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Regência
No Brasil, predomina a gestão familiar

nas instituições de ensino superior,
profissionalização ainda é

procedimento visto com
ressalvas por mantenedores



corporativa
m países como os Estados Unidos e os da
Europa, passar a batuta da gestão nas ins-
tituições de ensino superior (IES) priva-
das para profissionais de mercado é mais

que uma tendência. Em boa parte dos casos, a adminis-
xação familiar das universidades deu lugar, há muitos
anos, a modelos descentralizados e que priorizam a alta
performance do negócio, seja
por meio da terceirização admi-
nistrativa ou da contratação de
estruturas capacitadas para um
melhor comando tanto do con-
trole do capital como da opera-
cionalização da empresa.

No Brasil, entretanto, o mo-
delo de gestão que prioriza o viés
de negócio das universidades
ainda enfrenta grande resistên-
cia. Aqui, algumas IES privadas
já partiram para a profissio-
nalização administrativa, mas
elas são minoria. O mercado é
dominado por IES que são ad-
ministradas por famílias.

O caráter organizacional
cada vez mais complexo de uma
IES exige, segundo especialistas
do setor, a profissionalização da
administração das estruturas
das universidades privadas. Di-
ferente de outros tempos, nas
últimas décadas as instituições
de ensino passaram a conviver com características de
mercado bem diferentes das vivenciadas por seus fun-
dadores. Hoje, o setor privado, além de precisar con-
trolar seus indicadores de qualidade, responde à de-
manda de massa e sofre pressões de mercado crescen-
tes em função da concorrência. Quem defende a
profissionalização da gestão das IES afirma que, se-

Lanza, da Unimonte: "É preciso seguir
uma literatura de mercado
e adquirir uma visão empresarial"

gundo a lei da sobrevivência, os cursos vão sofrer um
processo de seleção natural qualitativa, mas que tam-
bém precisam ser vistos como unidades de negócio.
"Muitas instituições estão com graves dificuldades fi-
nanceiras, em boa parte oriundas da dificuldade em
continuar como empresas familiares e fazer frente às
alterações de mercado", afirma Raul Corrêa da Silva,

diretor da RCS Auditores, em-
presa que oferece consultoria a
quatro IES paulistas.

Conforme o consultor, ape-
sar da resistência dos gestores
brasileiros, há uma tendência
clara de profissionalização. As
instituições privadas estão sen-
do obrigadas a se enxergar
como empresas. Corrêa ame-
niza e diz que ter uma empresa
profissional não significa tirar o
poder das mãos dos grupos fa-
miliares. "Num mercado agres-
sivo como o brasileiro, a IES pre-
cisa se adaptar às técnicas de
governança corporativa. Do pon-
to de vista do negócio, não há
diferença entre administrar uma
faculdade ou a Volkswagen",
acredita o consultor.

A Anhembi Morumbi, de
São Paulo, é uma das institui-
ções que apostaram na gover-
nança corporativa para o seu

fortalecimento no setor educacional. Graças a isso,
ganhou uma importante aliança estratégica. A rede
norte-americana Laureate Education Inc. adquiriu
51 % das ações da universidade brasileira e inseriu a
Anhembi Morumbi num grupo internacional pre-
sente em vários países. A Laureate é um grupo de
investimento que administra várias IES privadas
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pelo mundo, com universidades nos Estados Uni-
dos e em 14 países da Europa, Ásia e América Lati-
na. A operação, além de transformar a Anhembi
Morumbi na primeira universidade do país com
capital majoritário estrangeiro, deve permitir o apri-
moramento da grade curri-
cular, da capacitação dos pro-
fessores e a modernização da
instituição. Mas a transação só
pode acontecer após um pro-
cesso de reestruturação de
dois anos, que teve como base
a questão sucessória. Para o
reitor e fundador da universi-
dade, Gabriel Rodrigues, "era
preciso ter uma gestão profis-
sional sem colocar a atividade
em risco", afinal, segundo ele,
"sendo uma empresa de capi-
tal aberto, os sucessores terão
mais facilidade para encontrar
os caminhos para a sua atua-
ção profissional". Rodrigues
conta que o primeiro passo foi
modificar os alicerces de ges-
tão da universidade criando,
em 2003, um sistema de gover-
nança corporativa, tarefa que
ficou a cargo do Banco Pátria.
Com a intervenção do banco, foi criado um conse-
lho de administração, iniciou-se um processo de corte
de custos e os cursos com margens de lucro aperta-
das foram cancelados. Hoje, após a profissionalização
da universidade nas bases da governança corporativa,

o faturamento da Anhembi Morumbi dobrou. Em
dois anos, Rodrigues deve se afastar da reitoria e se
dedicar à presidência do conselho de administração.

Os passos trilhados pela Anhembi Morumbi
rumo à governança corporativa começam a ser se-
guidos por outras instituições de ensino superior,
ainda que de maneira tímida.

Corrêa, da RCS: "A universidade só
consegue cumprir o papel social se tiver
uma gestão corporativa"

Reestruturar os alicerces de administração fami-
liar para estabelecer critérios mais voltados às ne-
cessidades de mercado faz parte dos planos de ges-
tão da Unimonte, de Santos (SP), há cerca de três
anos. Segundo o vice-reitor da instituição, Valdir

Lanza, a meta para os próxi-
mos anos é adquirir maior
competência não apenas nas
questões académicas, mas
também em aspectos estrita-
mente financeiros e adminis-
trativos. "É preciso seguir
uma literatura de mercado e
adquirir uma visão empresa-
rial independente da questão
educacional", diz Lanza. A
mantenedora da Unimonte,
Maria Otília Lanza, é também
a reitora da instituição e dois
de seus filhos assumem fun-
ções estratégicas na reitoria.
"Mas já conversamos sobre a
sucessão e entendemos que,
num determinado momento,
é possível que todos saiam
para tornar o negócio o mais
profissional possível", diz.

Segundo Lanza, no aniver-
sário de 70 anos da mantene-

dora e reitora, a família colocou em análise uma pro-
posta sucessória. "A proposta de contratar um reitor
com visão de mercado daqui a um tempo já está na
mesa", afirma. Mas, além da discussão sobre a suces-
são no topo hierárquico da Unimonte, a contratação,

em 2004, de uma empresa de consultoria per-
mitiu à universidade passar por um processo
de reestruturação que possibilitou a con-
tratação de profissionais de mercado em áreas
como diretoria financeira, recursos humanos
e para cargos de coordenação e direção. Antes,
a universidade tinha muitos acadêmicos com
tradição na universidade ocupando esses car-
gos e havia cinco pró-reitorias. Após a contratação
da consultoria e da formação de um grupo de tra-
balho sobre o rumo da gestão da instituição, a

Unimonte investiu cerca de R$ 800 mil em diversos
procedimentos, inclusive na contratação e demissão
de funcionários. "Muitas vezes, o foco tem de ser mais
no negócio e menos na poesia. Para isso, precisamos
de pessoas com perfil de gestão e liderança que mui-
tos acadêmicos não possuem. Pretendemos abrir mui-
tos cargos para profissionais de mercado", diz Lanza.

18 Ensino Superior - Junho 2006



Gestão

Tadini, da Unirp: "Nós
formamos homens e não
podemos olhar apenas a
caixa registradora"

GESTÃO ORTODOXA

Apesar dos passos decisi-
vos de algumas IES em dire-
ção à profissionalização, boa
parte das escolas ainda opta
por métodos conservadores
de gestão educacional. Na
Universidade de Rio Preto
(Unirp), por exemplo, não há
a intenção de passar a batuta
da gestão para profissionais
de mercado, nem fincar ban-
deiras na governança

corporativa. Da reitoria às pró-reitorias, dos depar-
tamentos de administração ao financeiro, todos os
gestores da universidade são ligados à mantenedora.
Há núcleos com autonomia - formado por acadé-
micos ligados à família fundadora ou com muitos
anos de casa - para gerenciar todas as políticas. "Exis-
tem percentuais da receita predeterminados pela
mantenedora para cada área. Todas as necessidades
de recursos também são levadas para aprovação",

explica Wilson Tadini, pró-reitor de pesquisa e pós-
graduação e assessor acadêmico da reitoria. "É uma
forma de manter a centralização deixando algumas
decisões por conta do académico, que reivindica em
função das metas aprovadas pela reitoria", diz.

Segundo Tadini, para definir as estratégias de
gestão, são convocados, anualmente, representan-
tes do corpo docente com experiência de mercado,
e todos os anos a Unirp realiza um fórum para ava-
liar o ano anterior e estabelecer metas. Para o aca-
démico, o modelo de gestão da universidade per-
mite que a Unirp dê resultados financeiros sem ris-

cos de prejuízo à atividade educacional - ele acre-
dita que uma instituição de ensino não pode ser ad-
ministrada como uma empresa qualquer. "Não é
questão de abrir o curso porque dá lucro ou fechar
porque está no vermelho. Não podemos ignorar a
concorrência, mas nós formamos homens e não po-
demos olhar apenas a caixa registradora", diz Tadini,
que comemora os números da universidade sob esse
modelo de gestão - segundo ele, o percentual de
alunado da Unirp passou de 4,3 mil para 9 mil de
2004 para 2006. "Temos que vencer a concorrência
com qualidade", conclui.

RESISTÊNCIA

Apesar da resistência de muitas instituições bra-
sileiras de ensino superior, os especialistas em gestão
familiar acreditam que o Brasil não deve escapar da
tendência mundial de terceirizar a gestão financeira
das universidades - das IES mais tradicionais às me-
nores, todas devem aderir à profissionalização da ges-
tão como única forma de sobrevivência no concor-
rido mercado educacional brasileiro. Chamado de
"romantismo" por especialistas, o modelo de gestão
estritamente familiar está, segundo eles, com os dias
contados - até porque o setor educacional do país
também acena com a tendência das incorporações, o
que inviabilizaria o modelo de gestão familiar.

Para Raul Corrêa da Silva, da RCS Auditores, é
preciso avaliar se, durante um processo de su-
cessão, há o risco de a gestão não se moderni-
zar e se adequar às necessidades de mercado -
afinal, não se pode resolver a gestão da ma-
neira que se fazia há 30 anos, quando não ha-
via um número tão expressivo de concorren-
tes. "Hoje, é preciso montar um departamen-
to focado na gestão competitiva que implante
controles óbvios que a maioria das IES não
possui", afirma Corrêa. Segundo o consultor,
é preciso que as instituições tenham domínio

sobre o fluxo de caixa, noção das margens de con-
tribuição, conheçam as estatísticas de inadimplência
do setor e estabeleçam limites para a benevolência,
como a concessão de bolsas de estudo - ou seja, tudo
que uma empresa privada precisa ter para manter e
desenvolver o negócio. "A universidade só consegue
cumprir o papel social se tiver uma gestão
corporativa com todos esses domínios. Felizmente,
o mercado está acordando para isso", afirma Corrêa.
"Romantismo é bom, mas com eficácia. Não adian-
te ser romântico e fechar seis meses depois", con-
clui o consultor. •
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