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A gestão profissional chegou às instituições de ensino confessionais, como são chamados os 
grupos educacionais controlados por ordens religiosas. Buscando ganhar competitividade e 
melhores práticas de governança, escolas e faculdades antes totalmente administradas por 
congregações têm investido em planos de sucessão, contratação de headhunters para atrair 
executivos e até mesmo em programas de trainee.  
 
Segundo Carlos Mello, diretor executivo da Passarelli, consultoria que este ano selecionou o 
reitor da Universidade Católica de Brasília (UCB), essa é uma tendência recente. "A expansão 
do ensino privado fez com que esses grupos precisassem modernizar sua gestão, mas 
preservando a marca do ensino de qualidade". Isso gerou a preocupação em atrair um tipo 
específico de executivo, que tenha perfil de gestor e, ao mesmo tempo, se identificasse com os 
valores organizacionais.  
 
No caso da União Brasiliense de Educação e Cultura (Ubec), mantenedora da Universidade 
Católica de Brasília - que é composta por representantes de cinco congregações católicas e 
uma arquidiocese -, a decisão de recrutar um reitor se deu após a instituição implementar um 
programa de governança corporativa.  
 
O processo de seleção durou dois meses e o escolhido foi Cícero Ivan Gontijo. Além de se 
destacar pela carreira acadêmica, ele foi executivo de empresas e associações do setor de 
açúcar e álcool e também atuou como chefe da procuradoria do Distrito Federal. "O processo 
foi similar ao da escolha de um presidente de uma grande empresa, uma vez que a 
universidade tem 22 mil alunos e uma estrutura complexa", afirma Mello.  
 
Encontrar uma organização com um nível de governança muito parecido com o do setor 
privado foi uma surpresa para Paulo Serino, superintendente da Associação Brasileira de 
Educação e Cultura (Abec), mantenedora da rede de colégios Marista.  
 
Engenheiro de formação e ex-executivo da Votorantim e da Ambev, Serino foi contratado há 
quatro meses para comandar o grupo, que administra 16 colégios, 25 centros sociais e deve 
faturar R$ 270 milhões neste ano. "Ao contrário do que se acredita, ser confessional não tira a 
responsabilidade financeira da instituição. Pelo contrário, é preciso uma gestão ainda mais 
eficiente, pois 20% da receita líquida precisa ser investida em filantropia", afirma o 
superintendente.  
 
Atrair executivos para essas instituições, segundo ele, não envolve só contratar os serviços de 
headhunters, mas também oferecer pacotes atrativos de remuneração. "Buscamos ser 
competitivos com o que o mercado oferece. A motivação e o desafio pessoal não são 
suficientes para trazer bons profissionais".  
 
Marco Antônio Cândido, superintendente da Associação Paranaense de Cultura (APC), 
controladora da PUC-PR e outros complexos de saúde e comunicação, afirma que uma 
reestruturação do grupo, em 2005, fez com que a instituição adotasse práticas herdadas da 
iniciativa privada.  
 
O "choque" de governança começou com a substituição de dois terços do corpo de diretores 
por executivos do mercado. A mudança foi acompanhada da implementação de um projeto de 
gestão de lideranças: a APC estruturou ferramentas de avaliação de desempenho, planos de 
sucessão e até um programa de trainees iniciado em 2008, que está em sua segunda edição. 
O resultado foi o aumento do recrutamento interno, tornando menor a necessidade de buscar 
gestores no mercado. 
 
Valorizar os talentos, porém, envolve identificar perfis que se envolvam com os valores 
corporativos. Segundo Mello, da Passarelli, esse é um dos principais desafios dos grupos 
confessionais. "São cargos que primam pela experiência acadêmica e de vida, além da ética 
profissional", diz.  



 
Serino, da Abec, explica que uma característica marcante dessa cultura é a decisão 
compartilhada. "O executivo precisa ter a capacidade de ouvir os conselhos e as equipes". Ele 
ressalta, no entanto, que essa dinâmica também é comum nas empresas: "Ambas têm cada 
vez mais pontos em comum".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 jun. 2011, Eu & Investimentos, p. 
D10. 


