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Quando a universidade Anhem-
bi Morumbi decidiu, há um ano,
investir R$ 280 mil para impor-
tar o boneco SimMan 3G, da no-
rueguesa Laerdal, para substi-
tuir corpos humanos reais em
aulas de anatomia da Escola de
Ciências da Saúde, a medida ge-
rou polêmica. “Somos penaliza-
dos pelo MEC [Ministérios da
Educação], que exige a utiliza-
ção de cadáveres no estudo das
áreas de saúde”, afirma Ricardo
Grau, CEO e vice-reitor da ins-
tituição. Na opinião do executi-
vo, é o MEC que deve se moder-
nizar, pois não faz sentido vol-
tar ao modelo medieval de estu-
do do corpo humano. “A ques-
tão é a tecnologia atual, com a
qual o manequim é mais real do
que um cadáver.”

Conflitos à parte, o fato é que
a opinião de Grau faz parte dos
princípios de negócios da insti-
tuição, que nasceu tendo a ino-
vação em sua base fundadora —
na década de 1970, a Anhembi
foi a primeira a abrir um curso
de turismo no país. “Hoje te-
mos mestrado em hospitalida-
de, em linha com a demanda
da Copa do Mundo e da Olim-
píada”, diz Grau.

A instituição, que desde 2005
faz parte da rede americana de
universidades Laureate, criou
um modelo de operação que
hoje serve de exemplo para ou-
tras unidades do grupo no país.
“Temos uma série de oportuni-
dades de oferecer nosso know-
how para outras instituições em
âmbito nacional”, afirma Grau.
Ele cita a sinergia de cursos e
otimização de processos opera-
cionais com instituições como
Universidade Potiguar (Natal),
Centro Universitário do Uni-
norte (Manaus), IBMR (Rio) e
Unifacs (Salvador).

A diferença é que no DNA da
Anhembi, a educação é um
produto — sem o constrangi-
mento que a denominação
costuma causar no meio aca-
dêmico —, e a inovação é parte

do mesmo conceito. “Temos
um produto entregue em qua-
tro anos, que precisa estar de
acordo com as necessidades
dos clientes, no caso os alu-
nos”, afirma o executivo, que
já atuou em áreas de telecomu-
nicações e consumo.

O recém-lançado curso de
gastronomia a distância é um
exemplo. As aulas práticas serão
filmadas e os alunos terão orien-
tação on-line e módulos temá-
ticos. A garantia de sucesso está
na pesquisa, que durou cerca de
um ano, para lançar o curso,
mas sem expectativas românti-
cas quanto a seu prazo de vali-
dade. “Temos cursos que são
descontinuados sim, como é o
caso do design de jóias, que não
teve demanda”, afirma Grau.

Capital estrangeiro
Grau afirma que a internacio-
nalização da empresa foi fun-
damental para acelerar o cres-
cimento e melhorar a oferta de
serviços. “Não daria para ofere-
cer diploma de hospitalidade
com a chancela de Lyon, espor-
tes em parceria com o Real Ma-
drid, empregos de verão no
Chile e em Barcelona ou mesmo
trazer personalidades [como o
ex-primeiro-ministro britâni-
co Tony Blair, que no dia 26 de
outubro dará uma palestra para
alunos da instituição], se a uni-
versidade não fizesse parte de
uma rede internacional. E tudo
isso é fundamental para a ino-
vação”, afirma Grau.

Crédito universitário
A instituição está se preparando
para o crescimento da demanda
de alunos. A expectativa se deve
ao aumento de participação do
crédito universitário. O instru-
mento atende a 15% da base de
alunos e pode atingir até 20%
nos próximos anos. “Relança-
mos o curso de graduação exe-
cutiva, que atende alunos tra-
balhadores que têm um tempo
menor para os estudos, em tor-
no de duas, três vezes por sema-
na, ou, às vezes, somente aos
sábados”, conta. ■

Anhembi Morumbi em busca da
Consciente do caráter empresarial, universidade investe para
transformar educação em produto inovador e lucrativo

Década de 1970

PRINCIPAIS MOMENTOS DA INSTITUIÇÃO

1990 2005, a rede Laureate

Publicitários instalam em São
Paulo a Faculdade de Comunicação
Social Anhembi. Um ano mais
tarde, outro grupo, formado por
engenheiros e arquitetos, funda a
Faculdade de Turismo do Morumbi,
com o primeiro curso de graduação
em turismo do país. As instituições
se unem na década de 1980.

São lançados cursos superiores
inéditos no Brasil como
negócios da moda; pedagogia,
com habilitações em tecnologia
educacional; farmácia, com ênfase
em cosmetologia e design digital,
entre outros. Em 1999, implanta
os primeiros cursos tecnológicos
com duração de dois anos.

A rede americana de
universidades Laureate adquire
51% da Anhembi Morumbi,
abrindo caminho para a
globalização da empresa, por
meio de programas de intercâmbio
e múltipla diplomação em mais
de 35 instituições privadas
de ensino superior, em 20 países.
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● A Anhembi Morumbi conta
hoje com mais de 27 mil alunos,
90% das classes A, B e C, que
pagam cerca de R$ 1,1 mil ao mês.
A taxa de evasão da instituição
é de 12% ao ano. Em São Paulo,
a média de evasão do ensino
privado é de 17%.

● A instituição atende com 10%
de suas vagas aos alunos do
Programa Universidade para
Todos (Prouni) do governo
federal. E de acordo com Ricardo
Grau, vice-reitor da instituição,
os alunos do ensino público têm
boa performance.

● A universidade oferece
uma disciplina de inovação
e criatividade por curso,
bem como aulas de reforço
em língua portuguesa e
matemática para alunos que
apresentarem dificuldades.

“Não daria para
oferecer diploma de
hospitalidade com
a chancela de Lyon,
esportes em parceria
com o Real Madrid,
empregos de verão no
Chile e em Barcelona
ou mesmo trazer
personalidades
como Tony Blair, se
a universidade não
fizesse parte de uma
rede internacional

Ricardo Grau
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Ricardo Grau, principal
executivo da Anhembi

Morumbi: relacionamento
financeiro e atendimento

aos alunos caminham juntos
para antecipar problemas

gestão do futuro
Marcela Beltrão

Curto prazo não combina
com boa formação
Governança corporativa é o conjunto de processos, costumes, po-
líticas, leis, regulamentos e normatizações que regulam a maneira
como uma empresa ou instituição é dirigida, administrada ou
controlada, envolvendo os relacionamentos entre sócios ou asso-
ciados, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.

Em qualquer área da economia, tanto nas empresas públicas
como privadas, as boas práticas de governança corporativa ga-
rantem a conversão de princípios em recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o
valor da organização, contribuindo para a sua sustentabilidade
e longevidade.

Nas universidades públicas e privadas, a governança deve atuar
em função de garantir a aderência dos principais gestores a códigos
de conduta pré-acordados e aos critérios de condução da empresa,
através de mecanismos que tentam reduzir ou eliminar os conflitos
de interesse e em tornar mais criteriosa a tomada de decisão.

Pesquisa realizada pela Hoper no primeiro semestre deste ano
detectou que somente 20% das universidades brasileiras adotam

boas práticas de governança, o
que ajuda a explicar a lamentável
situação em que muitas delas se
encontram, pois a profissionali-
zação da gestão só é efetiva se for
precedida e embasada em uma
adequada estrutura de gover-
nança, sem a qual todo o investi-
mento em gestão e bons profis-
sionais pode ser ineficiente.

Observando os motivos que le-
varam muitos mantenedores (do-
nos de instituições de ensino) a
venderem suas empresas nos de-
paramos com duas situações pre-
sentes na grande maioria dos ca-
sos: problemas de governança e
problemas sucessórios. São man-
tenedores que misturam o patri-
mônio e as questões familiares
com as questões empresariais,
desrespeitam a linha hierárquica
dos seus gestores, não adotam

critérios técnicos na tomada de decisão e não são transparentes
na prestação de contas. Além disso, colocam seus parentes na li-
nha de comando da empresa, sem que os mesmos tenham a míni-
ma condição técnica de assumir a função.

Na outra ponta, muitos investimentos minoritários (investido-
res financeiros) deixam de ser realizados devido ao baixo nível de
governança encontrado pelos investidores nas empresas educa-
cionais alvo destes investimentos.

Por outro lado, o ativismo dos acionistas minoritários (geralmen-
te fundos de investimento), vem sendo substituído pelo Engaja-
mento de Longo Prazo. Um fundo que entra no setor de educação
para sair em menos de oito anos dificilmente não irá ajudar signifi-
cativamente a melhorar o negócio. Sugerimos que os mantenedores
mantenham distância de fundos predadores com visão de curto pra-
zo. Educação e curto prazo são elementos que não combinam. ■

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Pesquisa realizada
pela Hoper no
primeiro semestre
deste ano detectou
que somente 20%
das universidades
brasileiras adotam
boas práticas de
governança, o que
ajuda a explicar a
lamentável situação
em que muitas
delas se encontram
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SUSTENTABILIDADE

1 O manequim SimMan 3G wireless, simula um homem de 65 quilos
e 1,70 metro, e é programado para ter várias reações humanas, entre
elas o choro, convulsões, a transpiração e a alteração das pupilas.
2 Simulador usado pelos alunos do curso de aviação civil.
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Mudanças

A área de pesquisa acadêmica
sempre foi o calcanhar de
Aquiles das instituições privadas
no país. Ricardo Grau, CEO
da Anhembi Morumbi, garante
que a instituição está atenta
às dificuldades. E sabe que
são necessárias mudanças
para ampliar o alcance de
seus trabalhos. “Nosso foco
é qualidade e não quantidade”,
diz. A Anhembi, por solicitação
de seus mestres e doutores,
estuda subsidiar pelo menos
uma hora semanal para
a produção de pesquisa.
“Hoje o pessoal produz no
final de semana, em seus dias
de folga”, afirma. As mudanças
estão em linha com os planos
de crescimento da universidade.
A expectativa da instituição
é de um crescimento de
15% em projetos de pesquisa
de docentes e estudantes
no próximo ano.
“Vamos investir em pesquisas
que tenham relevância para
o cenário econômico nacional”,
afirma Grau. É o caso do
recém-criado Núcleo de
Estudos em Produção mais
Limpa, da Escola de Engenharia
e Tecnologia, que é dedicado
à busca de estratégias
produtivas que evitem
ou minimizem a geração
de resíduos e a utilização
eficiente de energia.

Instituição quer aumentar em
15% os projetos acadêmicos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 18-19.
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