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Administração em tempos de crise
Apesar de todos os pruridos dos acadêmicos, a instituição que não

adotar as melhores técnicas de gerenciamento não sobreviverá

ela repercussão que teve, na seção
de cartas dos leitores da edição n°
l .829 da revista Veja, o artigo do pro-
fessor Cláudio Moura e Castro pu-
blicado na semana anterior -

Funilândia Existe"? — suscitou muita reflexão.
Funilândia é um pequeno município próximo a
Belo Horizonte, cuja escola municipal foi men-
cionada como exemplo. Prédio limpo, salas con-
servadas e instalações impecáveis. Jardins trata-
dos e paredes das salas de aula e corredores co-
bertos de cartazes ilustrativos, abordando as ta-
refas escolares. Mais interessante: quando saba-
tinados, os alunos não só respondiam as ques-
tões como explicavam nos gráficos o que estava
acontecendo na sala de aula, mostrando o dia-
a-dia do aprendizado. Relatavam como estavam
na presença às aulas e na participação de cada
um bem como a situação dos programas desen-
volvidos pelos professores e a avaliação do que
haviam aprendido. E mais, quando indagados,
os do 1° ano sabiam dizer na ponta da língua
que a missão proposta pela escola era fazê-los
aprender a ler, a escrever e a fazer contas. E o
artigo prosseguia, "por outro lado as professoras
são premiadas pelo seu bom desempenho (pre-
sença de alunos, limpeza etc.). Como não há di-
nheiro, os prêmios são dados pelos comercian-
tes locais. Visitamos a aula de uma professora pre-
miada com uma galinha, um livro e um serviço
de manicure".

Na realidade, o professor Moura e Castro
mostrava um exemplo de sucesso de gestão es-
colar, adotando as técnicas que as melhores em-
presas usam. Entretanto, as cartas publicadas não
foram unânimes: enquanto fui extremamente
favorável a um procedimento gerencial, porque
considero aplicável até no sistema universitário,
outros acharam um despropósito implantar es-
sas metodologias na área educacional.

Apesar de todos os pruridos dos puristas aca-
dêmicos, a instituição universitária que não ado-
tar as melhores técnicas de gerenciamento do
setor empresarial não sobreviverá. Os problemas
do ensino superior brasileiro estão diretamente
ligados à falta de visão, à falta de discernimento

e à falta de habilidade de muitos administrado-
res que não tiveram nenhum treinamento formal
ou informal e nem vontade de se capacitar e de
se adaptar aos novos tempos.

O desenvolvimento do ensino superior nos
próximos anos não terá sobrevida com gestores
ineficientes que não possuam visão de longo pra-
zo em questões relacionadas a planejamento e
desenvolvimento de cursos; a planejamento e
controle financeiro e orçamentário e de admi-
nistração de processos e de pessoas e que não
tenham uma percepção muita nítida de uma pa-
lavra que ninguém gosta: "mercado".

Tradicionalmente, a escola sempre temeu criar
sistemas de avaliação para seu próprio desempe-
nho. Apenas quando as mudanças são forçadas
pela necessidade de sobrevivência, procede-se a
métodos de avaliação. Medir o valor de proces-
sos ou sistemas é uma extensão da projeção do
autovalor. Mudar a perspectiva é desafiar as per-
cepções individuais de valor.

Autovalor herdado é a noção mais dura de
mudança, simplesmente porque, em geral, é a
ação mais difícil de ser examinada com objetivi-
dade. Ela acompanha aquelas instituições
estruturadas, em muitos casos, em sistemas que
evitam que os indivíduos tenham de se confron-
tar com questões de valor e qualidade e apresen-
tam menor tendência à mudança. Mesmo quan-
do a necessidade de transformação é reconheci-
da ou esperada, mudar verdadeiramente a insti-
tuição torna-se um processo difícil. O mais irôni-
co é que as empresas estejam condicionadas a
esperar que as inovações venham das universida-
des, apesar da falta de mudanças e de liderança
que as instituições acadêmicas tradicionalmente
mostram.

O problema com o ensino superior certamen-
te não está no preparo, na capacidade e no com-
prometimento de seus professores. O desafio está
mais diretamente ligado a superar a falta de lide-
rança da administração superior e a falta de
criatividade, em certa parte, dos seus diretores e
coordenadores. A responsabilidade maior deve-
rá ser cobrada primeiro desses administradores,
pois muitos se rendem às pressões e aos proble-
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mas do momento, em vez de assumirem um com-
promisso de preparar a qualidade de suas orga-
nizações para o futuro.

Os administradores sem requisitos de li-
derança ou sem proposta visionária geral-
mente têm medo do desconhecido quando
confrontados com mudanças. Eles não têm
senso de aventura; duvidam da criatividade.
Colocados diante de alterações ou conflitos,
são, às vezes, forçados a lidar de modo de-
fensivo e não produtivo. Geralmente, os sis-
temas defensivos usados refletem suas pró-
prias experiências acomodativas.

Todas essas colocações foram retiradas do li-
vro Higher Education and the Public Interest: A Report
to the Compus, escrito em 1988 por Gary H. Quehl,
que retratou a realidade americana daquele tem-
po e enfaticamente escrevia: "Há uma grande ero-
são da confiança, na liderança e na qualidade do
ensino superior no país. O respeito pelas facul-
dades e universidades está correndo sérios riscos."
A área educacional passava pelos mesmos pro-
blemas de multiplicação de oferta de cursos, de
concorrência predatória, de massificação e, prin-
cipalmente, do mau preparo dos alunos que che-
gavam até a universidade.

Os administradores educacionais precisam
operar mudanças significativas nos próximos
anos, instituindo uma filosofia de gerenciamento
da qualidade, como um processo para orientar
as faculdades e universidades em direção ao de-
senvolvimento da qualidade total. Se as institui-
ções de ensino superior seguirem as orientações
dos gurus da qualidade, como W. Edwards
Deming, Philip Crosby, Joseph Juran e Masaaki
Imai, obterão:
• Concorrência construtiva;
• Compartilhamento de valores e unidade de

propósitos;
• Colaboração em questões amplas;
• Planejamento simultâneo e sinergético;
• Ênfase na proposta de contribuir com a sociedade;
• Responsabilidade da equipe;
• Constância de objetivos;
• Gerenciamento e solução de conflitos; e pro-

vavelmente o mais importante;

• Um corpo docente, discente e administrativo
da melhor qualidade.
A premissa básica é que as instituições de ensino

superior deveriam ser planejadas de modo mais efi-
ciente, especialmente no que diz respeito à utiliza-
ção de recursos. Enfatizando o conceito de auto-ava-
liação em vez de autoproteção. Precisa-se urgente-
mente cortar a gordura e a ineficiência de suas
estruturas organizacionais. Precisa-se de uma
abordagem colaborativa que reconheça a agre-
gação de valor proveniente de todas as áreas e,
para assegurar a qualidade, necessita-se realmente
que os administradores implantem processos de
gerenciamento de qualidade total. O custo do en-
sino superior aumenta sobremaneira com o
gerenciamento deficiente. Quando as faculdades
eram exclusivas de uma minoria social, quando
as matrículas no 3" grau eram administráveis e
previsíveis, quando um pequeno quadro de fun-
cionários bastava para manter os registros e lidar
com as rotinas e, quando não existiam sindicatos
que nos obrigassem a negociar, era facílimo ad-
ministrar uma faculdade. Qualquer um fazia.

É lógico que Funilândia é apenas um exem-
plo. Mas a administração universitária precisa
encontrar mecanismos para se auto-avaliar. E, não
só, são os resultados financeiros ou o número de
alunos matriculados que resolvem. Isso pode ser
passageiro e não revelador de uma tendência. Um
trabalho mais sério envolverá também a imagem
que o mercado possui da instituição. O que o alu-
no pensa da escola e, principalmente, qual a per-
cepção junto às empresas empregadoras. Análi-
ses mais criteriosas deverão ser feitas também em
relação aos processos administrativos e acadêmi-
cos e também como estão sendo desenvolvidas a
gestão de pessoas e a capacitação da massa críti-
ca da instituição. E para gerenciar tudo isso, um
bom sistema de informatização deverá ser empre-
gado para gerenciar as informações. Não haverá
necessidade de colocar resultados nas paredes.
Em razão de tudo isso, penso que Funilândia é
exemplo a ser imitado. •
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