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As universidades privadas buscam na profissionalização da sua administração estratégias para 
manter a competitividade. As ações das instituições agora serão o foco principal nas elaborações 
dos próximos planos de negócios, em função da mudança do perfil dos estudantes e da grande 
concorrência — conseqüente da forte oferta de cursos e dos altos índices de inadimplências. Para 
se ter idéia, este ano, a falta de pagamentos de mensalidades por parte de alunos está estimada 
em 35%, em comparação aos 20% de 2004.  
 
Segundo Gabriel Márcio Rodrigues, reitor da Universidade Anhembi Morumbi e presidente da 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMS), as instituições terão de buscar 
novas formas para se reposicionar no mercado perante o público universitário — considerado 
exigente — para se destacar entre as demais instituições já consolidadas no setor. “A maioria das 
universidades já faz sua gestão com profissionais adequados”, diz. 
 
Ele explica que, por conta da dinâmica e as mudanças no ensino de formação superior que 
ocorreram no mundo e, principalmente, no Brasil, a Anhembi Morumbi tem seguido tendências 
para manter a sua marca e a excelência dos serviços. A estrutura administrativa da universidade 
funciona semelhante aquelas das grandes empresas. Hoje, no conselho de administração, 
Rodrigues está mais centrado nas diretrizes e novos negócios. Sem aprofundar muito em todas as 
áreas da universidade. “O perfil do empreendedor da década de 70 mudou. Na época, não se 
falava em planejamento estratégico porque não existia a atual concorrência”, explica. 
 
Abaixo do conselho estão as áreas consideradas importantes para os negócios da faculdade, como 
Financeiro, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação (TI), Marketing, Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  
 
Para o executivo, é preciso segmentar os serviços. E como a tendência dos preços dos cursos é 
diminuir nos próximos anos, definir público e criar preços de acordo com o perfil da classe social 
da qual o estudante pertence é importante também. Ele cita exemplo de cursos hoje no mercado 
que custam de R$ 250 a R$ 500, ou de R$ 500 a R$ 1 mil a mensalidade, seguindo uma espécie 
de padrão. 
 
Sucessão 
 
De acordo com ele, outra questão que tem tomado espaço na agenda dos altos executivos das 
universidades é a sucessão da administração e o modelo de ensino do século XX que ainda está 
presente em todas entidades de ensino. “Nosso sistema está superado. O modelo de prega quatro 
horas de aula e quatro anos para concluir uma faculdade está defasado. Não se aprende somente 
na escola. É preciso haver maior integração com as empresas para que o aluno acompanhe as 
transformações da sociedade”, diz. 
 
Para o diretor acadêmico da Faculdade Rio Branco, Edman Altheman, as faculdades precisam 
perceber oportunidades para conquistar e consolidar posições perante seus diferentes públicos 
(alunos, professores, governos, entre outros). A busca por trainee, por exemplo, é uma das 
chances que elas podem explorar para projetar no mercado de trabalho seus melhores alunos que 
deverão se tornar grandes profissionais. 
 
Uma das ferramentas que o executivo aconselha aos gestores é explorar o provão. Segundo ele, 
estudos do MEC indicam que aquelas faculdades que tiram “A” no provão têm um aumento de 
20% na procura pelos seus cursos. Já outras que ficam com “D” ou “E” têm queda de 40% na 
demanda. “Segmentar e especializar em determinados nichos é importante também. Hoje, o 
Ibmec, por exemplo, é excelente no que faz porque não atua em diversas áreas, praticamente só 
em gestão empresarial. Não é à-toa que tem sua marca estabilizada”, compara. 



A reitora da Universidade Cruzeiro do Sul, Sueli Cristina Marquesi, observa que é preciso 
aproximar as habilidades do gestor empresarial com a do gestor acadêmico. Faz parte desse 
processo também a governança corporativa para dar transparência aos negócios da universidade. 
“Hoje o setor ainda é fechado. Não é transparente e isso impede que a aproximação de 
investidores, por exemplo”, diz. 
 
A comunicação corporativa (interna e externa) tem sido outro problema para os negócios das 
instituições. As informações que podem ser estratégicas para a organização muitas vezes não têm 
o fluxo necessário para chegar até a sala de aula para os alunos, o “porta-voz” da organização.  
A proposta da executiva, assim como tem acontecido na Cruzeiro do Sul, é envolver todo o corpo 
docente (professores) nas atividades relativas ao institucional da faculdade. “Avaliação constante 
de projetos pedagógicos, estudo para criação de novos cursos de graduação e pós-graduação são 
responsabilidades dos docentes também”, enfatiza.  
 
Outro apelo de Marquesi é a intensificação da interlocução com instituições que avaliam as 
universidades, como Ministério da Educação (MEC) para fomentar a discussão em torno da 
qualidade da gestão do ensino. Todos esses processos fazem parte das estratégias empresarial 
dos negócios das universidades.  
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