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Valorizar os colaboradores por meio de processos de recursos humanos incentiva o ensino de 
qualidade. Mas um dos desafios é romper os vínculos emocionais. 

No meio dos profissionais de recursos humanos 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 necessidade 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 completar 
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, não tenha medo de quebrar paradigmas e de romper os vínculos 
emocionais do passado. 

"As instituições de ensino superior se movimentam cada vez mais no sentido de 
desenvolverem ações capazes de criar um clima de melhoria contínua na sua organização e 
isso é muito positivo, já que lidam com o conhecimento, com um público mais diferenciado, 
exigente e que cobra uma constante atualização e informações de ponta", defende Willian Bull, 
consultor da Mercer Human Resource na área de capital humano. 

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 compreendida como uma área central para 
organizar 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 profissionais de RH que possam 
contribuir na união de esforços para a conquista dessas vantagens competitivas", acrescenta 
Willian Bull. 

Com uma grande e diversificada oferta de cursos; uma nova estrutura de trabalho; a 
organização e implementação de processos como a formação de docentes; 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 estão deixando de enxergar as políticas e 
práticas de recursos humanos apenas como atividades rotineiras e burocráticas, 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 Lucia 
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 ponto polêmico. "Nas indústrias já 
há um processo estabelecido que facilita o trabalho da área de recursos humanos 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." 
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