
Com o atual cenário de
consolidação, o setor encontra a
hora certa para discutir um padrão
de excelência que transcenda o
âmbito acadêmico e incorpore a
avaliação da gestão como um todo

A
s tendências para o futuro e o atual
momento de consolidação do mercado
das instituições de ensino superior brasi-
leiras têm trazido à tona questões como
a adoção de práticas de governança
corporativa, abertura de capital, fusões,
aquisições, concorrência desleal via

guerra de preços e o efetivo desenvolvimento da aprendiza-
gem, a razão de ser da academia.

Por conta disso, um tema promete agitar o mercado nos
próximos meses ou mesmo anos: a qualidade da performan-
ce das instituições de ensino superior privado no Brasil. O
assunto será um dos temas debatidos no 9°Fórum Nacional:
Ensino Superior P articular Brasileiro (FNESP), cujo público
aguardado de cerca de 350 pessoas representará aproximada-
mente 15% do total de instituições do país.

No setor há quem acredite que o Ministério da Educação
exagera no rigor ao avaliar os cursos. Outros consideram a ne-

cessidade de um organismo de avaliação independente. Quem
investe no incremento do nível dos serviços prestados quer que
a concorrência seja orientada por diferenciais acadêmicos que
transcendam a relação consumidor-empresa.

No fórum, o Sindicato das Entidades Mantenedoras e Es-
tabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo
(Semesp) deve propor o início dos debates sobre a formação
de uma agência de avaliação e credenciamento que seja uma
fiadora da qualidade das performances de gestão acadêmica
e fmanceiro-administrativa das instituições.

De fato, o desempenho das universidades vem sendo clini-
camente auscultado pelo mercado. O nível de profissionaliza-
ção da gestão e seu reflexo no aumento da rentabilidade das
instituições estão na mira de investidores, empresas deprivate
equity e grandes grupos educacionais cujo crescimento é pau-
tado por novas aquisições. A propósito, independentemente
da existência de organismos avaliadores, as práticas de gestão
profissional já obrigam as organizações a terem em seus pro-



intermediação da Fundação", explica.
Em 2008, o Modelo de Excelência

vai virar um curso de pós-graduação
na Fundação Getulio Vargas. A base
do modelo são os "11 Fundamentos
da Excelência" a serem praticados:

com propostas de modelos de gestão
afinadas com o controle da qualidade
dos serviços prestados.

Mas o que é uma instituição de
ensino superior privada de qualidade?
O presidente da Fundação Cesgranrio,
Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que
no 9° FNESP ministrará palestra sobre
Avaliação como Instrumento de Gestão,
responde à questão de como seria uma
instituição completa e de qualidade. "É
uma instituição que ensina, pesquisa e
pratica a extensão em nível elevado,
por meio de corpo docente qualifica-
do - preferencialmente de dedicação
integral e, no mínimo, parcial. Esses
serviços devem ser prestados de forma
integrada com a sociedade a que deve
servir, ora pelo preparo eficiente de
mão-de-obra qualificada, ora praticando
a investigação científica pura e aplicada,
ora atuando sistemática e continuamen-
te para a comunidade via prestação
de serviços. Tudo isso feito de forma

cessos o controle de qualidade para medir
a eficácia das ações estratégicas.

Não é a toa que o investimento em
qualidade parece valer a pena. De acor-
do com pesquisa realizada pela Serasa,
o setor de serviços teve uma margem de
lucro sobre o faturamento líquido em
2006 de 20,8%. As empresas que inves-
tiram no modelo de gestão da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ) tiveram
uma margem de lucro de 28,6%, ou
seja, 7,8 pontos percentuais acima do
resto do setor.

De olho nisso e querendo saber
qual a isca mais adequada a colocar
no anzol, as instituições de ensino
superior privadas começam a se apro-
ximar de organismos e de especialistas

financeiramente equilibrada, pela utili-
zação de anuidades escolares, convênios
institucionais, serviços de consultoria e
aportes diretos e indiretos de recursos
governamentais", afirma.

A definição de Serpa conflui totalmente
com metodologias como o Modelo de
Excelência em Gestão (MEG) criado
pela FNQ. Segundo o ex-reitor do Insti-
tuto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e
novo presidente-executivo da Fundação,
Michal Gartenkraut, um grupo ainda pe-
queno de universidades está começando a
adotar a bíblia da FNQ - entre elas as Fa-
culdades Integradas Rio Branco, a Uniban
e a Uniararas. "É difícil dizer quem está
adotando o modelo, já que isso pode ser
feito de forma voluntária e direta, sem a

Pensamento Sistêmico, Aprendizado
Organizacional, Cultura de Inovação,
Liderança e Constância de Propósitos,
Orientação por Processos e Informa-
ções, Visão de Futuro, Geração de
Valor, Valorização das Pessoas, Conhe-
cimento sobre o Cliente e o Mercado,
Desenvolvimento de Parcerias e Res-
ponsabilidade Social.

A ação orientada por esses princípios
deve ser praticada por meio de oito
critérios: Liderança, Estratégias e Pla-
nos, Clientes, Sociedade, Informações
e Conhecimento, Pessoas, Processos
e Resultados. Esses oito parâmetros
permitem avaliar quantitativamente,
numa escala linear de zero a mil, como
a instituição está perante aqueles 11



lém das fusões, aquisições e a
entrada de capital estrangeiro,

o atual momento de consolidação
do setor das instituições de ensino
superior privadas no Brasil tem agora
um novo elemento. A entrada na
bolsa de valores por parte de insti-
tuições como a Anhanguera, Estado
de Sá e a Kroton, mantenedora do
grupo Pitágoras, contribui para a
idéia de que abrir o capital é a solu-
ção para tudo. Será que é mesmo?

"Não", responde categoricamen-
te Carlos Miranda, sócio-líder da
área de assessoramento de fusões
e aquisições da Ernst & Young no
Brasil e especialista no tema. Abrir
o capital é uma ótima forma de
captar recursos, mas os especialistas
concordam que a entrada na Bolsa
de Valores deve ser precedida pelo
investimento na profissionalização
da gestão, que mais freqüente-
mente se traduz pela adoção de
práticas de governança corporativa.

Miranda lembra que atirar-se no
mercado de ações sem cuidar antes
da governança corporativa leva qua-
se que obrigatoriamente ao desas-
tre. "O principal risco é o fracasso da
emissão de ações por conta do inves-
tidor não estar disposto a associar-se
a uma instituição onde a estrutura de
governança não está nos moldes que
protejam a empresa e conseqüente-
mente o seu investimento", explica.

Além de primeiramente ter uma
estratégia muito bem definida,
Miranda frisa que a instituição deve
estar preparada para as mudanças,
não só corporativas como pessoais,
o que inclui a adoção da governança
corporativa, implantação de sistemas
de controle, auditoria, procedimen-
tos, ética e qualidade gerencial,
entre outros. "Em seguida, é muito
importante ter uma avaliação eco-
nômico-financeira muito realista do
negócio, a fim de, além de outros

fatores, termos uma sensibilidade
de quanto o mercado poderia pagar
pelas ações da empresa e decidir
se é a hora certa de ir ao mercado
ou não. Com o negócio alinhado a
este novo mundo, é hora de iniciar
a abertura efetiva, o que inclui
a escolha de auditores, bancos,
advogados, entre outros", afirma.

Da perspectiva da concorrência,
abrir capital também significa cortar
o cordão que liga a instituição ao
mercado do ensino superior priva-
do. "No passado, os concorrentes
eram as outras universidades. A
partir da abertura de capital, a

concorrência passa a ser todas as
outras empresas de capital aberto.
0 investidor não decide o inves-
timento apenas pelo setor, mas
também pelas características da
empresa. E aí ser uma instituição de
qualidade torna-se quesito básico",
conclui. O passo a passo para quem
quer entrar na Bolsa está disponível
em "Como e Por que Tornar-se
L/ma Companhia Aberta" da Bo-
vespa, acessível pelo link http://
www.bovespa.com.br/Empresas/
1 nst l nf o Em presas/Publicações.

princípios. "Nós damos treinamento
para quem quiser adotar a modelagem,
há um curso on-line livre e gratuito
de 20 horas no nosso site e temos um
programa de auto-avaliação em que a
organização pode ter uma idéia de onde
ela se encontra na escala de excelência
em gestão", explica Gartenkraut.

Novos modelos de qualidade
em gestão não caem nas or-
ganizações como meteoros.
Introduzi-los processual-

mente é fundamental. Nas Faculdades
Integradas Rio Branco, de acordo com o
superintendente Marco Rossi, ao adotar
o Modelo de Excelência em Gestão,
primeiramente, foi feita uma auto-ava-
liação, um entendimento do estado-da-
arte da instituição com base nos próprios

critérios do modelo. Em seguida, a
instituição foi avaliada pela própria
Fundação Nacional da Qualidade. "A
condução disso por meio de equipes
multidisciplinares foi fundamental. A
principal vantagem competitiva das or-
ganizações são as pessoas funcionando
em processos pensados em conjunto e
compartilhados. O que incluiu também
a pesquisa de benchmarking e a troca
de conhecimentos e experiências com
outras organizações", conta Rossi.

O fundamento sobre o pensamento
sistêmico no Modelo de Excelência em
Gestão recai sobre problemas comuns



das universidades. "A gente vê a mante-
nedora cuidando isoladamente da parte
de gestão organizacional sem ter nada a
ver com a parte pedagógica. O resultado
em geral é muito ruim, um conflito não
resolvido", acredita Gartenkraut.

O professor titular da Universidade do
Vale do Itajaí (Univali), Ovidio Felippe
Pereira da Silva Júnior, criou um modelo
de análise de qualidade de universida-
des também muito confluente com os
princípios do Modelo de Excelência. O
professor apresentará os indicadores em
palestra durante o 9° FNESP.

Seu modelo se subdivide no mapea-
mento de todos os processos internos e
externos críticos, de apoio e de gestão da
organização e, a partir disso, o estabe-
lecimento de métricas de governança e
adoção de plano de ação estratégica.

Mapear os processos críticos é buscar
o entendimento da razão de ser da insti-
tuição: educação, pesquisa e extensão.
Os processos de apoio são os que dão

suporte para o atendimento dos alunos,
a parte administrativa, financeira e lo-
gística. Os processos de gestão são os
que dão vazão à produção, ou seja, o
planejamento institucional e estratégico,
o plano gerencial pedagógico. "Na Uni-
vali temos alguns processos mapeados.
Entre os de apoio, vimos que o trâmite
para documentos, como um histórico
escolar, levava semanas. Identificamos
tarefas internas operacionalmente ine-
ficientes que não agregavam valor e pe-
nalizavam o aluno, o que não contribuía
com a qualidade. Hoje, a emissão dos
documentos dura, no máximo, um dia.
A matrícula, um processo crítico, foi
totalmente para a internet. Na gestão
tivemos uma experiência com balanço
por score cará, mas isso ainda está
sendo operado de forma piloto, pois
acabou esbarrando nas questões da
cultura organizacional", diz Felippe.

Esse parece ser o grande desafio das
universidades na hora de implantar no-

vos sistemas de gestão orientados pela
qualidade. "A cultura organizacional é
importante. Não se mudam processos
por decreto. Numa universidade, menos
ainda. Isso é inviável sem o envolvi-
mento direto dos funcionários e gestores
médios e o comprometimento da alta
organização. Então é preciso, primeiro,
sensibilizar a todos sobre o entendimento
dos processos. Para isso usam-se os
indicadores de gestão vinculados aos
processos e trabalha-se a capacitação e
treinamento nessa temática. A implanta-
ção de sistemas de gestão via indicadores
tende a favorecer a consulta ao funcio-
nário e as percepções deles devem passar
para o processo", afirma Felippe.

"A criação de um ambiente de im-
plantação de uma metodologia como
essa é fundamental. As pessoas só vão
aderir quando perceberem isso como
valor. A gente só entende qualidade
quando ela é percebida", diz Rossi,
da Rio Branco. Gartenkraut destaca



aí o papel da liderança como agente
facilitador das mudanças. "O 'faça
assim porque eu estou mandando'
não funciona. Se o professor não es-
tiver convencido de que é importante
estar sempre atualizado, antenado e
alinhado com o mercado, usar mé-
todos inovadores para a transmissão
de conhecimento, pensar na geração
de conhecimento como método de
ensino envolvendo os alunos, a
coisa não anda. Ele precisa ser ca-
tivado. A liderança é a que cativa,
que conquista pelo valor e força dos
argumentos", afirma.

Outro pilar da análise é a adoção
de indicadores de avaliação. Aí reside

"'.presidente da Fundação Ces-
_ granrio, Carlos Serpa, fará

palestra sobre avaliação como ins-
trumento de gestão no 9° Fórum
Nacional: Ensino Superior Particular
Brasileiro. Membro do Conselho
Nacional de Educação e presidente
da Academia Brasileira e da Aca-
demia Internacional de Educação,
ele defende que a criação de um
sistema independente de avaliação
da qualidade deve contemplar os as-
pectos acadêmicos e administrativo-
financeirosdas instituições. E propõe
que o debate seja aberto a todos os
stakeholders do ensino superior.

um dos desafios que poderiam ser
solucionados com a criação de um
órgão setorial de avaliação de quali-
dade. Um indicador importante e que
quase nenhuma universidade tem é o
perfil do egresso, o nível do sucesso
de quem saiu da universidade. "Isso dá
um retorno muito importante sobre a
qualidade do produto final. É procurar
saber se ele está empregado ou não, qual
é a profissão, quanto ele está ganhando
e assim por diante, enfim, a situação
profissional dele, o que ele está produ-
zindo com relação ao esforço acadêmico
empregado", considera Felippe.

Felippe e Gartenkraut também
concordam que o modelo de avalia-
ção do Modelo de Excelência viciou
as universidades no que tange à ino-
vação e ao pensamento sistêmico.
"Por conta das diretrizes do Minis-
tério da Educação, a abordagem que
as escolas adotam hoje só avalia a
qualidade dos cursos. Para oferecer
um bom serviço, a universidade pre-
cisa ter sustentabilidade enquanto
instituição. Portanto, a avaliação tem
que ser estendida a ela como organi-
zação", diz Felippe.

Isso, segundo Gartenkraut, contribui
para um conservadorismo nocivo à uni-
versidade. "A cultura de inovação gera
potencial competitivo para a organiza-

ção. Hoje há quase um medo de inovar.
Nas instituições melhor avaliadas pelo
Ministério, o sucesso cria conservado-
rismo. O problema é que o mundo está
em mudança muito rápida e o que deu
certo nos últimos anos provavelmente
pode não dar certo nos próximos anos",
explica o presidente da Fundação Na-
cional da Qualidade.

Qualquer organização que queira
investir em qualidade terá que colocar
a mão no bolso por isso, ainda que não
existam dados que definam um padrão
para tanto. Mas para quem pensa que
investir em qualidade é privilégio de
poucos, Gartenkraut avisa que a saída
é colocar mais energia no sistema para
que ele saia da inércia. "Quem está mal
pode tirar o pé da lama. E preciso ter
consciência da necessidade de investir
e é fundamental haver um elemento ca-
talisador, um agente externo, que pode
ser cooperação, parceria, o exemplo
dos competidores e, muitas vezes, uma
nova administração, um ingrediente
novo, um novo sócio, uma fusão, novos
investidores com idéias inovadoras e
clara consciência da necessidade de
superar obstáculos. E não o modelo
tradicional de chorar lá no governo,
que era o quadro anterior. Quem se
mantém no pensamento antigo não tem
futuro nenhum", dispara.

Presidente da Cesgranrio defende
Ensino Superior - Como se faz uma

avaliação de qualidade efetiva equa-
cionando gestão financeira e a gestão
acadêmica concomítantemente? Como
seria um modelo ideal de avaliação?

Neste quadro [de consolidação do
mercado de ensino superior privado],
a saída passa pela qualidade da per-
formance da instituição, o que nos leva
obrigatoriamente a avaliações interna e
externa da mesma. E, como referencial,
seu Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, de curto e médio prazos, deve
ser flexível o suficiente para atender
a mudanças de cenário no mercado
de trabalho, nas novas profissões e na

evolução de tecnologias educacionais
e dos meios de comunicação e do
conhecimento. Essa avaliação deve
contemplar questões e indicadores
acadêmicos e administrativo-financei-
ros. Deve ser um processo formativo-
somativo, envolvendo todos os setores
da instituição - alunos, professores,
gestores, funcionários. Sua função é
gerar subsídios para a melhoria da
atuação da instituição, suas políticas e
sua prestação de contas pelo serviço
prestado à sociedade. Credenciamento
é um componente importante desse
processo para conquistar confiabilida-
de e validade.



FÓRUM NACIONAL
inscrições abertas
Além de debater a qualidade, evento também reunirá o setor em torno
de temas como novos paradigmas da educação, ética, concorrência e sociedade

A s inscrições para o 9°Fó-
rum Nacional: Ensino Su-
perior Particular Brasilei-
ro estão abertas e podem

ser feitas pelo site www.semesp.org.
br. O evento será realizado nos dias
27 e 28 de setembro, em São Paulo.
As vagas são limitadas.

Para discutir o atual cenário do
ensino superior particular no Brasil,
diversos especialistas estarão presen-
tes para ministrar palestras seguidas
de debates abertos ao público. O
membro titular do Conselho Nacional
de Educação, Mozart Neves Ramos,
falará sobre As modificações provo-
cadas nas instituições de ensino pelos
novos paradigmas da educação supe-
rior no século XXI, tema que promete
permanecer na pauta do setor durante
os próximos anos.

O presidente da Fundação Ces-

granrio, Carlos Alberto Serpa de
Oliveira, falará sobre Avaliação
como Instrumento de Gestão. Ele
defende que um sistema de avalia-
ção da qualidade deve contemplar
tanto a área acadêmica quanto a
área financeira das instituições (leia
entrevista abaixo).

O presidente do Comitê de Acredita-
ção do Consórcio Brasileiro de Acredi-
tação (CBA), Orlando Marques Vieira,
continuará o tema sob a perspectiva da
Importância da criação de uma agência
certificadora independente.

O Semesp defendeu, durante o Semi-
nário Concorrência no Ensino Superior
Brasileiro, realizado em junho, a criação
de uma Câmara Mediadora de Assuntos
Concorrenciais para tratar demandas
que surjam entre as instituições.

Na sexta-feira, 28, o Fórum co-
meça com os debates sobre ética,

concorrência e sociedade. O presi-
dente do Instituto Ethos de Empresa
e Responsabilidade Social, fundador
e presidente por três mandatos da
Associação Brasileira de Franquias,
Ricardo Young, fará palestra sobre
o assunto.

O impacto das políticas de aqui-
sições e fusões de instituições, outro
tema muito atual, será abordado pelo
diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e juiz
do Tribunal Permanente de Revisão
do Mercosul, João Grandino Rodas.
Experiente em direito e defesa da
concorrência, Grandino é membro
do tribunal administrativo do Sis-
tema Econômico Latino-americano,
do Tribunal Permanente da Revisão
do Mercosul e da Comissão Jurídica
Interamericana da Organização dos
Estados Americanos. •

início do debate sobre credenciamento
Por isso, falar de modelo de

avaliação não é o mais apropriado.
Mas podemos falar de múltiplas
abordagens, de tipo mais direcio-
nado e pré-ordenado ou do tipo
mais participativo, respeitando-se
a cultura e os interesses da insti-
tuição. Vale falar de princípios que
regem a avaliação na sua visão mais
contemporânea, ou seja, utilidade,
viabilidade, ética e precisão. As-
sim, de acordo com esses critérios,
uma sistemática de avaliação pode
apresentar diferentes formatos para
atingir a instituição como um todo e
nos seus diferentes setores.

Ensino Superior - Ainda que não
possa negligenciar ou prescindir da
legislação, um novo sistema de creden-
ciamento de qualidade pode prescindir
de uma análise governamental?

Credenciamento entendido como
processo de reconhecimento do
"status" de uma instituição, confe-
rindo-lhe por isso privilégios, é ex-
clusivo, a meu ver, do Poder Público,
que, além disso, deve constitucional-
mente zelar pela qualidade do ensi-
no. Credenciamento como simples
reconhecimento da qualidade da
instituição pode ser feito por sistema
independente do Governo.

Ensino Superior - O senhor
acredita que a abertura do debate
sobre certificação deve transcen-
der as fronteiras da comunidade
de mantenedores?

Uma discussão dessa importân-
cia deve ter representatividade de
todos os sfakeholders. Restringi-la
aos mantenedores limita severa-
mente o papel transformador da
universidade. O sucesso de uma
avaliação depende do envolvi-
mento de representantes de todos
os integrantes da sociedade direta
ou indiretamente relacionados ao
foco da avaliação.
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