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Resumo
As reformas do Estado brasileiro e de sua política de abertura e modernização

econômico - produtiva afeta significativamente o ambiente concorrencial de todos
empreendimentos, induzindo as organizações à implementação de reestruturações
organizacionais profundas, processo que deve ser focado na capacitação interna
fundamentada  no desempenho por qualidade .

A área decisória de Custos e Investimentos, em seu mais amplo conceito,
desempenha um papel fundamental para uma transformação auto - sustentada das entidades
de Ensino  Superior Privadas IES), em virtude do potencial de crescimento do setor, e, onde
estas instituições têm um papel  relevante (oportunidades)  na oferta de serviços e produtos
básicos de educação e formação de Recursos Humanos .

Palavras chaves: administração estratégica de custos, vantagens competitivas,
qualidade total, gestão de custos por atividades, competências inerentes
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1-INTRODUÇÃO

As Organizações de Ensino Superior, sejam elas  de  natureza pública ou privada,

têm sido alvo de estudos pouco profundos, em seus aspectos econômicos e organizacionais.

Este setor, na história do desenvolvimento brasileiro tem raízes  marcadas  e ainda

relevantes, da entidade Governo, por meio de suas Universidades, Institutos de Pesquisas,

Faculdades e Escolas Técnicas, tomando-se como base o significante aporte do

investimento de origem pública, ao longo da história do ensino superior .

Em anos recentes, com a abertura econômica e a reforma do Estado,  o ambiente

de atuação dessas entidades como decorrência do próprio dinamismo do modelo político ,

não somente regulamentou, como organizou os princípios de atuação desses agentes

(Ranieri, 2000), alterando profundamente, no segmento das instituições privadas,   a

conduta dos  integrantes dessa “indústria” (Bain, 1956; Porter,1986) .

Sob a óptica de desempenho e conduta  pode-se afirmar que a atual estrutura de

concorrência dessa indústria , analisando-a pelo lado da oferta de serviços e produtos de

ensino superior, revela dois segmentos concorrenciais típicos:

 Um segmento caracterizado pela geração de serviços e produtos  de

excelência 1( qualidade de ensino  e  produção científica teórica e aplicada),

mas com baixo nível de mobilização de investimentos e ampliação de oferta

compatível  com o nível de qualidade que apresentam. Este segmento é na

sua  quase totalidade ocupado pelas denominadas Universidades Públicas

(Federais, Estaduais ), além do que localizado  nas regiões sudeste e sul do

país.

 Outro segmento caracteriza-se  por um amplo espectro de instituições

apresentando um desempenho de  qualidade baixa   na produção científica e

aplicada, e entre média e boa de ensino – com raras constatações de

instituições em nível excelência neste requisito.  Este sub-setor é

predominantemente ocupado por instituições de Ensino Superior Privadas

(IES) 2 e, instituições Públicas Municipais. Neste segmento constata-se  um

                                                          
1 Esta subdivisão e qualificação dos segmentos se fundamenta nos procedimentos normativos de
Avaliação da Educação Superior-Provão- ( Portarias 249 ,256-M.E.C.)
2  Adotaremos ao longo do trabalho uma única terminologia, pela sigla IES, referindo-se  às
diferentes entidades mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado, e, que quanto `a sua organização acadêmica podem ser classificadas em
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alto nível de mobilização de investimentos, principalmente para

implantação (entrada de novas instituições) , ampliação e/ou diversificação

de unidades de ensino existentes. Outra característica típica se refere a que

geralmente  atuam em bases locais e regionais, procurando atingir

específicas áreas de demanda

Torna-se evidente o alto nível de turbulência  por que passa este último segmento,

como efeito  do redirecionamento das políticas públicas na educação superior  para as

competências maiores dos agentes privados (M.E.C./I.N.E.P, 1998;1999;2000).

Tais políticas indutoras   estimulam os agentes privados, não somente para a

ocupação de espaços decorrentes da demanda reprimida e da  demanda potencial, esta

configurada como extremamente alta , ao se  levar em conta a pressão constatada pelas altas

taxas de crescimento de alunos formados no ensino de  nível médio e básico.

Estas considerações iniciais em relação às condicionantes mais gerais da atuação

desses agentes , e  principalmente das IES, permeiam e consubstanciam as hipóteses básicas

deste estudo, ao tratar de aspectos específicos relacionados com a  gestão dessas

instituições, em particular quanto a gestão e administração de custos fundamentado na

qualidade e desempenho superior , contribuindo para sistematizar o conhecimento de

processos de gestão diretiva voltados para a   manutenção e ampliação dos resultados destes

agentes na concorrência.

2. DESEMPENHO E COMPETITIVIDADE DAS  I.E.S.

Transferindo o foco deste estudo  para o âmbito interno dessas organizações, e

adotando a metodologia sistêmica,  elegemos resgatar alguns pressupostos relevantes, que

fundamentam o Planejamento de novas Estratégias Competitivas.

Dadas as condicionantes  inicialmente tratadas, impõem – se às I.E.S. a

necessidade de :  flexibilização, desenvolvimento de competências essenciais, agilização de

inovações e avaliações  da qualidade dos serviços e produtos internos e externos

(Montgomery & Porter,1998: 293-316; Hamel & Prahalad:257-272) .

Quanto à flexibilização, esta deve ser interpretada segundo dois níveis : um

primeiro,  em nível sistêmico, que envolve  a forte atenuação das barreiras à entrada,

diversificação de segmentos de demanda e indução dos serviços de ensino com base no seu

                                                                                                                                                   
Universidades, Centros Universitários , Faculdades Integradas, Faculdades , Institutos
Superiores ou Escolas Superiores ( Conf. Decr.2306 de 19/08/97-D.O .U. 20/08/97).
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conteúdo qualitativo e específico. E, como decorrência provoca a necessidade de

agilização decisória e operacional  da IES, exigindo  transformações intra-organizacionais

complexas, que dentre as mais significantes estão a descentralização de gestão,

desenvolvimento e diversificação de produtos e serviços (programas e projetos), gestão

baseada em padrões de   qualidade e de desempenho econômico- financeiro auto-

sustentado,além do desenvolvimento de capacitação na captação de recursos externos para

investimento.

Quanto ao desenvolvimento das competências essenciais,  este requisito trata do

recurso mais relevante e básico e de sustentação organizacional, o Recurso Humano  , cujo

sentido é o de capacitação gerencial compartilhada entre diferentes níveis e setores da

organização.

A agilização  da inovação constitui um requisito sinérgico com as competências

essenciais, no sentido da velocidade com que estas competências são implementadas nas

I.E.S.  por meio de cursos, metodologias didático – pedagógicas,  novas tecnologias de

ensino e comunicação,  que transfiram benefícios na cadeia de valores dos usuários (alunos,

comunidade, profissionais e educadores)  .

 Oportuno    tomar como exemplo, a competência inerente e comum às IES

constituída pela tecnologia da informação, conhecimento em geral disseminado entre

laboratórios para estudantes, cursos, e na estrutura administrativa.

Se,  mediante um processo de convergência (Hamel & Prahalad, 1997: 184-185),

desenvolvedores de sistemas aplicados (pesquisadores, docentes, alunos e analistas de

informática), atuassem na geração de novos produtos e serviços, a organização se

qualificaria para atender um  amplo espectro de  demandas potenciais, com efeitos

evidentes nos custos de manutenção e investimentos, que podem ser diluídos   (Freire,  et

all., 1998: 1135-1145) .

Quanto à avaliação permanente da qualidade dos serviços e produtos, ela se refere

habilitação  gerencial  na melhoria contínua com  qualidade,  requisito de sustentação  de

níveis  superiores de desempenho da IES , no longo prazo.

Ressalte-se que redução de custos e variedade de serviços e produtos não são

mutuamente exclusivas e a implementação de programas de TQC se configura como

fundamental para alterar a relação de contribuições  para melhoria de  produtividade na

cadeia de serviços internos, e conforme ressalta Sino, H. (1993) ,  “ essa abordagem à

produtividade é orientada pelo numerador – aumento do número de idéias por operário – e

não pelo denominador – redução do número de operários.....” .
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A arte de resolução de problemas disseminada na organização constitui o processo

de aprender com a experiência, muitas vezes não identificada e não mobilizada, pelas

formas ortodoxas de administração e gestão predominantes nas IES brasileiras. Gerentes

funcionais serão substituídos  por  gerenciadores de mudanças, integrando equipes

multifuncionais, envolvendo docentes ( como lideres potenciais de projetos), funcionários,

capacitando a alta direção em desenvolver e implementar alianças (joint ventures,

licenciamentos, subcontratação), incorporando “ empréstimos” de outras organizações .

Com estas considerações, e outras análises  mais específicas que não cabem nesta

comunicação, é que a  gestão de novas estratégias competitivas depende   administração de

custos e desempenho (Kaplan & Cooper,1998), como área fundamental  para o estágio atual

das  I.E.S.  brasileiras no sistema concorrencial, e que pode determinar a sua permanência

ou exclusão no setor.

2.1 – O MODÊLO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NAS  I.E.S.

Independentemente de sua complexidade organizacional (tamanho, áreas de

atuação, e níveis dos serviços de ensino), no estudo de seus sub-sistemas e principais

atividades e serviços gerados, em se pautando por uma postura de gestão de estratégias

baseada em desenvolvimento de competências inerentes, discorreremos a respeito de  uma

simplificação (modelagem) desse processo nas I.E.S.

Por meio da  Fig. 1, a seguir, procurou-se esquematizar os  elementos   típicos da

arquitetura de estratégias competitivas enfatizando  o papel do sub-sistema de Pesquisa,

Programas de Mestrado e/ou Doutoramento por constituir o núcleo das sinergias inovativas

. Em nível operacional como programa exige o nível mais alto de  maturidade

organizacional no ensino superior, irradiando  estímulos aos diferentes âmbitos das

competências acumuladas na organização : sub-sistema administrativo, da comunicação, da

informação, pedagógico e da investigação. E, um dos aspectos mais importantes passa a

constituir  a base da harmonização  estruturada do conhecimento e de diferentes tecnologias

armazenadas nessa Organização.

Interfere na velocidade das inovações incorporando  para a alta gestão das I.E.S. a

arquitetura e acesso a alianças (parcerias), ampliando a capacidade de gerar  produtos

competitivos.  Na  acepção de Hammel & Prahalad (1997: 190-192), “ parcerias

constituem “empréstimos” de recursos de outras empresas sendo uma forma de alavancar

seus recursos ...., internalizar novas habilidades, adquirindo-as mais eficientemente do que

a aquisição pela própria empresa ....".
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Como síntese desses efeitos,  o sub-sistema de gestão evoluirá  na implementação

de  Administração de Custos por Programas e Projetos fundamentados na distinção das

atividades “elos” de agregação de valor,e em custos da qualidade, estruturando a base para

o gerenciamento estratégico de custos, permitindo aumentar a eficácia  da cadeia de valores

interna e conseqüentemente, a incorporação aos  serviços e produtos finais novos padrões

de desempenho.

Fig. 1 – As raízes da Competitividade com base nas competências essenciais e

desempenho competitivo
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Desta forma, a Gestão dos Custos e Resultados deverá evoluir em seus

pressupostos decisórios e procedimentos de avaliação de desempenho, rompendo com a

concepção tradicional de parâmetros e indicadores financeiros e de curto prazo.

2.1.1 – OS INVESTIMENTOS – PROJETOS, PROGRAMAS – CAPTAÇÃO DE

RECURSOS

Dentro do modelo proposto deve-se salientar os fatores que dizem respeito à

operacionalização de produtos finais de ensino (projetos, programas), uma vez que podem

se situar em etapas concorrenciais diferentes influindo na inserção de novos produtos com

competitividade. O planejamento do Investimento, no sentido de avaliar o retorno das

inovação deve tomar o ciclo da  maturidade concorrencial (Porter, 1991: 156-184)  para

avaliação dos retornos e riscos inerentes à capacidade de equalização competitiva por

concorrentes . Isto reforça ainda  mais,  evolução  dos parâmetros tradicionais de avaliação

de desempenho econômico - financeiro (de geração de fluxo de caixa, resultado líquido

(lucro)  para os de desempenho por competências contínuas, na minimização de custos e

diversificação (inovação).

Sendo assim, administrar  economias de escala dentre alternativas tecnológicas

disponíveis, desempenham um papel relevante, que combinadas com a gestão de

desempenho de fluxos cíclicos de projetos e programas,  diminuiriam os riscos dos

investimentos, pois oferecem indicadores  para um planejamento  de recursos financeiros

dirigidos para o desenvolvimento de competências e produtos e serviços finais (programas),

com vantagens competitivas.

A fig.2, a seguir procura graficamente demonstrar como, diante de uma

diversificação de programas (produtos -> Pi), inseridos em etapas de maturidade

concorrencial diversas, são gerados fluxos líquidos financeiros (Fpi), na  formação de

fundos de reservas totais,  para investimentos.
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Fig. 2 – Fluxo Líquidos acumulados (Fpi) de Programas em diferentes etapas de

concorrência.

Isto significa, que programas contribuem com níveis de fluxo de caixa diferentes

determinados pelas condições concorrenciais em que cada um deles se insere, portanto

apurando o efeito  de preços e despesas praticados, em regime de caixa, o que obviamente

não idenfica  onde, e em que nível, as margens parametrizam desempenho superior ou

inferior aos similares concorrentes.

Contudo, o que pretende-se ressaltar é que esse aparato metodológico da

administração dos custos segue um viés estrito financeiro, e que dentro dessas limitações

deve ser considerado como uma das ferramentas disponíveis para a identificação de:

 análise de potencial  de médio prazo  de geração de fundos dos atuais programas da

I.E.S. (produtos atuais), e em estágio mais elevado de informações, posicionamento

relativo dos custos e preços entre  produtos e serviços concorrentes .

 compreensão do comportamento de custos decorrentes de economias / deseconomias

de escala, com a correlação em nível de investimentos diretos para o(s) produto (s), e

em que em estágio mais elevado de informações, permite avaliar o diferencias de
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diversificação / liderança de custos, entre programas concorrentes. Neste enfoque,

deve-se ressaltar que em nível de investimentos diretos e dos custos fixos

(edificações, instalações, despesas de manutenção), das diferentes unidades de ação,

estes determinam uma baixa sensibilidade operacional dos resultados (margem

operacional), como decorrência do grau de ocupação e de utilização desses recursos.

 avaliação de origens de margens de contribuições e sua relação com os custos de

estrutura (indiretos) que em estágios mais elevados de geração de informações,

permite decisões (de efeito no curto prazo)  de preços e descontos promocionais de

mensalidades, como por exemplo, em nível de custos desembolsados para cobertura

de capacidade ociosa. Tais margens mantém relação com o regime fiscal da I.E.S. e a

concessão de bolsas de estudo em diferentes níveis de programas (graduação e pós-

graduação).

3- UMA VISÃO DE SISTEMA DE CUSTEIO PARA ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS

A partir da contextualização desenvolvida apresenta-se a seguir uma abordagem

evolutiva  de um Sistema de Custeio de Atividades  de uma I.E.S. caracteristicamente com

estrutura conglomerativa (atuando em vários segmentos concorrenciais)3.

O objetivo básico da apresentação é fornecer, dentro do processo metodológico

apresentado na Fig. 1 (pág. 8) , mas com  abrangência restrita a um órgão (Centro de

Ensino e Pesquisa e Extensão) de  Instituição,desenvolvendo diversos programas.

Neste caso, serão focadas atividades e alguns elos de interseção com os diversos

programas, à partir de atividades de desempenho do Programa de Mestrado .

Dentro das limitações deste trabalho ressalte-se que este estudo constitui uma

simplificação de um processo mais complexo em desenvolvimento, objetivando tão

somente, sistematizar um conjunto de atividades de desempenho, que tornam mais

evidentes um razoável complexo de atividades elos de agregação de valor, que se

disseminam na organização, podendo em princípio serem definidas como direcionadores de

custos .

                                                          
3 Este sistema parcial é retirado de um projeto mais complexo de reorganização e avaliação

institucional de  Custos de um Centro Universitário, atuando com programas em unidades de ensino

primário. técnico (nível médio), bacharelatos, de pós graduação (níveis de Especialização, Mestrado e

Doutoramento), e programas de extensão em Saúde e Orientação Psico-motora Infantil.
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A Estrutura da I.E.S. em termos de suas unidades fins e meios encontram-se

sistematizadas na matriz do Quadro 1, apresentado em seguida.  Foram agrupados os

principais itens do Plano de Contas de Orçamento e Contábil, desprezando-se um

detalhamento específico de cada grupo, de receitas e  dos tributos diretos e indiretos

agregados às despesas, em virtude do regime tributário específico em que se enquadra a

instituição.

Não se procurou no Quadro 1 estabelecer a  relação de apropriação dos grupos de

custos  e  departamentos, mas tão somente discriminar os grupos significativos de  recursos

utilizados (linhas da matriz) e que inserem atividades diversas, dentre as quais se situam

aquelas adequadas a identificar, mensurar custos de atividades e cuja análise resulta em

indicadores de desempenho e qualidade.

E. S.Atividades e Programas D. A . D.A P. C.P.D C.D. E.T

G M D

Análise de Custos de

desempenho

1. Custos de Direção

2. Custos de Docentes

Vinculados

Autônomos

3. Custos de Ocupação

4. Serviços e Insumos Diretos

5. Serviços de Terceiros

6. Publicidade / Propaganda

Quadro 1 : Estrutura das Atividades – Programas das I.E.S.4

                                                          
4 Legendas: D.A.: Deptos. Administrativos; D.A. P.: Deptos.Apoio a Programas; C.P.D.: Centro de
Processamento de Dados; C.D.: Centros de Documentação (Bibliotecas); E.T.: Ensino Técnico; E.S.:
Ensino Superior em nível de Graduação,Mestrado e Doutorado.
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Foram identificados também alguns indicadores técnicos relevantes na

determinação dos custos efetivos e sua correlação com o grau de planejamento da ocupação

e uso  (que absorvem grande parte do custos gerados no item 3- Custo de ocupação, do

Quadro 1) .

Nesse aspecto, o Quadro 2 explicita alguns indicadores técnicos para desempenho

principalmente das atividades de ensino, em todos os níveis, que consomem recursos

principalmente de atividades docentes, diretos de ocupação e imobilizações e instalações

prediais (salas, laboratórios).

Técnico Graduação Mestrado ExtensãoEnsino / Cursos

Períodos : M T N M T N M T N M T N

Indicadores

Alunos Matriculados

(NA)

No. de Salas

Capacidade:

Assentos (AD)

Ocupação: NA/AD x

100

Padrão hora/aluno

Quadro 2 – Indicadores Técnicos de Grau de Ocupação.

Tais indicadores fornecem elementos de avaliação de desempenho que abrangem

desde a eficácia de planejamento administrativo escolar . até à avaliação da capacidade das

nstalações físicas.

3.1 – EXEMPLO FOCADO EM PROGRAMAS: AS  RELAÇÕES SISTÊMICAS COM

PRODUTOS DE COMPETÊNCIA NA  I.E.S.
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Complementando  este estudo vamos analisar, como exemplo, um dos Programas

da I.E.S. no qual, se determinaram as diferentes cadeia e atividades - elos,  na formação do

produto final de 1º nível, e como, ao longo da  mesma, são gerados    produtos de 2º nível,

cuja gradação se  dá pela maior correlação e acessibilidade  de avaliação qualitativa e

mesmo quantitativa, e que  não são considerados na metodologia tradicional de Custeio.

Tais resultados certamente proporcionam à administração das I.E.S. reavaliar

competências atuais e potenciais, dentro do tema central que estamos apresentando.

A síntese, apresentada por meio da Figura 3, etapas, descreve as principais

atividades e produtos no ciclo de  um Programa de Mestrado e Doutoramento, tomando

como foco o recurso dos docentes (aulas, pesquisa e produção científica , ou  mesmo

aplicada .

As etapas básicas (quatro) são muito similares em Programas de Mestrado

Acadêmico, as quais envolvem um alto  grau de sinergia entre atividades docentes e

discentes, e que  não são representadas e especificadas  neste gráfico.

Foi tomado como exemplo, o caso de  Programas de Mestrado em Administração e

Contabilidade , classificados na área de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas .

Ressaltando que, com a  devida adequação, esta metodologia, pode ser aplicada

para outras áreas de formação e atividades acadêmicas, sendo importante salientar que, vige

no âmbito do ensino de pós-graduação brasileiro,  duas categorizações de Programas de

Mestrado : o Acadêmico, e,  o Mestrado Profissionalizante,  constantes que são,  de  recente

regulamentação da  CAPES5,  entidade  responsável pelo credenciamento e avaliação dos

programas de pós-graduação do Ministério de Educação, Cultura e Esportes.

                                                          
5 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior do Ministério
da Educação.
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Figura 3 – Atividades e direcionadores de Custos em Competências em Programa de I.E.S.

4. CONCLUSÕES

No atual estágio da estrutura de concorrência entre as Instituições de Ensino

Superior de origem privada, estas organizações se encontram diante de oportunidades

potenciais significativas (desafios) de origem sistêmica, o que implica, no seu âmbito

interno,  em mudanças diretivas profundas e de  natureza estratégica.

No cerne da renovação das políticas em seus negócios, e considerando as

características de seus serviços e produtos, se encontra a Administração Estratégica de

Custos como básica para identificar :
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 definição de posicionamento competitivo (tomando como base suas

competências atuais)

 planejar e administrar processos de inovação de competências para

tornar seu posicionamento da I.E.S. brasileira defensável  e sustentável no longo

prazo.

 administrar estrategicamente os Custos, o que envolve a implementação

do conhecimento em sistemas de informações gerenciais e diretivos, com alto

conteúdo na habilidade de gestão de diferentes sistemas e métodos de custeio,

segundo serviços e produtos inseridos em seus diferentes programas e projetos.

Como propósito essencial de verificação destes determinantes, e, como resultado

do projeto de investigação empreendido pelo autor, este trabalho procurou-se sistematizar :

 em primeiro lugar, todo aparato conceptual que permeia esse processo .

 em segundo lugar, em nível aplicado,  e com a devida simplificação, por

meio do caso esquematizado (estudo de caso), fundamentar como a gestão

estratégica de custos, baseada em um processo evolutivo de competências, se torna

uma ferramenta, ou mesmo um sub-sistema básico, pois  proporcionará aos centros

decisores,  parâmetros no sentido de implementar eficazmente ações, que resultem

em um nível de competitividade superior para as Instituições de Ensino Superior

Privadas.
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