guiram, mesmo com o acirramento
da concorrência e a grande oferta
de vagas na Grande São Paulo. Isso
graças a busca de novos diferen-
ciais, como renome em pesquisa, o
que, segundo a executiva, permitiu
a expansão com qualidade. "Neste
ano, aprovamos dois doutorados e
buscamos sempre maior proximi-
dade com a comunidade, estabe-
lecer atividades de extensão, entre
outros fatores que perenizam nossa
posição", diz.



Abaixo o organograma

A estratégia organizacional da UMC vem se
colocando como tendência nas principais orga-
nizações do mercado para se adaptar aos novos
conceitos de líder. Se até o século passado, o lí-
der dentro de uma organização era sinônimo de
chefe, de diretor, os tempos atuais fizeram esse
conceito cair para dar lugar a uma série de novos
papéis e nuances, percebidos mais fortemente
no mercado corporativo. Por muito tempo, o in-
divíduo mais valorizado dentro das organizações
era aquele que orientava, supervisionava, cobra-
va resultados e finalizava o trabalho de outras
pessoas.

"Hoje, consideramos líder aquele que inspira
as pessoas. Embora não possa abrir mão do re-
sultado, ele tem de se preocupar
com a motivação dos seres hu-
manos", conta Eugênio Mussak,
consultor da Sapiens e professor
de MBA em Recursos Humanos
da Universidade de São Paulo
(USP), que vai apresentar seus
conceitos no 10o Congresso Mi-
neiro de Recursos Humanos.
Essa visão de líder, segundo
Mussak, sempre existiu. "Con-
tamos a história da humanidade
por meio de líderes, de pessoas que geraram mu-
danças e transformações na política, na guerra e
na filosofia", explica.

O grande desafio encontrado, então, é como
levar a liderança para dentro da organização em
uma escala global. Para Claudiney Fullman, es-
pecialista no tema, que já foi vice-presidente da
General Electric e CEO de outras grandes com-
panhias, isso deve ser implementado como uma
nova cultura dentro da organização, em iniciativas

Antônio Ermírio de
Moraes, dono do Grupo

Votorantim, é o líder
mais admirado pelos

gestores de IES

que devem partir de cima para baixo
"Só o comandante pode definir novos
rumos dentro de uma companhia.
A partir dele, a liderança e as no-
vas práticas vão se espalhando
para a instituição em todos os
níveis".

A decisão de implemen-
tar essa nova cultura pre-
cisa partir de algum lugar
e geralmente é da alta ad-
ministração. Mas o espe-
cialista em liderança e alta
performance Peter Senge,
professor do Massachuset-

ts Institute
of Technology (MIT) e diretor
do Centro de Aprendizado Or-
ganizacional da Sloan School
of Management - onde aborda
os movimentos de liderança
como a habilidade em se gerir o
aprendizado e o conhecimento
dentro das empresas - critica a
velha prática de olhar para cima
e esperar que as mudanças
ocorram em organizações. "De

um lado, estão as autoridades hierárquicas, que
mantêm a velha cultura da obediência. De outro,
estão as pessoas acomodadas em sua posição de
executores, que não podem ser responsabilizados
em casos de falha. Será que no mínimo não deve-
ríamos desconfiar dessas relações, quando o que
se prega na organização é a abolição do organo-
grama?", questiona.

Para Peter Senge, outro equívoco grave da li-
derança é implementar programas de comunica-

ção corporativa com feedback 360 graus. Um
dos resultados mais comuns desse tipo de
iniciativa é o bloqueio do aprendizado, pois
não faz nada para incentivar o compromisso
individual e só reforça a idéia de que somen-
te os altos gestores podem provocar mu-
danças, eternizando organogramas. "Ou se
tem liderança em toda a empresa ou se tem
o déficit", diz. Diante desses desafios, Senge
elaborou uma estratégia que ele mesmo cha-
ma de "Ecologia da Liderança", baseada no
reconhecimento de três tipos de líderes: os
de linha locais, executivos e articuladores in-
ternos (veja quadro na página X). "Para que
tudo isso funcione, um dos primeiros passos
é mostrar ao pessoal que os valores e metas
traçados pela organização são autênticos e
que a necessidade de mudança é real e rele-
vante", revela.



Para Marco Aurélio Vianna, presidente do Insti-
tuto MVC, não existe nada pior para uma institui-
ção do que a estrutura do pessoal baseada em or-
ganogramas, em que uma informação pode ter de
passar por muita gente até chegar a seu destino e,

quando chega, pode estar distorcida. "É necessá-
rio derrubar qualquer burocracia para que as ações
de liderança e a organização como um todo atin-
jam sucesso", diz Vianna. Certamente, a hierarquia
tradicional não contempla tais necessidades.



Aprendendo a ser líder

A alta competitividade do setor empresarial en-
sinou uma valiosa lição aos empreendedores: nin-
guém pode se dar ao luxo de depender somente
de líderes natos, aqueles que se revelam no decor-
rer de suas atividades. Ao mapear características
de grandes líderes, Mussak dividiu-os em duas
categorias: aqueles que adquirem a liderança por
seus traços de personalidade e os que adquirem
essas habilidades. "A segunda categoria pode ser
formada. Mais de 80% das pessoas que exercem
o papel de líderes o fazem por meio de comporta-
mento adquirido. Assim, podemos aprender a ge-
rir processos, tempo, motivar pessoas, entre
outras características essenciais", revela.

Na pesquisa da CM Consultoria em parce-
ria com a Trama Comunicação, os gestores
também apontaram algumas das caracterís-
ticas que consideram
intrínsecas ao líder. A
maior parte deles citou
a capacidade de ouvir,
planejar, motivar e a
visão estratégica. O
que talvez nem todos
imaginem é que tudo
isso pode ser aprendi-
do, seja em bancos de
escolas, seja na pró-
pria organização.

Fullman acredita
que o líder possui pré-
requisitos importantes
natos, como caráter, integridade, carisma, prazer
pelos desafios, entre outros. No entanto, pessoas
assim estão em todos os lugares, só precisam ser
moldadas. "É necessário ter ao menos conheci-
mento, habilidade e atitude coerente, tanto na vida
pessoal, quanto na profissional. A partir daí, pode-
se formá-los com características de liderança, adap-
tando-se às suas características". Fullman aponta
dois aspectos essenciais que podem ser mudados
em uma pessoa: capacidade de planejamento e de
comunicação. "Não temos uma tendência natural
de planejar e isso precisamos aprender a fazê-lo.
Com relação à comunicação, é necessário saber
ouvir, sugerir, ponderar, comentar, além de fazer
perguntas adequadas e precisas, com a intencio-
nalidade muito clara", diz.

Para a consultora Gise-
la Kassoy, especialista em
criatividade e inovação,
antes de tudo é necessá-
rio que a pessoa identifi-
que seus próprios ideais.
"O líder deve tomar suas
atitudes orientado por sua
visão. Se seu ideal tiver
harmonia com a empresa,
ótimo. Se não, ele deve
correr atrás disso em ou-
tros locais. Assim, o pro-
fissional precisa ir atrás
do autoconhecimento

para ser um líder verdadeiro", completa.
Carlos Alberto Júlio, na ocasião do Fórum Mun-

dial de Alta Performance, promovido pela HSM
Brasil, empresa da qual é presidente, compartilha
da visão de Gisela. Segundo ele, os conceitos mu-
daram muito e as empresas estão se preparando
para tornarem-se mais humanas, mais holísticas,
escolhendo profissionais que se adaptem à filo-
sofia e passíveis de ser motivados. "Hoje em dia,
não podemos gastar tempo com as pessoas erra-
das. Ainda não foi encontrado o melhor método
para selecionar os melhores profissionais. Tentati-
va e erro, certamente, não é a melhor forma", con-
ta Júlio. "Com isso, cada instituição deve atingir
sua própria receita, sempre na base da inovação e
buscando a melhor performance", completa.



Howard Gardner, o psicólogo que revolu-
cionou os conceitos modernos de inteligência,
mostrando que cada pessoa pode
se tornar um gênio ao utilizar
sua principal habilidade para
desenvolver as demais dentro
de oito tipos de inteligência
que determinam seu potencial,
descreveu o exercício da lide-
rança como a capacidade de
provocar mudanças na cabeça
das pessoas em seu mais recente livro. Trata-
se do Mentes que Mudam, lançado no Brasil
pela editora Bookman. "O Bill Gates, por exem-
plo, mudou a mente das pessoas sobre a infor-
mática: o software é importante, não o hardwa-



re". Segundo ele, o verdadeiro líder sabe utilizar
fatores circunstanciais do ambiente em que se vive
para fazer com que sua missão também seja a dos
liderados, que se envolvem integralmente naquela
causa.

No livro, o pacifista Mahatma Gandhi é citado
como um dos exemplos: ele liderou uma popula-
ção cansada de guerra e da situação mundial, em
que os combates eram associados à pobreza, às
depressões econômicas e ao colonialismo. Aliando
esses vetores a um discurso eficiente, embasado
em poder de comunicação e muitos estudos de Fi-
losofia e Religião, o indiano conseguiu o que que-
ria: mobilizou grandes marchas a favor da paz e da
libertação. Fica ao gestor educacional uma pergun-
ta: será que ele está conseguindo essa mobilização
em seu ambiente?

Fonte: @PRENDER, ano 4, n. 9, p. 34-41, maio/jun. 2005.




