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AGILIDADE E COMPETITIVIDADE:
UM MODELO DE GESTÃO PARA

AS IES MULTI-CAMPI

...como promover a
inovação na gestão
sem perder de vista
as necessidades de

gerenciamento
do dia-a-dia?
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O expressivo crescimento do mercado educacional, verifica-
do nos últimos dez anos, particularmente no segmento do ensino

superior, já seria um fato previsível, considerando-
se o envelhecimento da população do país. Entre-
tanto, para uma grande quantidade de IES concor-
rentes, brotando por todos os lados, tal fato causou
estranheza, constituindo-se numa realidade que as
deixou momentaneamente aturdidas.

Sem saber muito bem o que fazer para enfrentar
esse novo ambiente competitivo, as IES partiram
para a contenda, numa atitude de "apagar incêndio"
bastante peculiar àquelas organizações que não
trabalham com um sistema de planejamento de
longo prazo. Essa atitude, por suas próprias caracte-
rísticas, subestimou a grande complexidade de que
foi tomado o mercado educacional. A concorrên-

cia aberta, tão presente em outros segmentos, somente agora vem
ensaiando seus primeiros passos no setor de educação, notadamen-
te caracterizado pelo conservadorismo.

Como não poderia deixar de ser, a fragilidade na gestão dessas
instituições começa a ficar à mostra. Seja pela ausência de mode-
los de negócios mais competitivos, seja pela carência na utilização
de ferramentas gerenciais mais elaboradas e profissionais, o fato é
que as IES encontram-se diante de um dilema: como promover a
inovação na gestão sem perder de vista as necessidades de geren-
ciamento do dia-a-dia?

Características presentes

Para encontrarmos a resposta para esta pergunta, é necessá-
rio que esbocemos um pequeno retrato das IES e da maneira como

funcionam, em geral. A maioria delas começa com uma pequena
quantidade de cursos, orientados para especialidades cujo inves-
timento em infra-estrutura é menor. Uma vez aprovada no teste da
aceitação pelo mercado, dá-se início ao processo de crescimento,
corria ampliação da oferta de cursos e espaços físicos.

É aí que começam a se delinear os problemas que poderão se
tornar, no futuro, um entrave à própria instituição. A adoção de um
planejamento estratégico de longo prazo é muitas vezes negligen-
ciada em virtude da ênfase dada ao processo de crescimento. Toda
a energia é canalizada para atender às demandas imediatas: abertura
de novos campi, aparelhamento de laboratórios, suprimento para as
bibliotecas etc.

Em conseqüência disso, a infra-estrutura, desenhada para
atender às necessidades de uma IES de menor porte, começa a
apresentar sinais de sobrecarga. Tais sinais, entretanto, nem sempre
são percebidos pelos gestores, mais preocupados em expandir os
limites da instituição e ganhar mercados.

A questão é que, uma vez descentralizada geograficamente pelo
aumento do número de campi, a estrutura de gestão centralizada
permanece enrijecida. É verificado um aumento gradativo da buro-
cracia interna, uma vez que a alta direção espera manter todas as
ações sob seu controle. A característica dominante, nessa etapa,
é o monopólio das decisões por parte da alta direção. Crescem o
volume de informações, a necessidade de maior agilidade no
processo de gestão e assertividade nas soluções. Diante da situ-
ação, a formação de um gargalo gerencial é apenas uma questão
de tempo. As demoradas decisões ainda são tomadas pela unidade
central, cada vez mais afastada do mercado local, arena competitiva
onde se dá a batalha da concorrência.

O primeiro impacto se traduz na lentidão das decisões. A equi-
pe de direção local sente-se "amarrada", sem autonomia para gerir
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CAPA

Alterar a organização e
realinhar os sistemas

de gestão de IES
que se expandiram

rapidamente é
condição sine qua non

para sobreviver
no mercado.
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a unidade. Enquanto isso, concorrentes atentos promovem ações
de guerrilha de marketing, aproveitando-se da lenta capacidade de
reação da IES. Um segundo impacto é identificado pela falta de
assertividade nas soluções dos problemas locais. A distância da
unidade central e o menor volume de informações para a tomada
de decisão implicam a perda da qualidade gerenciai. Muito tempo
é desperdiçado aguardando uma solução que, quando chega, não
atende mais às necessidades. Alterar a organização e realinhar os
sistemas de gestão de IES que se expandiram rapidamente é condi-
ção sine qua non para sobreviver no mercado.

Outro foco de preocupação é a insatisfação
dos dirigentes locais. Tolhidos de, efetivamente,
conduzirem o campuscom a velocidade necessá-
ria para o ganho de competitividade imposto pelo
mercado local, os executivos sentem-se desmo-
tivados. Ao longo do tempo, a desmotivação se
traduz na redução de participação de mercado,
perda de competitividade e ousadia, acomoda-
ção e declínio nos índices de inovação. O que
esperar de uma equipe cujo líder não transmite
entusiasmo?

A autonomia de gestão, associada à inte-
gração com os seus stakeholders (públicos de
interesse) e à atitude de participação, compõe a
raiz de sustentabilidade da IES, na medida em
que lhe permite agregar recursos (financeiros e
humanos) e partilhar a Missão. Esse conjunto,

entretanto, é impactado pelos vários entraves decorrentes do
modelo vigente, inviabilizando a competitividade dos resultados.

Também é verdade que algumas IES partem para a adoção de
um modelo de negócios numa perspectiva completamente oposta.
Transformam a unidade central numa figura decorativa, tornando os
campi completamente independentes e autônomos. Outro equívo-
co. As instituições que adotam esse modelo rapidamente perdem
a identidade, pulverizam seus controles e dizem adeus às informa-
ções estratégicas. Além disso, queimam muita energia interna com
a duplicidade de processos e a geração de dados paralelos. Deixam
escoar entre os dedos a oportunidade de gerar economias de escala
na execução de tarefas operacionais existentes nas áreas de suporte,
como contabilidade, finanças, gestão de pessoas, administração de
materiais e compras, marketing, informática e outras. Então, qual
seria a solução para as IES Multi-campi?

Norteado pelas premissas de organicidade dos sistemas e
processos, pela manutenção da identidade institucional e pela
flexibilidade na gestão, o modelo aqui proposto pretende atacar
questões como a lentidão no processo decisório e a garantia dos
controles administrativos e acadêmicos. Atua no sentido de permitir
as ações locais, emergenciais e particularistas, sem perder de vista
a noção de conjunto e o planejamento central de curto, médio e
longo prazos.

Uma vez direcionada a ação gestora para os campi, a
conseqüência natural é o fomento na mobilização dos indivíduos,

comunidade e demais stakeholders. O envolvimento na imple-
mentação das políticas educacionais e o alcance de resultados são
compartilhados e assumidos como uma responsabilidade de todos.
Valores, atitudes e práticas comuns passam a integrar as ações
cotidianas, reforçando a imagem institucional.

Partindo do geral para o local, cada instância conhece seu
espaço para a implementação de sua própria política e assume, com
isso, a responsabilidade por suas iniciativas. Esse tipo de postura
reconhece a heterogeneidade de cada campus, decorrente da di-
versidade das regiões onde se inserem, partindo, entretanto, das
premissas gerais que devem permear todas as unidades.

Um novo modelo de gestão

A premissa básica deste modelo de gestão poderia ser sintetiza-
da, então, pelo mote: "controles centralizados, gestão descentraliza-
da". Por mais óbvio que possa parecer, em virtude da simplicidade
do enunciado, é relevante lembrar o que a experiência tem demons-
trado: as melhores soluções são as mais simples.

O modelo em questão coloca o cliente/mercado no centro do
processo de gestão, privilegiando a competitividade da IES. Tal
situação se dá, entretanto, dentro de um sistema de gerenciamento
integrado. Mais agilidade, assertividade e melhor atendimento por
parte dos campi, decorrência natural de um processo de tomada de
decisão mais próximo da ação. Por outro lado, embora descentrali-
zadas, as decisões táticas e operacionais são orientadas a partir de
referenciais estratégicos corporativos, que transmitem a cada gestor
a idéia de unidade, em relação ao todo.

Clientes
Campi
Unidade Central

A essência do modelo está na clara definição dos limites de
competência de cada uma das instâncias do sistema. Essa provi-
dência permite a cada gestor tomar as decisões necessárias na sua
área de atuação, sem contudo deixar perder de vista a necessidade
de informações comuns e consolidadas. Os principais processos
são analisados à luz das diretrizes estratégicas. Etapas e procedi-
mentos comuns são identificados e passam a ser executados pela
unidade central, proporcionando economias de escala, uniformida-
de e organicidade.
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Competências dos gestores da unidade central

De uma maneira geral, cabe à unidade central definir as prin-
cipais estratégias, políticas e procedimentos comuns e exercer os
controles gerais de toda a IES. Essas ações garantem uma iden-
tidade à instituição, facilitam seu planejamento e controle, sem,
contudo, retirar a autonomia local da gestão.

As principais competências são:

estabelecer o planejamento estratégico institucional;
definir as políticas corporativas;
determinar os objetivos e metas gerais;
aprovar os Planos de Ação locais;
aprovar os orçamentos decorrentes dos Planos de Ação locais;
definir procedimentos operacionais comuns, de caráter geral,
para todos os processos administrativos, acadêmicos e geren-
ciais. Operacionalizá-los e zelar para que sejam cumpridos;
controlar a performance dos campi;
decidir sobre os investimentos institucionais.

Embora a gestão tática e operacional seja descentralizada, do
ponto de vista institucional, estariam os gestores locais limitados
em suas ações por três instrumentos. Dois desses instrumentos são
propostos por eles próprios, o que lhes outorga um considerável
nível de autonomia de gestão e participação:

as procurações jurídicas (prerrogativa da alta direção);
o Plano de Ação local, proposto pelos gestores locais e
submetido à aprovação pela alta direção da unidade central
(ações locais alinhadas com a estratégia geral);
o orçamento anual, resultado dos planos de ação e igualmen-
te submetido pelos gestores locais à aprovação da alta direção
da unidade central.
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São competências dos gestores de campi:

gerir o campus, especialmente nos seus aspectos administrati-
vo, financeiro, educacional, mercadológico e operacional;
cumprir as diretrizes gerais emanadas da unidade central, em
relação aos processos centralizados, políticas e diretrizes
gerais;
agir dentro de seus limites de competência;
elaborar e submeter à unidade central o Plano de Ação anual e
o orçamento operacional.

Pelo exposto, percebe-se uma distinção na autonomia de
cada nível, eliminando conflitos internos e trazendo transparência
administrativa aos elementos componentes do sistema de gestão.
A alta direção fica responsável pelas definições e decisões em nível
estratégico, responsabilizando-se, ao mesmo tempo, pela execução
dos grandes processos comuns (contabilidade; administração de
pessoal; marketing institucional; compras e gestão de materiais;
sistemas de informações corporativos etc.).

Na esfera da direção dos campi, a responsabilidade transita
pelas ações táticas e operacionais, como gestão acadêmica, admi-
nistração funcional dos recursos humanos, relacionamento com a
comunidade, operações de marketing etc.

Além disso, os principais processos, uma vez sistematizados e
normalizados, passam a fluir naturalmente, permitindo que o gestor
local se ocupe menos de aspectos administrativos de rotina, concen-
trando-se na operacionalização dos serviços. Por outro lado, essa
premissa de organização permite que a unidade central obtenha as
informações necessárias ao acompanhamento de todas as unidades,
de forma individual e consolidada. Isso faculta a tomada de decisões
estratégicas com maior acuidade, uma vez que balizada em dados
concretos. Ações corretivas e preventivas ficam facilitadas, pois a
base de informações é uniforme e comum a todos os campi.

Competitividade e agilidade

Com todas essas vantagens, o sistema de organização base-
ado no binômio controles centralizados/gestão descentralizada
traz como resultado o fornecimento de informações gerenciais que
permitem aos gestores decidir com agilidade e segurança.

Implementar um modelo de gestão como este confere equilí-
brio gerencial às diversas instâncias, permitindo que os gestores
desempenhem seu papel de maneira transparente e assertiva. Num
ambiente altamente competitivo, isso faz toda a diferença.

Marcelo Freitas é consultor do Projeto Linha Direta em
Educação, com ênfase em Responsabilidade Social e Voluntaria-
do, Gestão Estratégica, Recursos Humanos e Marketing, diretor
da Corporate Gestão Empresarial e coordenador do Movimento
Escola Responsável.

marcelofreitas@linhadireta.com.br - 31 9956-4693




