
O mais flexível vencerá 
 
Flexibilidade e gestão sistêmica podem ajudar mantenedores a minimizar falhas. 
 
Esta idéia já não causa estranheza: o ensino é um negócio como qualquer outro, seja financeiro, 
químico, industrial. 
 
E todos eles existem para prestar um serviço à sociedade e serem lucrativos.  
 
Com as universidades não é diferente, pois passam pelos mesmos processos que os demais 
setores e estão expostas às mesmas regras de sobrevivência, como competição, qualidade, 
diferenciação.  
 
Ou seja, uma instituição que opera no vermelho não tem vida longa.  
 
Segundo o gerente administrativo da reitoria da Universidade Anhembi Morumbi, Gabriel Mário 
Rodrigues, durante vários anos, especialmente na segunda metade da década passada, o setor 
privado do ensino superior se acostumou a altas taxas de crescimento.  
 
"Isso, de certo modo, acomodou muitos dos gestores das IES particulares que hoje, com a 
mudança do cenário para um excesso de oferta, com praticamente a mesma demanda, estão 
passando por muitas dificuldades para se adaptar aos novos tempos", constata ele. 
 
 
Ryon Braga, presidente da consultoria Hoper Educacional e autor do livro Planejamento 
Estratégico Sistêmico para Instituições de Ensino, concorda com Rodrigues.  
 
O percentual de falhas na tomada de decisão por grande parte dos mantenedores e dirigentes de 
instituições de ensino ainda é muito elevado.  
 
Ele estima que o índice de sucesso nas decisões estratégicas sobre ações competitivas, 
investimentos, tecnologias e marketing esteja abaixo de 50% no setor educacional. 
 
Para evitar um cenário desfavorável, cada escola utiliza os recursos que estão ao seu alcance. 
Algumas promovem diminuição nos valores das mensalidades, outras investem em tecnologias e 
laboratórios, na qualificação dos docentes e ainda há as que investem na profissionalização, ou 
seja, num modelo de gestão atualizado com as novas demandas. 
 
Só que nada disso adianta se não houver um planejamento estratégico, pelo qual se definem as 
ações que levarão aos resultados desejados. 
 
De acordo com a observação de Braga, as decisões gerenciais tomadas pelas escolas têm pouca 
base em informações mercadológicas, há dados mal interpretados e muitos conflitos de interesses 
interno na instituição. 
 
O resultado é um modelo linear de projetar o futuro, ou seja, uma projeção baseada apenas no 
desempenho passado da instituição. 
  
Visão holística 
  
"O modelo linear não reflete a realidade do mercado, que deve ser analisado dentro de uma 
análise sistêmica, num contexto maior", diz o autor.  
 
E exemplifica lembrando que, recentemente, uma instituição de 6 mil alunos comprou um terreno 
para construir um segundo prédio com a mesma capacidade. 



 
Para estimar o crescimento, a escola levou em conta os dados dos  últimos 5 anos, com base em 
uma média de 20% ao ano.  
 
Chegou a um número de 100%, ou seja, acredita que em cinco anos terá 12 mil alunos. 
 
Os cálculos de Braga divergem totalmente daquele feito pela instituição, que levou em conta 
somente o histórico da instituição, sem considerar o cenário de competição, a legislação, a 
atuação do governo, a demanda, a oscilação do mercado e até os alunos que se formam no 
ensino médio, número que vem se mantendo estável, pois a população está envelhecendo.  
 
Nas contas dele, a estimativa de crescimento desta instituição em cinco anos chega a 7.800 
alunos em cinco anos, e não 12 mil. 
 
Uma instituição que vem investindo em planejamento estratégico é a Universidade Anhembi 
Morumbi, que não se trata apenas de uma opção gerencial, é uma questão de sobrevivência. 
 
"Esse planejamento está basicamente sustentado em três pilares: inovação, qualidade e 
sustentabilidade", diz o professor Gabriel Mário Rodrigues.  
 
O maior desafio para a instituição é a implantação dos planos estratégicos. Assim, para ter 
sucesso, é fundamental estruturar uma equipe capacitada e motivada.  
 
A Anhembi procura estruturar essa equipe através da seleção de gestores com perfil acadêmico, 
mas também com visão de negócios.  
 
Além disso, investe em programas de capacitação e motivação e está implantando um sistema de 
remuneração variável, por meio do pagamento de bônus conforme o cumprimento das metas. 
  
Melhores práticas 
  
Outra instituição que vem trabalhando com foco em resultados é a Veris Educacional, 
administradora do IBTA e do IBMEC Rio de Janeiro e  Belo Horizonte. 
 
"Queremos mudar a premissa de que não é possível tratar educação como empresa", diz o diretor 
presidente, Eduardo Wurzmann. 
 
Essa atitude inovadora, a exemplo do que acontece na Anhembi Morumbi, passa pelo 
comprometimento de todos os colaboradores com as metas anuais de cada área, sejam 
acadêmicas, administrativas ou financeiras. 
 
Um bom planejamento, num contexto de mudanças constantes, exige flexibilidade, frisa Braga.  
 
Não é necessário estabelecer a seqüência completa de ações que levarão ao possível sucesso em 
cinco anos.  
 
"Devemos focar as ações que interferem em nossa posição atual e monitorar seus efeitos no 
tempo, pois os critérios de validação dessas ações se modificam continuamente", diz o consultor 
educacional. 
 
Wurzmann confirma a tese de Braga.  
 
Há dois anos, as metas de planejamento precisaram ser alteradas por causa da recessão 
econômica, cenário em que se elevam as taxas de evasão e inadimplência.  
 



"Readequamos nossas metas naquele ano, pois o ambiente externo mudou e alterou nosso 
planejamento", explica Wurzmann.  
 
Uma das ações aplicadas pela escola foi um seguro desemprego para os alunos, já que esta é 
uma das maiores causas da evasão.  
 
O benefício dura três meses e é concedido para qualquer aluno que prove que perdeu o emprego. 
Não vale pedir demissão nem saída por justa causa. 
 
Um dos alicerces do planejamento da Veris é a área de marketing, muito próxima do que se 
chama inteligência de mercado.  
 
São altos os investimentos em pesquisas para se avaliar o mercado, a satisfação dos alunos, a 
aceitação dos cursos.  
 
O próprio diretor-presidente faz questão de participar do processo. 
 
Todos os semestres ele vai a todas as salas e anota todas as críticas, sugestões e observações 
dos alunos.  
 
No semestre seguinte, presta contas das reivindicações.  
 
A gestão profissionalizada da Veris vem rendendo bons resultados para a instituição, pois desde o 
seu nascimento, em 2001, vem dobrando a quantidade de alunos anualmente. 
 
"Nosso objetivo é nos posicionarmos entre as dez maiores instituições e sermos reconhecidos com 
conceito A do MEC", almeja Wurzmann.  
  
Em fase de profissionalização 
  
A Uni Santana também já está se orientando para um novo modelo de gestão. 
 
O foco passou a ser crescimento sustentado a partir deste ano, com uma gestão integrada, para 
expandir-se em diversas frentes.  
 
A instituição vem definindo um estudo que aponta oportunidades em áreas que antes não eram 
interpretadas como estratégicas.  
 
Uma das inovações é administrar cada área como uma unidade independente, que tem uma 
realidade própria.  
 
"É um primeiro passo rumo a consolidação desse crescimento", diz Leonardo Placucci, reitor da 
Unisantana.  
 
Em sua gestão, a universidade vem trabalhando com parceiros.  
 
O objetivo é fazer uma relação clara entre a projeção e a demanda de vagas em cada curso. 
 
A partir da mensuração do tamanho de cada mercado, se faz a qualificação e diferenciação dos 
cursos, sustentados por um intenso relacionamento com o mercado por meio de um importante 
programa de alianças corporativas. 
 
Assim, trabalha-se em toda a cadeia, desde o aluno ingresso até mercado onde ele irá atuar. 
Já a Universidade Cidade de São Paulo profissionalizou todos os cargos de direção, com exceção 
do reitor, que ainda pertence à família que deu origem à universidade.  



 
Segundo a pró-reitora acadêmica Esther Regina Vitale, a iniciativa vem sendo levada avante de 
forma gradual, há cerca de seis anos, e as decisões são tomadas por meio de conselhos. 
 
"A universidade saiu da administração familiar e passou por um processo profissional com o 
auxílio de consultores do mercado", informa Esther.  
 
A orientação dos consultores foi no sentido de descentralizar os departamentos. Assim, cada 
gestor trabalha com seu próprio orçamento. 
 
Além disso, há quase um ano foi criado um grupo de gestão formado por chefias dos setores 
acadêmico, financeiro e administrativo para determinar as metas da instituição. 
Essas metas passam por pesquisas de satisfação. 
 
O objetivo é conter a evasão e a inadimplência, garantir a qualidade de cursos, aumentar cursos 
com avaliação  
 
A por parte do MEC e ampliar a porcentagem de professores doutores e mestres. 
 
E com isso, diferenciar-se da concorrência pela qualidade sem diminuir os custos da mensalidade. 
Em tese, esse é o cenário ideal para todos os gestores universitários. 
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