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Crise: colocando
a IES nos eixos

Dois aspectos são fundamentais para escapar da crise que assola as universidades:
planejamento e posicionamento

H
á algum tempo, o setor educacional vê
alguns de seus principais atores em cri-
se. Os motivos que levam a isso são os
mais diversos: plano de expansão fora

da realidade, inadimplência, evasão, concorrên-
cia, entre outros fatores muito conhecidos dos
profissionais do meio. Para Carlos Montei-
ro, diretor-presidente da CM Consultoria,
"esses problemas seriam evitados se as
instituições de ensino conseguissem
se posicionar no mercado, ação que
só é possível por meio do planejamen-
to estratégico".

Um caso de crise que veio a público
e poderia ter tomado rumos desastro-
sos é o do Centro Universitário Sant'Anna.
Neste ano, entre os dias 18 e 27 de abril, a
instituição se viu sem dinheiro em caixa para
pagar professores e enfrentou uma greve de
docentes. Segundo Artur Lopes, consultor da
Nova Visão que cuida do caso da UniSanfAnna, a
situação financeira foi realmente crucial nessa ins-
tituição, mas não somente por causa da inadim-
plência, mas sim pela destinação filantrópica de

parte do orçamento.
"Quando se chega a uma

crise como essa, de não-pa-
gamento de professores

e greve, os alunos vão
sentir que estão sendo

prejudicados, uma

"Para sair da crise, a receita
é clara: diminuir despesas e

aumentar receita. O problema
é como fazer isso. Por isso

é importante uma
metodologia que abranja

do administrativo à
comunicação com os
alunos", Artur Lopes,

Nova Visão Consultoria

grande especulação se arma em torno da institui-
ção, que acaba caindo num ciclo vicioso de au-
mento da inadimplência e da evasão. No caso da
Uni Sant'Anna, não havia sido colocado de ma-
neira clara que a filosofia da instituição é ter um
maior comprometimento com a sociedade, com
investimentos em bolsas para alunos esportistas,
atendimentos na clínica de fisioterapia, trabalhos
de alfabetização, entre outras ações que drenam
recursos, mas fazem parte da missão institucio-
nal", conta Marco Antônio Placucci, pró-reitor da
universidade.

O professor Laércio
Baptista da Silva (foto),
reitor do Imes, busca
alternativas para a gestão
da inadimplência
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Superada a pior parte da
crise, estava na hora de veri-
ficar a viabilidade da continui-
dade das operações e fazer
o que fosse necessário para
recuperar a instituição. A Uni
Sant'Anna iniciou uma rees-
truturação na área adminis-
trativa, que estava bastante
inchada. Foi captar recursos
de curtíssimo e médio prazo
no sentido de sanear a insti-
tuição e implementou uma
série de alterações no primei-
ro semestre para tornar a uni-
versidade muito diferente das
concorrentes, estabelecendo
seu posicionamento na comunidade da Zona Nor-
te paulistana. Agora, também se procura aprimo-
rar os cursos existentes e abrir novos cursos.

Todas essas ações têm o objetivo de ampliar os
recursos financeiros. "Para sair da crise, a receita
é clara: diminuir despesas e aumentar receita. O
problema é como fazer isso. Por isso é importante
uma metodologia que abranja do administrativo
à comunicação com os alunos", diz Artur Lopes,
acrescentando que a instituição vai inaugurar uma
comunidade virtual, oferecer acesso a internet,
endereço eletrônico, tudo com o objetivo de se
comunicar instantaneamente e interagir de todas
as formas possíveis com os alunos, já que a falta
de comunicação foi um grande erro do passado.

Gestão da expansão

A grande expansão do ensino superior privado,
iniciada em 1997, trouxe benefícios ao País, como
a melhora do nível educacional da força de traba-
lho, o aumento da empregabilidade individual e a
geração de muitos empregos. Entre 1997 e 2003, o
setor privado cresceu uma média de 15% ao ano,
com um aumento de 154% de alunos ingressan-
tes no total. No entanto, 2003 marcou o início da
desaceleração da demanda, fenômeno que deve
perdurar nos próximos cinco anos. O crescimen-
to, que foi de 16,3% em 2002, deverá cair para 5%
ao ano, em média.
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Uma grande parte das universidades não aten-
tou para essa tendência e não planejou sua ex-
pansão de forma a crescer de forma sustentada.
A crise já estourou em algumas instituições, mas
em outras ainda está por vir. Durante um seminá-
rio em São Paulo, Ryon Braga, presidente da Ho-
per Consultoria & Pesquisa, mencionou que esse
é o caminho de algumas das maiores instituições
brasileiras, cujo grau de sustentabilidade é pró-
ximo do zero. "Algumas instituições adotaram o
crescimento exponencial como política adminis-
trativa, mas só conseguem se manter viáveis se
o número de alunos continuar subindo, algo que
sabemos ser impossível, uma vez que o merca-
do está se esgotando. Apesar de grandes e com
elevada clientela, hoje seria um péssimo negócio
para qualquer um comprar essas escolas".

É fácil perceber que esse modelo está fadado
ao insucesso ao observarmos o fenômeno da di-
luição de clientes, com o aumento desproporcio-
nal de vagas, atrelado a um mau planejamento e
acompanhado de desaceleração da demanda. O
resultado será a eliminação progressiva de algu-
mas instituições mal posicionadas para enfrentar
esta realidade. "O processo é semelhante à evo-
lução das espécies, em que os mais aptos sobre-
vivem e os que não conseguem se adaptar às mu-
danças vão se extinguindo", diz Ryon.

Não convém, no entanto, entrar numa zona de
conforto, supondo que quando o mercado chegar
a um ponto de saturação (e já chegou nas classes
com poder aquisitivo para demandar o ensino pri-
vado), não haverá mais instituições interessadas

em entrar nele. Na prática, mesmo sem grande
crescimento de demanda, teremos sempre um
bom número de novos atores, dispostos a apre-
sentar diferenciais competitivos significativos, o
que vai causar a perda de alunos de outras esco-
las. "Neste processo, a quebra ou falência de al-
gumas instituições não só é inevitável, mas é tam-
bém parte do ciclo de mudanças constantes em
que vivemos hoje", conclui o presidente da Ho-
per. Essa informação é corroborada com as esta-
tísticas de relação matrículas/vagas baseadas em
números do Ministério da Educação (veja gráfico).
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Reestruturação organizacional
para fugir da crise

A UniverCidade (RJ), que atualmente possui o status
de maior centro universitário do Brasil, é um caso de
instituição que mudou os rumos da administração
num momento em que seu crescimento o exigia. Em
1998, a escola tinha cerca de 7 mil alunos, ao passo
que, atualmente, esse número chega a quase 36 mil.
O modelo de expansão da instituição baseava-se no
estabelecimento de diversos campi bem distribuídos
entre os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Chegou um
momento, no entanto, em que a gestão não poderia ser
mais centralizada, sob risco de sofrer diversos reveses:
miopia de marketing, gerenciamento ineficiente das
finanças e negócio sem foco.

O projeto foi ousado: as escolas foram
reunidas em unidades universitárias
e regiões, e, para cada região, foram
nomeados coordenadores administrativos
e coordenadores de cursos com relativa
autonomia. Já as secretarias acadêmicas
locais foram fechadas, mantendo-se
somente a Secretaria Geral, no edifício
sede. Apesar disso, a escola foi dotada
de uma grande estrutura tecnológica, que
deixou mais eficiente o atendimento ao
aluno: a solicitação de documentos pode
ser feita via internet e retirada na unidade de escolha.

Com um relacionamento mais próximo, a evasão e a
inadimplência diminuíram. Como conseqüência disso, o
crescimento agora é sustentado, e a captação de alunos
é constante. "No semestre passado, recebemos mais de
8 mil alunos na graduação. No Rio de Janeiro, mesmo as
instituições mais tradicionais não conseguem absorver
um contingente tão expressivo", revela Paulo Alonso,
vice-reitor da UniverCidade.

A descentralização tem outra vantagem: atribui aos
coordenadores, professores e até alunos uma gestão
compartilhada e democrática, que rende bons frutos,
já que todos se sentem responsáveis pelo crescimento.
"Adotamos centros de custos por cursos e por regiões.
Todos os diretores e coordenadores dispõem de uma
determinada quantia mensal e podem gastar sem
autorização da reitoria no que achar mais adequado.
No final do mês, prestam contas desses gastos", conta
Alonso. Todo o processo é realizado praticamente sem
papel, por meio da TI. Isso se reflete em agilidade e baixos
custos, reduzindo o impacto do nível de inadimplência.
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Ryon traz novamente à tona a questão do po-
sicionamento para reverter essa situação. "Há ca-
sos de universidades que traçaram uma mudança
no planejamento e interromperam seu crescimen-
to para trabalhar em cima do patamar de quali-
dade". As que conseguiram fazer isso com com-
petência estabeleceram-se no mercado e mantêm
seu alunado. Por outro lado, as que se posicionam
equivocadamente, fatalmente, perdem clientes. E
muitas cometem essa falha, ao manter sua fragi-
lidade mercadológica quando não apresentam di-
ferenciais competitivos consistentes, tornando-se
commodities.

Combatendo um ambiente desfavorável

Problemas como a inadimplência e o aumento
da concorrência - voltada à expansão constante e
disposta a entrar numa guerra por preços - atin-
giram o Instituto Municipal de Ensino Superior de
São Caetano do Sul (Imes). Por ser uma autarquia
municipal, o normal seria cobrar mensalidades
bem abaixo do mercado, como já fazia, tradi-
cionalmente, a instituição.
"Com a situação na região
do ABC, onde a concorrên-
cia é grande, precisamos
cobrar uma mensalidade
igual a das particulares para
manter a qualidade", diz o
professor Laércio Baptista
da Silva, reitor do Imes.

Para evitar um colapso, o
Imes elegeu como seu foco
os alunos inadimplentes e
desistentes. Assim, estabe-
leceu um trabalho de negociação dentro dos li-
mites que uma instituição pública pode realizar.
"O resultado provou que nossa metodologia ini-
cial estava errada. Por meio de um call center,
tentamos recuperar alunos que não fizeram a
rematrícula em 2003 e 2004. Dos cerca de 1.500
alunos abordados, conseguimos recuperar so-
mente 30. Perguntávamos o porquê da desistên-
cia e a maioria dizia que era falta de dinheiro",
revela o executivo.

Na análise do professor, a tentativa talvez não
tenha dado certo por se abordar alunos que já se
desvincularam totalmente da universidade e não
planejam uma volta. Segundo o reitor, esse deve
ser um trabalho feito ao longo do ano. Os casos
teriam de ser levantados logo na ocorrência do
problema para que os alunos já fossem recupe-
rados. Esse novo enfoque que será adotado pelo

"Quando se chega a uma crise de
não pagamento de professores e
greve, os alunos vão sentir que
estão sendo prejudicados e uma
grande especulação se arma em
torno da instituição, que acaba
caindo num ciclo vicioso de
aumento da inadimplência e da
evasão", Marco Antônio Placucci,
Pró-Reitor da Uni Sant'Anna

Imes já vem
dando certo em
outras institui-
ções. Um exem-
plo é a Univer-
sidade Cruzeiro
do Sul (Unicsul),
que procura os
alunos logo no
mês seguinte à
ocorrência.

A Unicsul im-
plementou esse
sistema a partir de 2002, quando iniciou o traba-
lho com escritórios especializados, e viu sua taxa
de inadimplência cair em 10 pontos percentuais.
O sucesso foi atingido por meio da distribuição
da responsabilidade da cobrança entre diversos
escritórios, sempre com a preocupação de avaliar
o desempenho de cada um, e levando em con-
sideração que a fórmula pode não permanecer
sempre a mesma. Os benefícios não param na

simples recuperação mo-
mentânea de finanças: ao
trazer o aluno à condição
de pagante, a probabilida-
de de desistência do curso
diminui consideravelmen-
te.

A busca pela recupe-
ração de alunos inadim-
plentes é importante, mas
não terá muito efeito na
sustentabilidade da insti-
tuição se não vier acom-

panhada do aproveitamento de oportunidades
que estão surgindo. Hoje, apesar de não haver
grande crescimento de clientes potenciais, o mer-
cado possui uma demanda "certa" e constante.
Ou seja, mesmo sujeito a percalços, a cada ano,
o País terá algo em torno de 1,4 a 1,9 milhões de
pessoas querendo fazer um curso superior, às
vezes na busca de cursos que garantam sua em-
pregabilidade em setores da economia com falta
de profissionais. Além disso, a população tende
a adquirir a cultura da educação permanente e
continuada, o que criará um novo e excepcional
nicho que levará, em um futuro não muito distan-
te, à possibilidade de manutenção de um aluno
não mais por apenas quatro ou cinco anos, mas
por quatro ou cinco décadas. São variáveis que
devem ser fortemente consideradas na hora de se
debruçar sobre o planejamento da instituição. K
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