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Gestão do paradoxo: um novo desafio para
os gestores educacionais

A relação entre mantenedora e unidades mantidas
tem exigido dos gestores e executivos educacionais um novo desafio:

gerir paradoxos

A incessante busca pela redução de custos tem levado as grandes instituições educacionais a procurar alternativas para a obtenção de
ganhos de escala. Com o crescimento, ao longo do tempo, muitas delas se espalharam geograficamente, seja pela abertura de várias unidades
escolares, seja pela adoção de estruturas multi-campi, no caso das IES. Essa dispersão geográfica, não raras vezes, contribuiu para uma perda

de energia operacional, fruto da fragmentação de processos, ou mesmo da duplicação deles.
Num movimento de adaptação a essa nova realidade, algumas dessas instituições começaram a se organizar

sob uma outra estrutura. Nela, a mantenedora funciona como uma unidade definidora das principais políticas e,
ao mesmo tempo, como um bureau de prestação de serviços às demais unidades mantidas. A idéia aqui presente
é obter ganhos de escala nos grandes processos operacionais e administrativos, como na gestão contábil, finan-
ceira, pedagógica, de marketing e recursos humanos. Esses processos de centralização, sobre os quais já tivemos
a oportunidade de falar em outras edições, quando bem implantados e geridos, possibilitam a manutenção de um
padrão de qualidade uniforme e significativa redução de custos, além de potencializar a gestão dos recursos e dos
investimentos.

São fatores decisivos, nesse modelo, a preparação dos gestores e o adequado entendimento do que seja o
exercício de gestão numa estrutura com essas características. Um executivo da mantenedora, por exemplo, encon-
tra-se diante de um grande desafio, qual seja, o de estabelecer padrões, normas e rotinas para os grandes proces-
sos administrativos, sem deixar, contudo, que eles funcionem como amarras para os gestores das unidades locais.
É imperativo não tirar dos últimos a possibilidade de execução de manobras táticas rápidas para se ajustarem a
novas situações mercadológicas ou a movimentos da concorrência.

Para ajudar nessa tarefa, trazemos à reflexão um conceito que tem sido utilizado por grandes empresas de
diversos segmentos, ao redor do mundo, para gerir suas unidades globais, buscando adaptá-lo à realidade do
segmento educacional. A gestão dos paradoxos, como é chamado, traz considerações importantes que podem ser
utilizadas pelos executivos educacionais, em particular aqueles cujas instituições funcionam em rede, com várias
unidades de negócios, ou na forma de gestão integrada e centralizada.

O pensamento com base em paradoxos tenta equilibrar prioridades conflitantes, característica desses tipos de
estruturas. Ele parte do pressuposto de que o executivo deve possuir uma mentalidade global, dividida, porém em
dois ramos: Inteligência Intelectual e Inteligência Emocional. A primeira compõe-se, basicamente, de duas habilida-
des: perspicácia
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nos negócios,
que é a capaci-

dade do executivo de compreender o setor,
a instituição e as responsabilidades opera-
cionais; e a segunda é a própria gestão dos
paradoxos.

A Inteligência Emocional, por sua vez,
compõe-se de outras duas habilidades: auto-
gestão, caracterizada como a capacidade de
gerir as emoções das pessoas no desorde-
nado mundo das relações comerciais inter-
culturais, e a sensibilidade cultural, que en-
volve a consciência dos vieses culturais das
pessoas, entre eles, a adaptação das práticas
comerciais a um contexto de múltiplos mer-
cados. Esses quatro pilares podem ser vistos
de maneira esquemática na Figura 1.
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Cinco passos para gerir os paradoxos de uma gestão integrada e centralizada

Considerando essas reflexões, surgem então cinco passos que podem ajudar a trabalhar a questão
do executivo educacional, a partir da premissa de uma estrutura de unidade central e várias unidades
de negócios.

1) Identificação das forças que integram os paradoxos
Para lidar melhor com um paradoxo, o gestor deve compreendê-lo, identificando as forças que

se encontram em choque e onde elas se situam. Em nível institucional, não são raras as vezes em
que as forças envolvem grupos distintos, como os gestores da mantenedora e os gestores locais,
ou os professores e funcionários administrativos. O que realmente caracteriza, entretanto, uma si-
tuação paradoxal, é a ausência de uma solução final, embora alternativas de convivência possam
ser implementadas.

2) Criação de um quadro de gestão dos paradoxos
A utilização de uma representação gráfica pode

ser bastante útil na visualização do paradoxo, como no
exemplo apresentado na Figura 2. Ela auxilia na compre-
ensão das relações de causa e efeito da situação, além de
permitir um rápido entendimento dos diversos fatores en-
volvidos.

Matriz do paradoxo

Âmbito
global

Âmbito
local3) Otimização (e não maximização) das responsabili-

dades primárias
Gestores com posições conflitantes ou aparentemen-

te contraditórias devem empenhar-se para otimizar suas
posições, e não maximizá-las. Otimizar diz respeito a
alinhar-se com propósitos maiores, enquanto maximizar
pode concorrer para aprofundar ainda mais as posições
antagônicas. Se os gestores locais insistirem em agir cada
um a seu modo, por exemplo, desconsiderando as padro-
nizações dos seus pares técnicos, lotados na mantenedo-
ra, poderão contribuir para o aumento de custos e a ineficiência dos processos em âmbito geral. Para otimizar suas posições, portanto, cada
parte precisa ter em vista as conseqüências negativas que suas ações trarão para as demais.

4) Inclusão das contradições no modo de pensar
Para que os objetivos da unidade central sejam sempre considerados como prioritários, os gestores devem buscar o contato constante

com aquelas pessoas que representam pensamento contrário aos seus. Isso demonstrará seu empenho na busca de soluções para suas pró-
prias responsabilidades, sem, contudo, desconsiderar fatores contraditórios a elas.

5) Criação de uma métrica que dê o alarme de paradoxos
Indicadores e monitores são fundamentais para que se possa identificar e tratar temas conflitantes. Ajustes entre as políticas gerais e

locais devem guardar espaço para que as partes possam atuar com o máximo de mobilidade possível dentro de processos que precisam ser
padronizados. No caso das escolas, uma linha pedagógica central, adotada como padrão, deve resguardar possibilidades de ajustes locais, de
modo que seja possível incluir ingredientes que a façam mais adaptada à cultura da comunidade onde se insere. O importante é que as partes
reconheçam como serão medidas essas adaptações e quais os limites para fazê-las.

Gerindo para o sucesso

Enfrentar questões como essas é uma prerrogativa de instituições fadadas ao crescimento. Seus gestores e executivos, escalados para
fazer funcionar modelos que busquem, ao mesmo tempo, atender demandas locais e garantir padrões operacionais e de qualidade nos proces-
sos internos, a custos cada vez menores no âmbito global, precisam estar aptos a enfrentar as complexidades do modelo. Na medida em que
a gestão das instituições se torna mais profissionalizada, mais seu sucesso dependerá da habilidade dos profissionais em lidar com situações
e interesses conflitantes. Uma atenção a mais para o já carregado roteiro dos líderes...
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Text Box
Fonte: Revista Linha Direta, ano 9, n.102, p.42-43, set. 2006.




