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NO CENTRO D
Valorizar os colabordores por meio de
processos de recursos humanos incentiva
o ensino de qualidade. Mas um dos desafios
é romper os vínculos emocionais

Rodolfo C. Bonventti

N
o meio dos profissio-
nais de recursos hu-
manos é comum ouvir
que o que mais vale
em uma empresa é o
seu capital humano.

Só para citar alguns exemplos, grandes
empresas como Microsoft, Google e
IBM possuem um valor de mercado
muito maior do que o total de seus bens.
Com a abertura de capital de algumas
instituições de ensino superior e o atual
cenário de fusões e aquisições, a neces-
sidade de investir em ativos intangíveis
ganha ainda mais relevância no setor
educacional. Além disso, um corpo
docente de excelência atrai um corpo
discente igualmente motivado. E uma
equipe de colaboradores bem preparada
e treinada tem mais chances de prestar
serviços de excelência.

No caso das instituições de ensino
superior, o investimento na gestão de
pessoas ganha contornos específicos.
Afinal, entre os colaboradores estão
situações tão diversas quanto diretores,
gestores, funcionários ligados à área de
atendimento e professores. Para com-
pletar o quadro, as instituições também
operam em realidades díspares, como
gestões familiares ou empresas de
capital aberto. Por isso, é necessária a
ação de uma área de recursos humanos
moderna, que saiba se reinventar a cada
nova situação, que seja conhecedora
do plano estratégico da instituição,

Já que negócios são sempre feitos por
pessoas que quanto mais talentosas mais
sucesso conquistam, a gestão de recursos
humanos tem hoje, seja na área comercial,
industrial ou de prestação de serviços, um
papel fundamental no desenvolvimento da
capacidade competitiva das organizações.
"A gestão de pessoas vem sendo compre-
endida como uma área central para organi-
zar e efetivar qualquer mudança em uma
organização, e as instituições de ensino

superior como fontes geradoras
e disseminadoras de conhecimento, que
hoje sofrem uma forte concorrência,
estão acordando para investir em pro-
fissionais de RH que possam contribuir
na união de esforços para a conquista
dessas vantagens competitivas", acres-
centa Willian Bull.

defende Willian Bull, consultor da
Mercer Human Resource na área de
capital humano.

mais diferenciado, exigente
e que cobra uma constante atu-
alização e informações de ponta".

mento, com um público

ganização e isso é
muito positivo, já que
lidam com o conheci-

mais no sentido
de desenvolve-
rem ações capa-
zes de criar um
clima de melhoria
contínua na sua or-

"As institui-
ções de ensino
superior se movi-
mentam cada vez

não tenha medo de
quebrar paradigmas
e de romper os vín-
culos emocionais
do passado.



A GESTÃO
Compromisso com o projeto

Com uma grande e diversificada
oferta de cursos; uma nova estrutura de
trabalho; a organização e implementação
de processos como a formação de docen-
tes; o investimento em alta tecnologia; a
necessidade de redução de custos fixos e
a melhoria da qualidade e perfil dos seus
profissionais formados, as instituições

No Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa, antigo Ibmec-São Paulo,

desde 2001 é realizado um forte
investimento no desenvolvimen-

to e elaboração de políticas
voltadas para todos os co-

laboradores, sejam eles do
corpo administrativo ou
docente. O objetivo é
muito claro: garantir o
comprometimento com
o projeto da instituição
de ensino.

O Insper Pessoas foi
criado com o foco em
três públicos: alunos,
professores e funcioná-

rios. A gestão por com-
petência foi eleita como

linha mestra dos processos

de admissão, remuneração,
aprendizagem contínua, gestão

de avaliação e desligamentos.
Outra prioridade foi o desenvol-

vimento e o apoio à pesquisa com
professores em dedicação integral para

produzir conhecimento científico.
"Temos de formar pessoas para

a vida. Essa tem de ser uma das pre-
missas de uma instituição de ensino
e, por isso, implantamos no Insper

um ciclo de gestão de pessoas que,
respeitando o contexto de cada um
(professores, colaboradores e alunos),
tem a filosofia de gestão da escola",
explica Vilma Santos, gerente de RH e
do Insper Pessoas.

O ciclo de gestão de pessoas tem
quatro etapas: comprometimento,
acompanhamento das metas, análise
de desempenho e o reconhecimento.
Na primeira fase há o envolvimento
do colaborador, seja ele administra-
tivo ou docente, no processo como
um todo, com a definição das metas
individuais, das metas das respecti-
vas áreas e da instituição. Segue-se
o acompanhamento dessas metas,
que procura deixar claro como as
pessoas e a instituição podem e
devem caminhar juntas.

Na análise ou avaliação de de-
sempenho, que já é feita em 360°,
com os profissionais sendo avaliados
pelos próprios pares também, há

toda uma análise da carreira de cada
um, com a modelagem da carreira
do profissional dentro da instituição
de ensino. A quarta etapa do ciclo, a

do reconhecimento, ganha contornos
especiais no Insper, já que há prêmios
específicos de excelência de ensino
para os docentes tanto na graduação

como na pós-graduação, e a avaliação
que leva a esse reconhecimento é feita
pelos alunos que estão terminando
tanto um curso como o outro.

"O ciclo de gestão de pessoas é
uma novidade na academia, uma pro-
posta moderna, um desafio de gestão

empresariada, mas como suas ações
refletem as metas da escola, ele tem
sido uma grata surpresa para todos
nós do Insper", diz Vilma Santos.
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estão deixando de enxergar as políticas
e práticas de recursos humanos apenas
como atividades rotineiras e burocráti-
cas, para inseri-las de forma a agregarem
valor econômico às instituições.

"Quando se definem claramente
as responsabilidades de cada um e se
consegue manter um equilíbrio interno
e externo na remuneração, garantindo o
poder de atração e retenção da mão de
obra, principalmente quando essa mão
de obra deve ter necessariamente um
capital intelectual elevadíssimo, como é
o caso dos docentes de uma instituição
de ensino, o resultado é uma política
de cargos e salários mais transparente e
mais próxima do ideal", justifica Lúcia
Helena, da diretoria administrativa da
Etep Faculdades, uma instituição do Vale
do Paraíba que tem 53 anos de atividades,
seis mil alunos e 350 colaboradores, dos
quais mais de 70% são docentes.

Ela, que há 20 anos atua nas áreas
de recursos humanos e administração e
antes de ir para a Etep, há quatro anos,
atuou na área industrial, levanta um

Estrutura bem definida

Lúcia Helena: instituições fazem
interpretação equivocada do RH

Na Etep Faculdades, o projeto de
recursos humanos está alicerçado em
quatro pilares fundamentais: plano de
cargo e salários; avaliação de compe-

tências; plataforma de treinamento e
reconhecimento/endomarketing.

"Para ter resultados, o projeto
precisa ser muito bem estruturado.
Principalmente no meio acadêmico,
tem de possuir métrica, estrutura e é
de vital importância que esteja total-

mente alinhado com o planejamento
estratégico da organização", explica
Lúcia Helena, diretora administrativa

da Etep, que comanda várias áreas de
apoio da instituição, entre elas a área
de recursos humanos.

No plano de cargos e salários, a re-
muneração é definida a partir de uma
avaliação objetiva do cargo com uma
definição clara das responsabilidades
de cada um e há uma grande preocu-
pação em manter o equilíbrio interno
e externo na remuneração, garantindo
o poder de atração e retenção da mão
de obra. Este é um pilar em que, ao en-
volver os funcionários e responsáveis

das áreas na descrição das atividades,
se gera o comprometimento com o

plano. A transparência na divulgação
da estrutura e da política de salários
para todos os colaboradores é outra
característica importante.

Na avaliação de competências
surge a oportunidade para que todos

os colaboradores e docentes conhe-
çam seu diferencial competitivo e
agreguem valor à sua carreira. Assim

acontecem o desenvolvimento e a
capacitação de todos os gestores e

líderes e surgem desafios como o feed-
back. Todos os colaboradores adminis-

trativos e os professores são avaliados,

respeitando-se as características e
os estágios de cada área, a partir do
mesmo grupo de competências. As
diferentes percepções dos grupos são
comparadas visando a um posterior
alinhamento à estratégia final.

Priorizar as necessidades e otimizar
os recursos são premissas básicas na
plataforma de treinamento, que tem
o objetivo de promover o desenvol-

vimento de toda a equipe. Nesse
pilar entram as pesquisas de clima

interno na instituição, a avaliação
de competências, as reuniões com
grupos de colaboradores, a definição
de orçamentos e o equilíbrio entre as

diversas áreas.
O quarto pilar procura o reconhe-

cimento por meio da proatividade
orientada pela estratégia do negócio,
e cria metas que devem promover o
trabalho em equipe. São estabeleci-
das metas passíveis de mensuração e
se trabalha com o equilíbrio entre o
reconhecimento financeiro possível e
o emocional dos colaboradores. Nes-
se pilar também está um importante
trabalho de endomarketing. É uma
ferramenta que busca fortalecer o en-
gajamento dos docentes, permitindo

que haja uma adequada entrega dos
cursos e a conseqüente fidelização
dos alunos. Nesse caso, é muito im-
portante usar todos os canais de
comunicação disponíveis.

"Uma etapa é premissa da outra

e para chegarmos a esse formato
final fizemos mais de 70 reuniões com
várias equipes multidisciplinares. E
essa transparência é, sem dúvida, uma
aliada muito importante no sucesso do
projeto e dos seus quatro pilares", diz

Lúcia Helena.



ponto polêmico. "Nas indústrias já há
um processo estabelecido que facilita
o trabalho da área de recursos huma-
nos como um aliado às prioridades da
empresa. Esses profissionais trabalham
como parceiros de todas as outras áreas,
para garantir a coerência e o sucesso
entre os vários planos que existem
nessas organizações, o que leva a um
ajuste integrado entre as práticas de
RH e as prioridades do negócio. Já
nas instituições de ensino superior
muitos professores costumam exercer
uma resistência a qualquer mudança,
por considerarem que não têm mais
nada a aprender e acabam fazendo
uma interpretação equivocada das
ferramentas que o RH está utilizando
nos novos projetos."

M arcos Vono, diretor de
RH e Carreiras do Gru-
po Ibmec Educacional,
concorda. "Boa parte

das instituições tem certa dificuldade em
profissionalizar a gestão por sua própria
gênese, muitas vezes formada por pessoas
puramente acadêmicas, sem experiên-
cias administrativas, e que portanto
provocam uma resistência natural às
inovações e mudanças. Trabalhar com
um RH alinhado com as expectativas
das pessoas em perfeita comunhão com
os objetivos das instituições de ensino é
o grande desafio nesse segmento."

Lúcia Helena reconhece a dificul-
dade de implantar planos estratégicos
capitaneados pela área de recursos hu-
manos quando não estão bem estrutu-
rados e não respeitam o tipo de público
e o tempo de maturação de cada grupo
de profissionais. "É preciso quebrar
paradigmas, romper os vínculos emo-
cionais com o passado e não sucumbir
ao clientelismo", acentua. "Em uma
instituição de ensino existem estágios
diferenciados de públicos e é preciso
sempre ajustar o discurso. É preciso ser
persistente e, acima de tudo, ter foco e
nunca se afastar dele", explica.

Para Alexandre Gracioso, diretor
nacional de graduação da ESPM, o
grande desafio do RH em uma ins-
tituição de ensino é desenvolver os

Marcos Vono: desafio é alinhar
projeto às expectativas pessoais

talentos e ao mesmo tempo mantê-los
sob motivação elevada. "Em institui-
ções como a nossa, que possui uma
estrutura enxuta, com possibilidades
de promoções verticais limitadas,
precisamos de formas alternativas
para que as pessoas se sintam recom-
pensadas pelo trabalho que realizam
e estejam constantemente motivadas a
dar o melhor de si para a construção da
imagem de excelência da escola."

Gracioso também destaca a impor-
tância de compreender o papel que
uma empresa de prestação de serviços
tem no mercado. "Todos os dias, por
um período longo de tempo, todos os
consumidores vêm ao local de execu-
ção e consumo dos serviços e isso faz
com que a sensibilidade à qualidade do
serviço prestado seja muito exacerbada
dentro de uma escola, principalmente
se for privada. Normalmente, quem
procura a secretaria ou o financeiro tem
de resolver algum problema urgente. Se
a pessoa julgar que a questão não foi re-
solvida adequadamente, pode destratar
o funcionário que está no atendimento
e isso, ao longo do tempo, gera um des-
gaste emocional que um funcionário de
uma indústria, por exemplo, não terá."

Lúcia Helena, que montou uma
Plataforma de Treinamento na Etep,
acrescenta. "Os colaboradores preci-
sam estar bem treinados e engajados
nos projetos, mas a escolha das fer-
ramentas também é muito importante
para o sucesso da missão."

Segundo especialistas do merca-
do, o sistema de gestão de recursos
humanos tem maior reconhecimento
nas instituições públicas do que nas
particulares porque são as universi-
dades públicas, ainda, aquelas que
dão maior importância e se pautam
por planos de carreira, regimes de
trabalho integral e titulação dos seus
docentes e produção de conhecimen-
to por meio de pesquisa e de serviços
prestados à comunidade.

Já o reconhecimento dos colabora-
dores ganha contornos cada vez mais
modernos no mercado educacional.
"Na Etep, implantamos há dois anos
a remuneração variável (um conjunto
de diferentes formas de recompensa
oferecida aos colaboradores), que é
uma ferramenta nova em termos de
reconhecimento e de recompensa, até
o nível de professor por metas alcança-
das", exemplifica Lúcia Helena. "Esse
é um grande desafio nas instituições
de ensino superior, porque precisamos
construir uma proatividade orientada
pela estratégia do negócio, estabele-
cendo metas passíveis de mensuração,
que promovam o trabalho em equipe
e mantenham o equilíbrio entre o re-
conhecimento financeiro e emocional
dos colaboradores. E esse desafio se
vence também com muita transparência,
com as pessoas envolvidas informadas
constantemente sobre o andamento do
processo", diz Lúcia.

Como diz George T. Milkovich, autor
de livros sobre administração de recursos
humanos, "são as pessoas que traçam es-
tratégias e as conduzem. São as pessoas
que determinam se uma empresa ou uma
instituição é ou não lucrativa, portanto
administrá-las por meio de um conjunto
integrado de práticas de administração
de RH torna-se uma parte essencial do
processo geral de gerenciamento de
qualquer organização".
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