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O que fazer para
melhorar a gestão
educacional
D

orival do Santos Machado é diretor-geral da DMG=

Consultoria,graduado em Comunicação Social, pós-gra-

duado em Marketing e Administração de Empresas, es-

pecialista em Recursos Humanos e militante na área de

desenvolvimento pessoal há mais de 27

anos. Já há algum tempo vem se dedican-

do ao segmento educacional, tornando-

se um profissional dos mais qualificados

nessa área. Observando as muitas lacu-

nas que precisam ser preenchidas na ques-

tão da gestão das instituições de ensino,

Dorival desenvolveu trabalhos que estão

contribuído muito para que esse setor

possa se desenvolver melhor, de forma

mais organizada e com índices de inadim-

plência toleráveis. O consultor acaba de

retornar de uma jornada por todo o Bra-

sil, pela qual realizou diversas palestras e

eventos, mostrando uma direção para ins-

tituições que querem melhorar a forma

como conduzem suas atividades. Na en-

trevista a seguir, concedida à jornalista

Maricy de Andrade Queiroz, ele fala so-

bre as experiências dessa jornada e so-

bre gestão nas instituições de ensino.

BQ - Como está a gestão nas ins-

tituições de ensino?

DM - As instituições vêm passando por um momento bastan-

te crítico. Esse momento se acentuou nos últimos dez, doze anos,

não é uma crise nova. Na verdade, é uma crise anunciada. Em rela-
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cão ao ensino superior, o governo do Fernando Henrique flexibi-

lizou a criação de faculdades, o que contribuiu para que entre

1999 e 2004, fossem criadas um pouco mais que 900 faculdades.

Nesse mercado,se campus são criados aqui e ali, acelera-se a con-

corrência, e com a disputa por alunos

de forma acirrada, o nível de inadim-

plência também aumenta, já que não há

tanto critério para colocar aluno para

dentro. Ou seja, nesse caso, o que as

instituições querem é quantidade, e as-

sim, aceitam qualquer um, que pode

depois não ter como pagar.Toda insti-

tuição tem suas dívidas. De 100% dos

ganhos, 50, 60% já está comprometido

com salário. Dependendo do regime

tributário que a instituição estiver en-

quadrada, dos 40% restantes, ela paga-

rá 36% de impostos, se tiver um ISS (

Imposto Sobre Serviços) de 5 na cida-

de. Então, vai sobrar 4%, mas se ela ti-

ver 10%, 20% de inadimplência, soman-

do tudo dá mais de 100%! No ensino

superior, este problema pelo qual es-

tão passando as instituições está cada

vez mais grave. No ensino médio, é a

mesma coisa: saiu de 29.500 institui-

ções, em 1999, para 35.000, em 2004.

Ocorreu a mesma coisa: briga por alu-

no, acirrando a concorrência. Eu estava numa apresentação e co-

mentei que tinha visto um outdoor, onde se lia:"Faça sua matrícu-

la entre tais dias e concorra a uma viagem para Porto Seguro".
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Uma diretora se levantou e disse: "Acho isso um absurdo, pois nos nossos eventos, mas existem comportamentos por parte deles

não é ético. A minha escola tem que se

vender pela ética, indicação, e não por ma-

rketing, propaganda". Aí, eu respondi:"a se-

nhora tem toda razão, porém o cenário é

muito difícil". Não basta ser bom, tem que

parecer bom também. Em grande parte das

instituições, a gestão é doméstica, artesa-

nal, como um próprio diretor descreveu:

"gerenciamos a instituição como se fosse

a extensão do quintal da nossa casa". Exis-

tem instituições onde o dono, administra-

dor pega o próprio dinheiro dele e mistu-

ra com o da escola. Não há gestão empre-

sarial e nós estamos batalhando por isso.

BQ - As escolas procuram ajudar

umas as outras?

DM - As escolas não conversam entre

"As instituições
têm um problema

muito grave em
adotar métodos

que já são
adotados por

qualquer empresa
minimamente
organizada"

si, o segmento está enfraquecido.Tentamos fazer essa aproximação resultado para

no sentido de não querer compartilhar.

BQ - Quais são as semelhanças e

diferenças entre a gestão de uma esco-

la e de uma empresa?

DM - As instituições têm um problema

muito grave em adotar métodos que já são

adotados por qualquer empresa minimamen-

te organizada, métodos de gestão empresari-

al. Por exemplo: trabalhar com orçamentos.

Dificilmente uma escola tem orçamento: se

tem dinheiro, faz, se não tem, não faz. Outro

exemplo: a instituição deveria pensar duran-

te o ano inteiro na retenção do seu aluno.

Dentro da escola, chamamos de retenção, e

numa empresa chamamos de fidelização. As

• instituições são imediatistas, querem resulta-

do para amanhã e em educação não existe

amanhã, e sim ao longo do tempo. No Brasil, de
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forma generalizada,as instituições são resistentes a inovação,fecha-

das em si mesmas. São poucas as instituições que são bem gerenci-

adas empresarialmente. Normalmente, essas são as faculdades. Exis-

tem instituições que controlam inadimplência no caderno, não em

sistema.Também não sabem quantos alunos precisam ter em sala

para que valha a pena. São realmente muito poucos que têm méto-

dos profissionais. O processo que acontece hoje é muito similar ao

meio empresarial. São escolas fechando, escolas sendo compradas,

escolas perdendo alunos, escolas indo agressivamente para o mer-

cado atrás do aluno, e aí, quebram a ética. Em todos os aspectos

uma escola se assemelha a uma empresa. Com certeza uma empre-

sa sabe quanto custa o seu produto para saber por quanto vendê-

lo, quanto o mercado vai querer pagar. A escola precisa saber quan-

to custa seus serviços e às vezes ela não sabe.

BQ - Qual é o maior problema enfrentado pelas insti-
tuições de ensino?

DM - O maior problema com certeza é .

a gestão empresarial. As escolas particulares

não são ainda gerenciadas de forma empre-

sarial. Os responsáveis por essas instituições

pensam que são apenas uma instituição de

ensino, e eu digo que eles são uma empresa

da educação. Na verdade não sou eu quem

pensa assim, é o mercado que já diz isso há

dez anos. Por esse motivo, existem muitas

escolas quebrando. Esse pessoal não tem vi-

são de desenvolvimento de recursos huma-

nos. Poucas são as instituições que têm uma

área de RH. Quanto mais rotatividade existe

dentro de uma escola, menos é possível re-

ter alunos. Quanto mais rotatividade, mais a

qualidade do serviço é afetada. O mercado i

está definindo quem vai ficar e quem não vai.

Em termos de gestão, algumas instituições

estão se aprimorando, mas ainda muito distante do ideal.

"Os contratos são
mal-elaborados,

apesar do sindicato
assessorar. Existe

instituição que
nem procura o
sindicato, já que

conta com
advogado"

BQ - Existem instituições regidas por normas ISO?
DM - Existem algumas poucas instituições no Brasil que têm

ISO 9001. As demais estão correndo atrás do prejuízo.

BQ - De que forma você, junto aos seus colegas, está
contribuindo para uma melhor gestão nas instituições de
ensino?

DM - Nós trabalhamos com eventos, que podem ser pales-

tras, cursos, jornadas, ciclo de debates. Fizemos uma jornada com

a intenção de que as instituições se estruturassem melhor para

2007.O primeiro dia dessa jornada tratou de como elaborar con-

tratos em relação ao direito de imagem, cláusulas, ao tipo de ser-

viço oferecido, o que pode ou não ser feito em relação a inadim-

plência. Os contratos são mal-elaborados, apesar do sindicato as-

sessorar. Existe instituição que nem procura o sindicato, já que

conta com advogado. Porém, advogado nem sempre tem experi-

ência na área educacional. Isso tudo se refere a gestão. Em termos

de cobrança: como cobrar aluno, que tipo de ações podem ser

empreendidas, como receber via cheque, como fazer uma petição

de dívida. O segundo dia foi sobre planejamento financeiro para

cálculo de mensalidades. Qual preço pode ser estabelecido? É pos-

sível aumentar preço? Não é contra a lei? Isso não é contra lei,

desde que seja provado por planilhas que foram feitas melhorias

que justificam aquele preço e então, o mercado vai regular ou

definir se esse preço estabelecido é bom ou não. Claro que exis-

tem alguns procedimentos para fazer isso, como por exemplo, fa-

zer um edital 45 dias antes do encerramento das matrículas. O

governo autoriza desde que seja provado. Às vezes, não há siste-

mas de custos nas instituições, e eles acham que estão ganhando

dinheiro. No terceiro dia, mostramos como o administrador pode

fazer para atrair mais alunos para sua instituição em termos de

marketing mesmo. O que define isso é a lo-

calidade, o tipo de público, etc. As faculda-

des estão um pouco melhor estruturadas

nesse sentido. Abordamos como a institui-

ção pretende mostrar para o cliente (que

pode ser o próprio aluno ou o pai do alu-

no) que está agregando valor, o que ela pode

fazer pelo aluno. Esse aluno vai ser usado

como elemento multiplicador, pois a maio-

ria das pessoas que chegam até uma escola,

o fez por indicação. Outra coisa que não

fazem com intensidade como deveriam é

pesquisa de satisfação. Se o "boca a boca" é

importante, como o cliente avalia a institui-

ção em termos de serviço que ela oferece?

No ensino superior é obrigatório, pois o

MEC exige avaliação institucional. No nível

médio, não. Dar um retorno após realizar a

pesquisa também é importante. Se não utilizar a pesquisa, então

não a faça. Pesquisa de satisfação do corpo docente também é

importante, já que o professor é responsável pelo aluno lá dentro.

Quando falamos de marketing, não se trata só da questão de mos-

trar para quem está fora, mas também interessa o que é feito

internamente. Dentro da instituição, podemos enxergar várias es-

colinhas dentro de uma escola-mãe. Os departamentos se vêem

como se fossem empresas separadas, o nível de comprometimen-

to entre eles é pequeno. É muito ruim quando uma pessoa vai a

uma escola e escuta de cada departamento que o problema não

cabe àquele determinado departamento e então o encaminha para

outro e assim por diante. As ações de marketing têm que ser

integradas. O último dia da jornada trata de captação. O marke-

ting exerceu a função de atrair, foi adotado algum tipo de estraté-

gia e cliente foi atraído. É muito comum as escolas não prepara-

rem seus funcionários para o momento em que esse cliente vai
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fazer a matrícula. A preocupação dessas pessoas é muito mais

sobre falar da escola do que saber o que o cliente está procuran-

do. Este é um momento de venda de um

conceito de futuro, de empregabilidade.

Não adianta só dizer que a escola tem qua-

dra, piscina, laboratório, sistema de segu-

rança.

BQ - Quais são as tendências para

a gestão das instituições de ensino?

DM - Estamos notando algumas dife-

renças, percebemos uma evolução. Ainda

está muito ruim, mas já é melhor do que um

tempo atrás. Atualmente, são 2.300 insti-

tuições de ensino superior no Brasil. O ce-

nário desse setor indica que, em 2008, ha-

verá 1.500 faculdades. Muitas deixarão de

existir, outras serão incorporadas. O mer-

cado está fazendo esse tipo de refinamento.

São poucas as instituições que fazem esse

exercício de saber onde estão, onde que-

rem chegar, quais são os seus pontos fracos e fortes, oportunida-

des, ameaças, que fazem planejamento estratégico. Pesquisas do Ins-

'O cenário desse
setor indica que,
em 2008, haverá
l .500 faculdades.
Muitas deixarão
de existir, outras

serão
incorporadas"

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, en-

tre 15 e 20% das pessoas entre 18 e 24 anos estão no ensino supe-

rior. Portanto, teoricamente, temos 80% para

restante de mercado. Porém, esses 80% es-

tão nas classes C e D, que constitui um povo

que precisa de preços melhores.

BQ - O que seria gestão da qualida-

de em uma instituição de ensino?

DM - Gestão da qualidade é identificar

onde se quer chegar, entender a concorrên-

cia para também identificar o que pode ser

feito melhor que a concorrência. A institui-

ção precisa ter muito claro seus processos,

não necessariamente descritos, pois as pes-

soas consideram isso muito burocrático. Por

exemplo, como ocorreu o processo desde a

chegada do aluno até a sua matrícula? Isso

passou por quantas pessoas? Quem faz o quê?

Os processos têm de ser facilitados. É me-

lhor se o cliente puder falar com duas pesso-

as e encerrar a matrícula, em vez de passar por um monte de de-

partamentos. Se as instituições não têm claro uma política de co-
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branca, então cada pessoa agirá de um jeito. O devedor de uma

escola preferirá falar com determinada pessoa, do que com outra,

porque a primeira age de um jeito e a segunda de outro, já que não

há uma política de cobrança.

BQ - Por que o nível de inadimplência é tão alto? O que

é necessário para diminuir esses níveis?

DM - A inadimplência é reflexo da falta de gestão empresarial.

Outros fatores também contam: o mercado está ruim, as pessoas

ganham pouco. Um dos motivos da inadimplência estar alta nas

instituições é a legislação. Existe o artigo 6 (referente à Lei núme-

ro 9.870 de novembro de 1999), que proíbe as suspensões de

provas, as sanções pedagógicas, por inadimplemento. Ou seja, mes-

mo que o aluno não pague, a escola não pode impedir que ele faça

prova. Existe também a medida provisória 2.173-24 (decretada

em agosto de 2001, alterando dispositivos da Lei número 9.870),

que permite que não seja renovada a matrícula do aluno (só no

final do semestre, se for no nível superior.

ou no final do ano, se for contrato anual).

Então, a escola pode não renovar, se o alu-

no estiver inadimplente. Porém, se ele paga

matrícula, poderá ficar* uma ano sem pagar,

no caso do nível médio. Cabe à instituição

fazer pressão. Nenhuma empresa sobrevive

com a inadimplência que as escolas têm. As

escolas têm até 25% de inadimplência no ní-

vel médio. No nível superior, a média nacio-

nal é 23%, e até o nível médio é de l 3%. As

pessoas costumam achar que as escolas co-

bram muito, mas elas não sabem para onde

vai o dinheiro que entra numa escola. O in-

divíduo que tem um problema qualquer, cer-

tamente deixará para pagar a escola depois.

Por lei, a escola só pode aplicar 2% de mul-

ta e 1% de juros. Se o cliente está endivida-

do e considerando que os juros sobre as outras contas que ele

tem para pagar serão certamente maiores, a escola vai ficar por

último na lista de pagamentos. Os administradores das escolas

dizem que o maior problema é a lei. Mas como que a lei vale para

todos e existem instituições com inadimplência de 0,8% a 2%, se a

média do segmento é de 23%? Para evitar que os níveis de inadim-

plência sejam altos, as instituições deveriam adotar uma gestão

empresarial e tomar uma série de preocupações, começando pela

matrícula, que deve ser bem feita. Assim como quando um produ-

to é comprado numa loja a crédito, as instituições deveriam fazer

o cliente preencher uma ficha cadastral, conferir o SPC (Serviço

de Proteção ao Crédito), conferir o cheque do cliente, levantar

informações do tipo referências pessoais, bancárias, bens, etc. No

entanto, a escola fica com medo de fazer isso, achando que vai

perder o aluno. Daí eu pergunto: adianta encher a escola de aluno

que não paga? As instituições podem recusar matrículas. As em-

"Como que a lei
vale para todos e

existem
instituições com
inadimplência de
0,8% a 2%, se a

média do
segmento é de

presas também perdem clientes também. Existem escolas que es-

tão trazendo para dentro de seus quadros, pessoas que não são

do setor de ensino, como diretores financeiros oriundos de em-

presas privadas, não de uma empresa de educação. Essas pessoas

adotam posturas de mercado, não de instituição de ensino, e as-

sim, obtêm melhores resultados. As instituições pensam que agin-

do dessa forma estarão mercantilizando o ensino. Então, eu per-

gunto o porquê desse receio: é pecado ganhar dinheiro com a

educação? Outro procedimento pode ser a criação de incentivos

a adimplência, como descontos para pagamentos antecipados, ou

para os que pagam em dia, criação de bônus, premiações. Por exem-

plo: num determinado mês, sorteie um dvd entre aqueles que pa-

garam até o prazo. Isso tudo minimiza a inadimplência.Toda em-

presa minimamente organizada tem a sua política de concessão

de crédito e a política cobrança. Depois que o pagamento está

atrasado, a cobrança vai ser feita por carta ou por telefone? Isso

vai depender da realidade de cada caso. Numa localidade, um tele-

fonema de cobrança funciona muito bem,

em outra não. Analise cada caso. Às vezes,

a pessoa tem um histórico de pagar em dia.

Naquele determinado mês ele não pagou,

o cliente deve ser chamado para saber o

que aconteceu e o que pode ser feito para

ajudá-lo, como por exemplo, parcelar o pa-

gamento.

BQ - Por quem deve ser conduzida
a gestão de instituições: gestores ou

administradores?

DM - Cada vez mais as instituições es-

tão precisando de gestores. Já existem cur-

sos de gestão educacional. O título de ges-

tor é mais moderno, mais focado, empresa-

rial, não que o administrador seja pejorativo,

mas precisamos de gestores empresariais.

BQ - Qual a importância do treinamento de funcioná-

rios para a gestão educacional?

DM - O treinamento é fundamental para qualquer empresa,

ainda mais para empresas da área de educação. De uma forma

geral, elas não tem a tradição de investir nas pessoas, com exce-

ção da área pedagógica. A instituição deveria ter processos de

recursos humanos mais bem desenvolvidos, saber qual o perfil do

funcionário que ela quer ter. Se há um perfil definido para as pes-

soas que serão contratadas, o nível de rotatividade é menor e

investe-se menos em treinamento.Também é necessário avaliar o

desempenho das pessoas porque o mercado avalia o desempenho

da instituição.

Contato
(II) 6673-0231 - dmc3@dmc3.com.br
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