
gestão educacional no ensino su-

perior que predominará nos próxi-

mos anos, no Brasil, é um modelo 

em aberto. Aliás, necessariamente, não ha-

verá uma única forma para a administração 

pedagógica e/ou administrativa das institui-

ções inseridas nesse setor. Num ensino com 

tantas variantes, como modalidades tec-

nológicas, de educação a distância, e ainda 

com a participação de grupos estrangeiros 

de educação, o mais certo é que haja múl-

tiplos caminhos de gestão convivendo har-

monicamente. Isso é o que aponta Gerson da 

Silveira, ex-presidente da Organização Uni-

versitária Interamericana (OUI), ex-reitor 

da Universidade do Sul de Santa Catarina 

(Unisul) e fundador da GS Master Assessoria 

e Consultoria Educacional. Ele acrescenta, 

contudo, algumas prementes ponderações 

sobre o assunto, como a necessidade de li-

deranças fortes e motivadoras nas institui-

ções de ensino superior e profissionalização 

do quadro de gestores; ou a presença de um 

processo de governança e transparência ab-

soluta para crescer com estabilidade. 

Gerson participou, em junho, do IES 

Management - Fórum de Práticas e Gestão 

em Instituições de Ensino Superior, reali-

zado na capital paulista, e nesta entrevista 

concedida à revista Ensino Superior enfa-

tiza o negócio da educação. "É a execução 

dos projetos que levará a instituição para o 

futuro", vislumbra. 

Ensino Superior: Quais são as macro-
tendências que o senhor destaca na 
gestão da educação superior? 
G e r s o n da Silveira: Quando se trabalha 

com macrotendência é preciso selecionar 

as que têm impacto no Brasil. Algumas são 

mais relevantes, e também base de excelên-

cia para as instituições de ensino superior, 

como a globalização da educação, o sistema 

de acreditação internacional, o crescimento 

da educação como negócio, a ampliação da 

concorrência entre instituições, a expansão 

acelerada da educação a distância, a modi-

ficação no processo de ensino e aprendiza-

gem, a crescente influência da educação não 

formal, alternativas às fontes de financia-

mento, a consolidação da cultura de avalia-

ção e a desvalorização do diploma em con-

trapartida à valorização da certificação pelo 

mercado profissional. Como tendências são 

intencionalidades, podem ou não acontecer. 

O importante é que as instituições de ensino 

superior estejam atentas para elas. 

ES: Como fazer para trabalhar com tais 
tendências na gestão das instituições? 
Repensar o modelo de universidade. Do seu 

planejamento em gestão estratégica. O que 

considero mais importante dentro disso 

é a formação de pessoas produtivas [ges-

tores]. É preciso ter melhores práticas na 

gestão administrativa e acadêmica. As ins-

tituições precisam de lideranças fortes, 
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facilitadoras, motivadoras. Uma supervisão 

estratégica de futuro engloba governança 

e profissionalização do quadro de gestores. 

Quem quiser crescer terá de ter processo de 

governança e transparência absoluta. 

ES: O que o senhor entende pela 
profissionalização dos gestores? 
Criar estruturas ágeis, dinâmicas que facili-

tem a comunicação, a coordenação e o pro-

cesso de decisão. Isso requer pessoal qualifi-

cado, comprometido, motivado e cooperativo. 

E, fundamentalmente, ter uma cultura de 

gestão voltada à execução. Normalmente 

planejamos demais e executamos pouco. E a 

execução dos projetos que levará a instituição 

para o futuro. 

Com inteligência competitiva. No Brasil, não há o 

hábito de montar cenários [de tendências], porque 

faltam profissionais. Para isso acontecer, é preciso 

ter inteligência competitiva. As instituições preci-

sam estar atentas ao que ocorre no mundo. Esses 

cenários são constituídos tendo em vista, entre ou-

tros, fatores econômicos e do ensino. 

ES: É preciso algum profissional com 
formação específica para a implementação 
da inteligência competitiva? 
Sim. E faltam profissionais no mercado que sai-

bam trabalhar essa questão. Uma das funções 

desse profissional é pensar sobre as realidades 

no Brasil e no exterior. Trazer tais análises para 

subsídio das instituições, principalmente, no ato 

de revisão do planejamento estratégico. Ou seja, 

ES: Como fazer 
para aumentar 
a capacidade de 
execução na gestão 
educacional? 
Com o estabelecimento 

de metas, organização, 

prazos determinados 

de entrega de resolu-

ções, divisão de tarefas, sob coordenação direta 

dos reitores. Os projetos devem ser resolvidos 

em períodos curtos e envolver as lideranças de 

todos os segmentos da instituição. E impres-

sionante como as pessoas se sentem felizes em 

contribuir ao crescimento da instituição em 

que atuam. Na execução das metas cria-se uma 

cultura de gestão. E não adianta de nada trazer 

grandes consultores externos se não houver 

pessoas bem formadas, cooperativas e engaja-

das no processo. 

ES: Então o sucesso também está nas mãos 
da equipe colaboradora? 
Sim. Mas a assimilação dessa cultura não é 

tão simples. Sempre há dificuldade em atin-

gir metas previstas. O fato é que se o pla-

nejamento estratégico não estiver unido a 

uma gestão também estratégica, instância 

responsável por fazer as coisas acontecerem, 

nada vai para a frente. 

ES: Como as instituições podem estar 
preparadas para seu desenvolvimento? 

quais são as oportunidades e/ou ameaças que 

podem afetar a instituição para que ela possa 

agir estrategicamente. Outro papel importante 

da inteligência competitiva é o poder de detec-

tar na sociedade, no segmento produtivo, quais 

são as demandas necessárias. 

ES: Como se forma esse profissional para agir 
com inteligência competitiva? 
Na prática, este é um profissional especializado, 

que pode ter, em tese, qualquer formação. No 

Brasil, já acontecem diversos cursos sobre inte-

ligência competitiva. No Texas (EUA), há uma 

universidade com MBA para trabalhar cenários. 

ES: É inconteste, então, o ganho da instituição 
com a presença desse profissional? 
Se há um profissional que consiga trabalhar, 

em tempo integral, olhando para o mercado, 

ele pode estabelecer diretrizes e fatores críticos 

para o sucesso de um projeto, produtos e servi-

ços. Em outras palavras, na execução do geren-

ciamento desse portfólio. Propor à instituição 

currículos de cursos que a sociedade demande. 
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ES: Qual profissão ou área, atualmente, o 
senhor destacaria com carência de mão 
de obra no Brasil? 
No país, atualmente, há demanda na área de 

tecnologia. O Brasil precisa de 200 mil pro-

fissionais neste setor; e hoje os cursos minis-

trados não atendem à formação profissional 

exigida pelo mercado. Daí, as empresas que 

necessitam dessa força de trabalho capaci-

tam, elas mesmas, essas pessoas. 

ES: Do ponto de vista de gestão, além 
das já mencionadas, quais seriam outras 
medidas práticas para equacionar 
a demanda de mercado e oferta de 
graduandos? 
O estabelecimento de um portfólio adequa-

do para garantir competitividade e cresci-

mento. Esse portfólio trabalha os cursos que 

não têm mais razão de ser. Muitas institui-

ções no Brasil preservam cursos, com 10,15 

alunos, gerando apenas prejuízo. Todo curso 

tem um ciclo de vida. Um dos problemas nas 

instituições é a incrível resistência interna 

para acabar com um curso. Ela mantém um 

curso negativo, não cria novos demandados 

pela sociedade e busca recursos entre os cur-

sos que têm alunos, que estão dando certo, 

para manter essa estrutura. 

ES: O ensino superior no Brasil está 
consolidado? 
Não. Estamos num processo de consolida-

ção. Há uma tendência de surgir consórcios 

de pequenas instituições, que vão se unir 

para sobreviver no processo de consolida-

ção. E por forças deles, criarem grupos que 

poderão crescer. Vão aparecer novos atores 

nesse segmento educacional, sejam gran-

des grupos ou associações entre pequenas 

e médias instituições. • 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 13, n. 155, p. 14-17, ago. 2011.




