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PONTE PARA TEM
O momento de crise
também pode ser
uma oportunidade
para aprimorar os
processos de gestão
Especialistas revelam
o que fazer para
superar essa fase

Rodolfo C. Bonventti

pesar das projeções
esperançosas de par-
cela do setor de edu-
cação superior para
esse ano, os efeitos
da crise financeira

internacional começam a ser percebidos
no Brasil. A percepção inicial de cautela
passa a ser sobreposta por alguns índices
preocupantes, como a dificuldade em
aumentar as taxas de rematrícula neste
semestre (veja boxe na página 24). As-
sim como qualquer outro setor da eco-
nomia brasileira, o educacional precisa
se precaver. Mesmo sem um cenário
ainda claramente definido, é importante
tomar medidas que ajudem a enfrentar

os próximos meses. A seguir,
especialistas indicam os

principais passos a
serem tomados nes-
se momento, como

forma de minimizar o
impacto da crise (veja

boxe abaixo).
"As universidades e instituições

de ensino não fogem à regra. No
mundo globalizado em que vi-

vemos, um problema que em
princípio só diz respeito a

um segmento, a uma empresa ou a
um país ganha imediatamente uma
dimensão muito maior", define Car-
los Monteiro, díretor-presidente da
CM Consultoria de Administração e
Marketing, empresa especializada em
consultoria educacional.

E o período de impacto ainda deve
ser longo. "A grande diferença desta
crise atual para outras que já enfren-
tamos é que agora passamos por uma
reordenaçào mundial. Esta é uma crise
baseada na falência do sistema financei-
ro, e a recomposição da nossa sociedade
não se dará em menos de 24 meses da
deflagração dela nos Estados Unidos",
avalia o diretor-geral do Instituto Supe-
rior da Empresa (ISE), Paulo Roberto
Ferreira. "Todos os setores altamente
dependentes de crédito já foram, estão
sendo ou ainda serão muito afetados
por esse travamento do sistema finan-
ceiro mundial, que leva o consumidor
ou cliente a tomar a decisão de não se
endividar mais e promover uma reestru-
turação financeira familiar muito séria",
explica Paulo Ferreira.

Em tempos de crise, sempre haverá
uma perda para qualquer organização
ou instituição, mas a questão principal
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acaba sendo qual vai ser a extensão
dessa perda. Essa extensão é sempre di-
retamente proporcional à habilidade do
atingido em agir prontamente de forma
a deixar a crise sob controle.

Por isso, na opinião dos entrevista-
dos, essa pode ser uma oportunidade de
mudar aquilo que na instituição não vai
bem e definir planos estratégicos bem
focados na eficiência e na qualidade.
"Precisamos sempre olhar para a histó-
ria e aprender com o passado e vamos
ver que tudo é resultado da atitude que
tivemos, de como nos colocamos dian-
te dos problemas. Nesses momentos,
temos de buscar outras oportunidades.
enxergar novas possibilidades e não
querer apenas fazer mais do mesmo",
defende Márcia Moura, diretora de
desenvolvimento institucional do
Ibmec São Paulo. Para Márcia, cabe,
principalmente às instituições de en-
sino, tomar a frente dessa postura de
cauteloso oportunismo.

"As escolas são formadoras de novos
paradigmas, mas também precisam estar
atentas às mudanças do mercado, têm de
descobrir quais são as novas necessida-
des e tendências em termos de cursos
e de programas. Devemos e podemos

usar uma situação como essa a título
de exemplo para as nossas práticas de
ensino", defende.

Enquanto a maior parte dos setores
da economia brasileira vê o desempre-
go como um dos principais temores da

crise, a especialista em contratações Re-
gina ízabel Cadelca acredita que a busca
por melhores condições de disputa no
mercado pode ser uma vantagem para as
instituições de ensinojáque atendência
é que as pessoas invistam ainda mais
em educação. "Este é um momento de
revisão em todos os processos, mas há
um aquecimento no painel de oportu-
nidades para quem procura se colocar
no mercado. O profissional que se mo-
vimenta e se atualiza constantemente,
inclusive em momentos como este,
sempre encontra um espaço", defende
a vice-presidente da Catho Consultoria
em Recursos Humanos.

Segundo ela, estão ocorrendo mu-
danças na área de contratações, mas a
visão de um cenário muito pessimista
pode ser irreal. "Essa crise mundial vai
fazer com que as empresas em todos
os segmentos, obrigatoriamente, co-
loquem a casa em ordem, e imprimam
mais seriedade nos seus processos. A
crise está aí, sim, mas em uma escala
menor do que aquela que a gente vê na
mídia diariamente. O mercado profis-
sional ainda está muito ativo", diz.

O responsável pelas operações
do Banco de Investimentos Morgan

a crise
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Stanley no Brasil, Daniel Goldberg.
também defende que o cenário é de
oportunidades. "A crise pode ser vista
também como um momento propício
para uma grande virada." E sugere al-
gumas saídas. "No caso das instituições
de ensino superior, duas estratégias
competitivas como a diferenciação
de preço por imagem e a competição
por preço ganham destaque. As insti-
tuições precisam ter eficiência com os
objetivos, sem ela não se chega a um
resultado positivo", diz. O executivo
também prega a utilização de instru-
mentos como a educação a distância e
a integração da gestão acadêmica com
a área de finanças como opções para
enfrentar tempos mais difíceis.

onstruir um pacto de gestão,
focar em resultados e em
estratégias rnais competiti-
vas pode ser a solução para

combater com sucesso as dificuldades e
os desafios do novo cenário econômico
mundial. Optar por investir mais em
educação a distância é um viés impor-
tante, mas que depende de um modelo
diferenciado de negócio, alerta Carlos
Monteiro. "Os índices relativos ao ensi-
no a distância são todos grandiosos, mas
para ambos os lados, tanto no aspecto da
sua expansão quanto no que se refere a
inadimplência, evasão e ociosidade."

Para Monteiro, a opção pela expan-
são por meio do ensino a distância tem
de ser, acima de tudo, uma escolha
estratégica, para ter condições de com-
petititividade. "Na verdade, o mercado
mudou e hoje a questão mais forte é:

Paulo Roberto, do ISE: o pulo do gato é sair na frente dos concorrentes

quanto posso pagar? Que tipo de ensino
a instituição pode me oferecer por essa
mensalidade?", define Monteiro.

A sua receita para combater as di-
ficuldades e incertezas de 2009 é uma
gestão com foco em resultados, que
busque uma diferenciação e apresente
estratégias competitivas. "É preciso
que os gestores tracem diagnósticos
verdadeiros, muito bem quantificados,
partam para um modelo de gestão
integrada em que o gestor acadêmico
consiga pensar em primeiro lugar no
gestor financeiro, e este na qualidade
acadêmica que precisa ser mantida,
e tenham a coragem de se posicionar

no mercado, se esse diagnóstico assim
exige", salienta Monteiro.

Enxergar o aluno como cliente e não
como um refém da instituição é outra
estratégia vital para manter o negócio
rentável em momentos de crise. As ins-
tituições precisam se debruçar mais para
encontrar a resposta para questões como;
O que o aluno espera de mim? Por que
é que eu fui contratada por ele? Qual é
a percepção de valor que ele tem sobre
o serviço que eu lhe presto? "Uma ins-
tituição de ensino superior tem de estar
estruturada para entregar resultados, por-
que a sustentabilidade só é conseguida
com bons resultados", defende.



Um dos maiores problemas da crise
é que ela pega o setor justamente no
momento de desaceleração do cresci-
mento. As instituições de ensino superior
brasileiras viveram nos últimos dez anos
um forte crescimento, com expansão das
matrículas, que pularam só no ensino
privado, nesse período, de 1,3 milhão
para 3,8 milhões. O faturamento das
instituições também acompanhou esse
bom momento e, segundo dados da CM
Consultoria, passaram de R$ 44 bilhões
em 2002 para R$ 55 bilhões em 2008,
um crescimento de mais de 25%.

Agora, o nível de crescimento de ma-
trículas, por exemplo, estacionou na casa
dos 4%, segundo dados do último Censo
da Educação Superior do Inep.Ou seja, o
segmento já apresentava características
marcantes e complexas, como o aumen-
to exponencial da concorrência, uma
concentração excessiva e um processo
de comoditizaçào representado por mais
cursos, instituições e modelos de gestão
padronizados, sem qualquer diferencial.

"Mesmo antes de a crise mundial
estourar, já havia uma tendência de ma-
turação no crescimento das matrículas
no ensino superior, e como no Brasil o
acesso às instituições de ensino supe-
rior está diretamente ligado aos níveis
de emprego, o impacto desta crise na
nossa educação se refletiu na queda
dos índices de rematrícula, já neste
início de ano", diz Daniel Goldberg,
do Morgan Stanley.

Por isso, este é o momento de usar os
recursos acumulados durante o período
de boas novas. "Essa recomposição
mundial vai nos afetar fortemente, mas

Interior sente reflexos primeiro
Há 13 anos seguidos o número

de alunos nas instituições de ensino

superior particulares só faz crescer.

Em 2002, por exemplo, a expansão da

taxa de matrícula nos cursos superiores

privados do Brasil atingiu crescimento

de 11,97% sobre o período anterior. Em

2009, no entanto, os resultados não se-

rão assim. Análise feita pelo Sindicato

das Entidades Mantenedoras de Esta-

belecimentos de Ensino Superior no

Estado de São Paulo (Semesp) revela

pessimismo entre as escolas paulistas.

Das que responderam ao questionário,

41,5% afirmaram que o número de

ingressantes no primeiro semestre

de 2009 foi menor do que no mesmo

período de 2008, representando uma

redução de 37,9%. A rematrícula

também já sente os efeitos, sendo

22% menor do que no ano passado;

o número de alunos rematriculados

é 27,6% menor neste ano do que

no anterior. As instituições de ensino

superior que responderam à pesquisa

representam 69,5% do total de institui-

ções no Estado de São Paulo.

Na avaliação do presidente do

Semesp, Hermes Figueiredo, a ruptura

da seqüência de bons resultados tem

uma só explicação:

crise econômica.

"Nós sabemos que

o crescimento das

universidades se de-

veu ao ingresso de

novos estudantes

da ciasse C. Quando

Hermes e Daniel
Goldberg:

segmento é
afetado pelo

fator emprego

alguém na família do aluno perde o em-

prego ou sofre problemas financeiros, a

matrícula deste jovem fica sob risco. Se

as pessoas têm de escolher entre fazer

o supermercado e matricular o filho na

faculdade, não há dúvida do que elas

vão priorizar", diz Figueiredo.

Para o professor, as quatro mil

demissões anunciadas pela Embraer

em São José dos Campos e a onda

de dispensas que coloca sob risco 30

mil trabalhadores de frigoríficos no

Mato Grosso são sintomáticas. "As

pequenas faculdades de São José e

de Cuiabá serão diretamente impac-

tadas, pois se a renda cai dentro de

uma família não há como sustentar o

pagamento de mensalidades univer-

sitárias", diz Figueiredo, que vê sinais

acentuados de recessão no interior do

Brasil. "Quando moramos em grandes

cidades como Rio ou São Paulo, a per-

cepção de crise é mais lenta. Mas nos

pequenos municípios isto já pode ser

visto de modo mais claro", afirma. O

temor de Figueiredo é que o agrava-

mento da crise obrigue as faculdades

a atrasar salários, demitir professores

e, no pior dos cenários, fechar cursos

e transferir alunos. (Fefipe Falleti)
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Cenário remonta ao ano 2000
A partir da década de 1990, en-

quanto os países asiáticos, principal-

mente a China, passaram a apresentar

elevadas taxas de crescimento em fun-

ção das exportações para os maiores

centros capitalistas, entre eles e em

maior escala para os Estados Unidos,

a nação americana crescia também, só

que sustentada pela supervalorização

dos mercados acionário e imobiliário.

Enquanto a China recebia cada vez

mais investimentos estrangeiros e multi-

nacionais abriam filiais e representações

na Ásia, os Estados Unidos se preocupa-

vam em incentivar o endividamento das

empresas e das famílias, para aumentar

seus gastos em consumo e na especu-

lação acionária e imobiliária.

O cenário começou a mudar nos

Estados Unidos a partir do ano 2000,

com o fim da trajetória de crescimento

das ações e os abalos decorrentes dos

atentados de 11 de setembro. Para pa-

gar a conta de invasões no Afeganistão

e no Iraque, aumentou o endividamento

público e, com os juros muito baixos, a

população entrou em um perigoso ciclo

de endividamento, com um conseqüen-

te aumento do preço dos imóveis.

Com essa elevação constante no

preço dos imóveis norte-americanos,

que permitiu que seus donos conse-

guissem vários empréstimos apenas

usando o mesmo imóvel como

garantia, a economia americana

passou a usar esses recursos

para especular no próprio

mercado imobiliário e man-

ter elevado o nível de

consumo da população

norte-americana, cada

vez mais atendida pelas

exportações de mercadorias chinesas,

o que contribuiu para elevar o déficit

externo norte-americano com o resto

do mundo.

O movimento especulativo do

mercado imobiliário norte-americano

começou a se reverter em 2006 e a

queda dos preços imobiliários, aliada

ao alto nível de endividamento, levou

as famílias a terem problemas para

pagar as prestações dos imóveis, em

especial aquelas de renda mais baixa

e maior risco de inadimplência.

Foi a derrocada para os bancos que

emprestaram por meio de hipoteca ou

que compraram hipotecas de outros

bancos como uma forma de investi-

mento. Rapidamente a ordem foi fazer

um imediato regresso das aplicações

internacionais para reforçar o caixa

norte-americano, movimento respon-

sável pelas generalizadas perdas nas

Bolsas de Valores em todo o mundo.

A insolvência de bancos, de impor-

tantes instituições financeiras norte-

americanas e de grandes empresas

privadas levou os bancos centrais a

terem de emprestar um grande vo-

lume de dinheiro público para tentar

diminuir a intensidade dos prejuízos de

todos os envolvidos com

o mercado imobiliário

dos Estados Unidos e,

como um dominó, a

crise foi se estendendo

pelo mundo, chegando ao

Brasil no último trimestre de

2008, justamente quando o país

vivia um momento de bons

resultados econômicos em

todas as áreas e segmentos

do mercado.

as empresas ou instituições que soube-
rem preservar o seu caixa, mantiverem
uma cultura de redução de custos, re-
desenharem o seu modelo de negócio e
passarem para uma operação mais flexí-
vel e criativa, com certeza, serão as que
melhor enfrentarão esse período negro",
define Paulo Roberto Ferreira, do ISE.
"O pulo do gato dessas instituições,e
das empresas de qualquer segmento será
perceber antes que os concorrentes que
a crise vai acabar e que é preciso sair
na frente, e ela está apta a isso porque
soube manter a sua operação azeitada
em todo esse período", defende.

uando se fala em apro-
veitamento de recursos,
inclui-se o de pessoal. A
valorização dos colabo-

radores é citada por todos como um
eixo muito importante para alcançar o
sucesso. "Na crise, as pessoas querem
se engajar, querem saber como podem
ajudar, então é rnuilo importante montar
um plano de emergência ou um pacto de
gestão que ouça todos os colaboradores,
que reúna o maior número de sugestões
e com ele se sintam comprometidos. As
pessoas tendem a valorizar tudo aquilo
que ajudaram a construir", salienta Már-
cia Moura, do Ibmec São Paulo.

Ser humilde e aprender com as di-
ficuldades é outra lição que Paulo Ro-
berto Ferreira faz questão de destacar.
"Neste momento de repensar a nossa
sociedade, valorizar o ser humano é o
mais importante, já que vimos que todo
o resto é transitório."

Maria Izabel Cadelca também alerta:
"Em momentos de revisão de processos
e de crise, ninguém pode se dar ao luxo
de errar de novo, e um grande erro é não
investir em um programa de retenção
profissional, é não acreditar nas pessoas
que trabalham com e para você".

Entre tantas sugestões, o que fica claro
é que, independentemente da crise, não
haverá mais espaço para gestões não pro-
fissionais no segmento de educação. Se
esse modelo ainda não havia sido adotado
pela instituição, essa é uma boa oportuni-
dade para começar. Depois, é só colher os
frutos, mesmo que em meio à crise. •
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