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Felicidade
trazeficiência

Investir em pessoas é fundamental para o sucesso de
quaisquer negócios, mas IES ainda tateiam quando se trata

da gestão dos colaboradores. Veja como o mercado entende
o setor e conheça escolas que estão passos à frente quando

o assunto são os seus recursos humanos

estão de recursos hu-
manos não é coisa fá-
cil. Não por acaso,
nas duas últimas dé-

cadas os RHs se reinventaram, dei-
xaram de ser o DP, departamento
pessoal, para ocupar um papel es-
tratégico nas organizações. Afinal,
negócios são feitos por pessoas, por
talentos, e esse é um patrimônio
inestimável de uma instituição,
qualquer que seja seu perfil: indus-
trial, comercial, de prestação de ser-
viços. Também cresceu o número
de consultorias voltadas para esse
segmento. Se tudo isso é verdade,
as instituições de ensino superior
(IES) têm ainda uma característi-
ca mais marcante: seu resultado é

o conhecimento, a educação. Seu
prestígio, sua reputação, num mer-
cado cada vez mais competitivo,
depende da qualificação de seus
profissionais. Um resultado que
também se reflete em bons lucros.
Pessoas que se dedicam a obter um
título de mestre, doutor, pós-dou-
tor e que compõem um grupo se-
leto, que se dedicam à pesquisa com
profundidade e, por isso mesmo,
possuem um senso crítico em rela-
ção ao próprio ambiente de traba-
lho. Claro, também há vaidade no
mundo acadêmico. Mas o fato é que
um corpo docente de excelência
atrai um corpo discente igualmen-
te motivado, uma equação imbatí-
vel para qualquer IES de renome.
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Nida Violante, do Ibmec:
"Nenhum negócio vai para frente

sem investimento nas pessoas"

Apesar de a

remuneração ser um

ponto importante na

retenção de talentos,

não é o quesito

principal quando

se trata dos recursos

humanos das IES

No que diz respeito à gestão de
pessoas, o segmento tem um longo
caminho a percorrer. E já há uma
movimentação nesse sentido. E uma
boa referência são as próprias práti-
cas das melhores empresas para se
trabalhar, listadas em publicações
dedicadas ao mundo corporativo.
Práticas como gestão por competên-
cias, pesquisa de clima organi-
zacional (ouvir professores e funcio-
nários sobre a gestão aplicada,
melhorias possíveis, pontos críticos),
avaliação de 360°, criar momentos de
integração e descontração, além de
um pacote de benefícios diferencia-
dos, tais como assistência médica e
odontológica, vale-refeição e alimen-
tação, plano de aposentadoria. E no
caso de empreendimentos ligados à
educação, requisitos como um pro-
jeto pedagógico claro e bem defini-
do; uma forte política de desenvol-
vimento de conhecimento, com
apoio em forma de bolsas de especia-
lização para o corpo docente, linhas
de pesquisa e muita, muita transpa-
rência na gestão.

Apesar de a remuneração ser um
ponto importante na retenção de ta-
lentos, não é o quesito principal
quando se trata dos recursos huma-
nos das IES. "Se for por remunera-
ção, ninguém opta por ser professor
universitário, em qualquer lugar do
mundo, essa não é uma profissão
para quem pretender ganhar muito
dinheiro", pontua uma professora da
PUC-SP que preferiu não se identi-
ficar. Nesse sentido, ela destaca a im-
portância de se ter linhas de pesqui-
sa dentro das instituições, o apoio
com bolsas de estudo e o intercâm-
bio com professores pesquisadores
do mundo todo, uma forma de con-
cretizar o discurso da globalização
também na área do conhecimento, e
não só na economia.

O Ibmec-SP, ciente da impor-
tância de uma boa gestão do insti-

tuto, desde 2001 começou a investir
fortemente no desenvolvimento e
elaboração de políticas voltadas a
todos os seus funcionários, seja do
corpo administrativo ou docente,
como forma de garantir o compro-
metimento com o projeto da esco-
la. Segundo a gerente de RH, Nida
Violante, a primeira grande ação foi
justamente uma pesquisa de clima
para ouvir toda a comunidade da
instituição. "Tivemos um retorno de
80%. Foi contratada uma empresa
para esse fim, os questionários eram
anônimos e depositados em urnas."
O resultado não surpreendeu: o cli-
ma foi considerado bom e satis-
fatório, revelou que as pessoas se
sentem orgulhosas de pertencer ao
Ibmec. Mas também abriu novas
possibilidades de melhoria ao ter em
mãos críticas e sugestões. Foram tra-
çados planos de ações e constante-
mente são revistas e atualizadas as
metas da escola.

Paralelo a esse processo, foi cria-
do um grupo tarefa com o objetivo
de estruturar organizacionalmente
todo o instituto: definir missão, vi-
são e planejamentos estratégicos.
Foram criadas novas diretorias e
uma área de RH com políticas de
gestão específicas. Não por acaso, há
uma diretoria intitulada Ibmec Pes-
soas, com foco em três públicos: alu-
nos, professores e funcionários. A
gestão por competência foi eleita
como linha mestra dos processos de
admissão, aprendizagem contínua,
remuneração, desligamento e ges-
tões de avaliação. São dez parâme-
tros que definem se o colaborador
possui o "dna" do Ibmec.

O apoio e desenvolvimento à
pesquisa também é priorizado. Cer-
ca de 20 professores têm dedicação
integral para produzir conhecimen-
to científico. "Toda nossa atenção é
voltada para isso", reforça Nida. No
pacote de benefícios, professores e
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Marcos Vono, do IBTA: "Se não há
investimento, não há resultado"

"Como qualquer outro

empreendimento, é

preciso habilidade

para reter

talentos, entender

profundamente a

legislação trabalhista,

pois professores

universitários possuem

uma convenção

própria de trabalho",

diz Fernanda Pimenta

funcionários têm plano de saúde de
primeira linha, assistência odon-
tológica, vale-alimentação ou refei-
ção, bolsas para todos, dentro e fora
da escola, desde que as instituições
escolhidas tenham passado pelo
Provão, e 50% dos cursos de inglês
pagos, com total liberdade de esco-
lha. São 500 funcionários contrata-
dos via CLT, 2.650 estudantes, en-
tre graduação e demais cursos, e 170
professores.

Anualmente, há uma grande fes-
ta de final do ano, inclusive com
prestadores terceirizados, e no dia
das crianças, todos podem trazer
seus filhos para o local de trabalho,
também para comemoração da data.
"Nenhum negócio vai para frente
sem investimento nas pessoas, in-
dependentemente de que segmento
for. Mas em se tratando de educa-
ção, é mais forte, porque são as pes-
soas que produzem o conhecimen-
to, caso contrário, você só está ven-
dendo burocracia", conclui Nida.

Com 12 mil alunos, a gerência de
RH da Unifico tem com meta pro-
porcionar um programa de qualida-
de de vida aos seus funcionários,
com mais eventos voltados para o
lazer e a integração de todos.
Bernadete Pupo, responsável pela
área na instituição, e professora de
RH na Faculdade Flamingo, acredi-
ta que a falta de tempo dificulta a
integração entre os professores. "Tra-
ta-se de um público muito diferen-
ciado, mais exigente. E sofrem pres-
são por todos os lados, de manter-se
atualizado, cobrança dos alunos por
informações de ponta, do coordena-
dor do curso e da vida pessoal."

Para superar o problema, a ge-
rente acredita que é preciso que a
instituição ajude o indivíduo, mes-
clando capacitação profissional com
pessoal, e estimule o desenvolvimen-
to tanto do corpo docente como ad-
ministrativo a estudar sempre. No

caso da Unifico, há bolsas de estudo
e política de treinamento dos pro-
fissionais. A escola também aposta
em laboratórios com tecnologia de
ponta para reter talentos.

Na Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap), a Comissão Pró-
pria de Avaliação (CPA) funciona
como uma espécie de ombudsman
da instituição. Para isso, são promo-
vidas avaliações internas, os funcio-
nários traçam as principais fortale-
zas de cada faculdade e os pontos a
serem revistos. Participam profes-
sores, alunos, funcionários e mem-
bros da sociedade civil, muitas ve-
zes representados por ex-alunos.

Questões como a gestão de cada
faculdade, a infra-estrutura disponí-
vel e a coordenação dos cursos são
praxe. A validade dessa comissão se
dá pelo número de professores que
respondem aos questionários de pes-
quisa e o resultado dessa avaliação é
passado tanto para a diretoria de cada
faculdade quanto para o MEC.

Ao ser contratado, todo profes-
sor tem um plano de carreira bem
delineado, que começa com a defi-
nição que passa por um processo de
classificação docente e, a partir dela,
pode passar de colaborador até ti-
tular pleno.

A escola também adota uma
política de meritocracia: os profes-
sores alcançam esses estágios con-
forme as titulações que vão obten-
do e suas realizações acadêmicas,
como publicação de trabalhos cien-
tíficos, participação em cursos, pa-
lestras, seminários, trabalhos de
consultoria e premiações. Todas es-
sas atividades conferem pontos aos
professores, que são somados aos
pontos das titulações (pós-gradua-
ção, mestrado, doutorado e pós-
doutorado, por exemplo). Dessa
forma, os docentes vão alcançando
posições de maior destaque.

O pacote de benefícios inclui
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seguro-saúde, assistência odon-
tológica, seguro de vida, vale-refei-
ção e vale-transporte, além de bol-
sas previstas na convenção coletiva
para graduação tanto para o funcio-
nário quanto para um de seus de-
pendentes. E também promove di-
versos cursos de aperfeiçoamento
para seus professores. Os maiores
exemplos são os especialistas em
Criatividade da Faap, formados pela
Creative Education Foundation
(EUA) e pela Universidade de San-
tiago de Compostela (Espanha).

Depois de certificados, esses pro-
fessores ministram aulas para seus
colegas dentro do Programa de For-
mação de Facilitadores em Criativi-
dade. Forma turmas de docentes no
chamado mestrado em Tecnologia
Educacional e realiza anualmente o
Projeto Reeducação, que tem por
objetivo estimular a melhoria contí-
nua dos professores por meio de au-
las e cursos de aperfeiçoamento.

Menor e sem intenção de massi-
ficar a instituição, a Trevisan, Escola
de Negócios, com 500 estudantes e 57
professores, passou por um intenso
processo de modernização de sua ges-
tão. Tanto que a experiência foi trans-
formada em uma pós-graduação lato
sensu, Gestão de IES, que começa este
ano. "A partir desse trabalho que en-
volveu pesquisa, sistematizamos três
grandes linhas fundamentais para a
condução de uma IES de ponta: a aca-
dêmica, pedagógica e administrativa",
pontua Fernanda Pimenta, secretária-
geral e coordenadora do curso de es-
pecialização (veja mais na matéria so-
bre mercado na pág. 46).

Fernanda cita as inúmeras esco-
las que não sobreviveram depois do
boom de faculdades liberadas na ges-
tão do então ministro da Educação
Paulo Renato Souza, em sua opinião,
por falta de uma boa gestão. "Como
qualquer outro empreendimento, é
preciso habilidade para reter talen-

tos, entender profundamente a legis-
lação trabalhista, pois professores
universitários possuem uma conven-
ção própria de trabalho", destaca
Fernanda, que também é mestre em
Direito Educacional. Na Trevisan,
mais de 50% do corpo docente é pós-
graduado. "Diferente do mundo
corporativo, profissionais titulados
são fundamentais para IES",
complementa Sérgio Souza, diretor
acadêmico de pós-graduação.

Ainda que prestigie a carreira
acadêmica, na Trevisan, parte-se do
princípio de que só a qualificação
não garante que o candidato tenha
a didática necessária para uma ca-
deira e seja um bom professor. "Mui-
tos têm um perfil de pesquisador,
são mais introspectivos, que não
combina com o ambiente da sala de
aula", conta Souza. Para evitar essas
surpresas, o candidato passa por
uma banca composta de três mem-
bros, formada por uma gerente de
relacionamento e professores. Um
tema é selecionado para que o can-
didato prepare a aula. "Simulamos
exatamente o que ele vai encontrar
na sala de aula: às vezes conversamos
enquanto ele fala, fazemos pergun-
tas e questões para que ele respon-
da, verificamos se o tema solicitado
foi contemplado", explica Souza.

Outra característica da Trevisan
é zelar por um corpo docente que
mescle sua experiência acadêmica
e experiência empresarial, que reú-
na a teoria com a realidade do mer-
cado. Também existe um plano de
cargos e salários. Quando um pro-
fessor entra, ele já sabe a definição
do cargo que ocupa e qual a carrei-
ra que ele poderá ter, remuneração,
entre outros detalhes. Segundo
Fernanda, a relação é transparente,
com acesso para todos via intranet.
Todo semestre há um café da ma-
nhã de integração e são realizadas
reuniões periódicas com a coorde-

"Isso já está

comprovado em

diversas pesquisas

sobre RH e o

ambiente corporativo

já está convencido

disso. A reputação de

uma IES vem de seu

corpo docente e

discente também",

diz José Tolovi Júnior

Bernadete Pupo, da Faculdade
Flamingo: "Trata-se de um público
muito diferenciado, mais exigente"
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nação, além de debates promovidos.
"Nesse segmento investir nas

pessoas é o único caminho. Se não
há investimento, não há resultado",
destaca Marcos Vono, diretor de
RH do IBTA, outra instituição de
pequeno porte que passou por
uma reestruturação organiza-
cional para ter uma gestão mais
voltada às pessoas. Há um ano e
meio foi instituída uma diretoria
de RH e aplicado um processo de
modelagem de carreira, cargos e
salários em todo o corpo docente
e funcional. Foi contratada uma
consultoria externa para esse fim
e em abril será realizada a primei-
ra pesquisa de gestão de clima.
"Mais importante do que ouvir,
nesse caso, é desenvolver os proje-
tos de melhoria a partir da pesqui-
sa e dar soluções adequadas", ob-
serva o diretor. A faculdade tam-
bém faz avaliações de desempe-
nho, inclusive para que as oportu-
nidades internas sejam aproveita-
das por quem tem o potencial de-
sejado. Há eventos de integração,
um pacote de benefícios que já estu-
da a possibilidade de previdência pri-
vada nos próximos anos e uma reu-
nião anual intitulada Encontro Anual
de Líderes do IBTA, que passam qua-
tro dias discutindo detalhadamente
tanto questões cotidianas da institui-
ção como estratégias de crescimento
e qualidade de ensino.

E por que as IES ainda caminham
a passos tão lentos no que diz respei-
to à modernização de sua gestão?
Para Vono o motivo é a gênese das
próprias instituições. Durante mui-
to tempo havia poucas universidades
e só recentemente, com a abertura do
mercado, surgiu a necessidade de
uma nova forma de gestão. Trabalhar
com um RH alinhado com as expec-
tativas das pessoas em comunhão com
os objetivos da organização é o gran-
de desafio na opinião de Vono. •

Mercado
observa IES
com atenção

Fornecedores, consultores e especialistas
sugerem que escolas se dediquem a melhorar

suas práticas de gestão de pessoas

A maioria das IES consultadas
oferece pacotes de benefícios tradi-
cionais e similares: planos de saú-
de, algumas com planos de aposen-
tadoria, cestas básicas. Mas ações
usadas já há algum tempo no am-
biente corporativo, tais como ava-
liações 360°, pesquisa de clima
organizacional, workshops e dinâ-
micas para revelar lideranças e in-
tegrar a equipe ainda não são práti-
cas recorrentes nas IES.

Nesse sentido, já existe uma mo-
vimentação de algumas instituições
para desenvolver ações para criar um
clima de melhoria contínua na or-
ganização. Segundo o consultor
sênior da Mercer, William Bull, que
também leciona na Universidade
Católica de Petrópolis, só em 2005,
três grandes instituições procuraram
a consultoria para fazer um diagnós-
tico da instituição e avançar para
uma gestão de RH de ponta. "Uma
instituição de ensino tem que ter um
tratamento diferenciado porque lida
com o conhecimento. Questões
como modelagem de carreira são
fundamentais para que professores

e funcionários vislumbrem um ho-
rizonte", exemplifica Bull.

Na opinião do consultor, sem uma
trilha bem planejada e uma estraté-
gia para reter seus talentos, a
desmotivação é certa. Profissionalizar
a gestão tendo como parâmetro com-
parativo a estrutura dos ambientes
corporativos é salutar. "Esse seria um
bom caminho. O que se observa é que
a maioria das IES não têm essa fun-
damentação, porque são pessoas
egressas da academia, sem experiên-
cia administrativa", avalia.

Motivação, nesse caso, para o
consultor da Mercer é mostrar re-
conhecimento pelo trabalho desen-
volvido; recompensas emocionais e
dar ao professor um sentimento de
pertencimento à instituição. E aí é
apontado outro problema, a ausên-
cia de projetos pedagógicos consis-
tentes que dêem esse sentimento de
contribuição por parte do professor.

As IES também são muito iso-
ladas na opinião de Bull. "Tentei fa-
zer benchmarking com várias esco-
las sobre planos de cargos e salários
e, simplesmente, não obtive retor-
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José Tolovi Júnior, do Great Place to Work: "O que faz uma IES? Cérebros"

no, não há hábito de troca de in-
formação nesse segmento. As res-
postas são lentas e burocráticas na
maioria das vezes", conta.

"O que faz uma IES? Cérebros",
afirma José Tolovi Júnior, consultor
da Great Place to Work, mais conhe-
cida como GPTW, empresa presente
em 29 países, especializada em
melhoria das performances cor-
porativas e aumento da qualidade de
vida no trabalho de seus funcioná-
rios. "E aí, quando se fala em bom
ambiente, não me refiro aos benefí-
cios, mas de um ambiente de con-
fiança, com o colega, com o coorde-
nador, com os alunos, com todos que
se relacionam", explica Tolovi, que
também é professor da FGV. O con-
sultor explica que a relação entre che-
fe e subordinado é meio relativa nas
IES, porque são também pares. Por
isso mesmo, a coordenação exige
muito mais um perfil de liderança do
que autoridade. Além disso, Tolovi

destaca a importância de uma boa co-
municação, muita transparência, mais
do que em qualquer outro setor, "por-
que se trata de um quadro de profis-
sionais muito bem preparados com-
posto de pessoas críticas".

Outros problemas que o consul-
tor percebe é que nas universidades
parece existir um sistema de castas:
existe um tratamento para o profes-
sor e outro para os funcionários ad-
ministrativos. "Existe o corpo do-
cente e o resto! Como se a institui-
ção pudesse prescindir desses pro-
fissionais", brinca. "E esses funcio-
nários são fundamentais porque se-
não a instituição pararia." Mesmo no
corpo docente, Tolovi diz que exis-
tem muitas divisões. Há encas-
telamento, um certo feudalismo, di-
ficuldade de troca e de criar sinergia,
muitas vezes porque os egos são
"exacerbados".

"Toda empresa que preza pela
qualidade já resolveu que gente é

importante, é o que vem primeiro, o
lucro, depois", resume o consultor.
Em sua opinião, o que não pode se
perder de vista é que, quanto melhor
o ambiente de uma IES, mais pro-
dutivas elas serão. "Isso já está com-
provado em diversas pesquisas sobre
RH, e o ambiente corporativo já está
convencido disso. A reputação de
uma IES vem de seu corpo docente e
discente também", destaca Tolovi.

Na GPTW, a avaliação de clima
se faz a partir do chamado trust
index, onde são feitas perguntas so-
bre credibilidade, respeito e impar-
cialidade. Entre as questões, o entre-
vistado deve responder perguntas do
tipo: "posso fazer qualquer pergun-
ta ao meu chefe? As respostas são
satisfatórias" e por aí vai, como for-
ma de revelar o nível de confiança,
credibilidade e respeito existente na
relação entre as pessoas. "Não adian-
ta ter plano de carreira e benefícios
sem esses pré-requisitos. E isso se faz
com comunicações abertas e cuida-
dos desde o processo de recrutamen-
to e seleção", conclui Tolovi.

Preocupada com a demanda por
profissionais de IES que tenham ca-
pacidade de gestão, a Trevisan lança
este ano uma pós-graduação lato
sensu para a gestão de IES ancorada
em três grandes eixos temáticos: ad-
ministração, acadêmico e pedagógi-
co. "É preciso readequar a gestão para
sobreviver, as escolas têm se unido,
têm feito parcerias para encontrar
soluções", comenta Fernanda Pimen-
ta, coordenadora do curso.

A Trevisan aposta que a grande
oferta de profissionais qualificados
como docentes, mas sem a mesma
demanda do mercado de anos atrás
para lecionar, pode gerar esse novo
tipo de profissionais para as IES, es-
pecializado em gestão e com domí-
nio do ambiente de ensino. (FL)

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 8, n. 91, p. 40-47, abr. 2006.




