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É quase uma unanimidade entre
os especialistas em finanças
corporativas que o principal ati-
vo de uma empresa é o corpo de
funcionários. O conceito vira re-
gra no setor empresarial, acos-
tumado a atingir metas para re-
munerar acionistas. Os melho-
res profissionais são premiados
por seus méritos em agregar va-
lor. Assim como os alunos que
tiram as maiores notas, mas com
poucas semelhanças dentro da
sala dos professores.

Eis aí um dos problemas con-
siderados mais graves na educa-
ção brasileira, especialmente na
rede pública de ensino básico: a
falta de perspectivas de carreira
para os docentes. A situação,
contudo, já foi mais desanima-
dora. As regras orientadas por
resultados da iniciativa privada
começam a seduzir as institui-
ções de ensino, viabilizando pla-

nos inovadores para atrair pro-
fessores talentosos. A consulto-
ria Bain & Company completou
dois anos de trabalho de melho-
rias na gestão junto a uma se-
cretaria estadual de ensino.

Atualmente, segundo o sócio
da consultoria Alfredo Pinto,
estão auxiliando na introdução
dos objetivos estabelecidos, ti-
dos como pilares para o sucesso
da educação. Entre os pontos
fundamentais, há a questão pe-
dagógica, onde entra o trabalho
focado no professor. Em se tra-
tando de salários, Pinto alega
ser necessário ir além da moti-
vação. “A remuneração variável
é parte da equação, é preciso
um plano de carreira em que,
mesmo no fixo, o docente possa
continuar a ter aumento de sa-
lário”, argumenta ele.

A ideia é o melhor professor
ter uma premissa de evolução
na carreira e ganhar mais que o
outro menos esforçado, asse-
gurando uma busca perene por

excelência. É a conhecida fer-
ramenta de meritocracia do
setor empresarial.

“Acredito muito nisso levado
à educação. O ensino bom está
atrelado ao bom professor, não
tem outra fórmula. Eles preci-
sam de um planejamento de
carreiras. Hoje não se encon-
tram grandes redes de ensino
preocupadas em formação do
mestre de qualidade”, afirma
Jonas Gomes, que tem vasta ex-
periência na área de ensino e
hoje é sócio da BR Investimen-
tos, gestora de um fundo de
participação de R$ 360 milhões
para investir em educação.

Em São Paulo, a lei da valori-
zação pelo mérito para profes-
sores do estado está prestes a fa-
zer aniversário. O projeto mu-
dou a escala de crescimento in-
dividual na carreira. A depender
da assiduidade, permanência na
escola e avaliação por prova, o
professor é promovido. “A prin-
cipal consequência foi ter esti-

mulado os professores a estuda-
rem. Eles tiveram de ler e se
atualizar. Isso certamente se
traduz em benefício aos alu-
nos”, comenta o secretário da
Educação, Paulo Renato Souza.

O Rio de Janeiro também
busca implementar algo nessa
direção. Já em Minas Gerais,
onde houve um trabalho com a
consultoria McKinsey, entrará
em vigor em janeiro do ano que
vem uma lei que reformula a
carreira dos profissionais de
educação, através do paga-
mento por subsídio, para eli-
minar a distorção alta de salá-
rios entre professores mais an-
tigos e os mais novos.

As boas notícias guardam de-
safios. “Mexer em estrutura de
remuneração é sempre um as-
sunto delicado. É um processo
trabalhoso”, assegura o sócio da
Bain. “O problema é a questão
dos sindicatos, o corporativis-
mo, e isso não é só no Brasil”,
completa o professor Gomes. ■
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Mercado passa lição para a sala
Educação pública brasileira engatinha na prática de meritocracia e definição de metas pautadas por resultados,

“É um círculo vicioso,
porque em primeiro
lugar seria necessário
um planejamento
para tornar a carreira
de professor atraente,
com o objetivo de
segurar talentos.
Daí surgiriam
escolas capazes de
formar talentos

Jonas Gomes,
sócio da BR Investimentos
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Com foco em educação, Alfredo
Pinto, da Bain & Company,

dissemina boas práticas de gestão

dos professores
características triviais para sobrevivência no setor empresarial

Marcela Beltrão

Gestão sob medida
para tiranossauros
Participei recentemente de um grande congresso onde
se discutiam as principais mudanças da educação nes-
ta virada de século, buscando classificá-las em ordem
de importância para o resultado da aprendizagem.

Falou-se sobre tudo, do computador em sala de aula
até o uso de redes sociais, passando, é claro, pelos am-
bientes virtuais de aprendizagem e as novas mídias.
Alguns chegaram a propor que a maior inovação ainda
irá acontecer, através do uso dos telefones inteligentes
(os chamados smartphones) como mídia convergente,
ou seja, ele irá substituir o caderno, o livro, o compu-
tador e muito mais.

Não faltou quem lembrasse da TV digital interativa,
do ensino on-line centrado no estudante e das tele au-
las via satélite. Um importante grupo de especialistas
atentou para a importância da valorização do professor
e da meritocracia como uma inovação, principalmente
na educação pública brasileira.

Em que pese a importância de todos estes elemen-
tos, na minha concepção, a maior inovação ocorrida

na educação nesta
virada de século foi
o início da aplicação
dos princípios bási-
cos de gestão no se-
tor educacional.

Não se assuste, foi
isso mesmo que eu
disse: a grande ino-
vação neste setor foi
descobrir que existe
gestão. Por mais in-
crível que possa pa-
recer para o leitor de
outros setores, na
educação nunca foi
comum haver práti-
cas do tipo: orienta-
ção por resultados;

indicadores de desempenho; avaliação 360 graus; esta-
belecimento de metas quantificáveis; meritocracia;
análises estruturais e funcionais; métodos gerenciais,
entre outras possibilidades.

Finalmente, especialistas e governantes começaram
a perceber que mais dinheiro, mais treinamento, mais
computadores, mais professores, maiores salários, iso-
ladamente, não significa nada. O problema é, e sempre
foi, falta de gestão.

Avaliar o que funciona e o que não funciona; identifi-
car de que modo o estudante pode aprender mais e o
professor pode ensinar melhor; como podemos tirar
mais partido do computador, da internet e das novas
mídias; quais são as melhores metodologias de ensi-
no/aprendizagem; quais são os melhores materiais de
apoio, enfim, para tudo isto precisamos de gestão.

Mudanças à vista
Até há pouco tempo, os cargos de dirigentes educacio-
nais e diretores de colégios eram cargos considerados
políticos. Em outras palavras, eram funções onde a ca-
pacidade administrativa do dirigente nunca chegou a
ser considerada. Este fato só começou a mudar nesta
década, portanto, o amadorismo nas escolas ainda
predomina, mas lentamente começamos a perceber
mudanças e melhores resultados.

Sem a correta aplicação dos princípios da gestão,
não tiraremos a educação brasileira da posição medío-
cre em que se encontra. Felizmente, a gestão chegou
às salas de aula neste século, ainda que muitos tira-
nossauros da educação considerem o termo gestão um
verdadeiro palavrão. ■

Felizmente,
a gestão chegou
às salas de aula
neste século,
ainda que muitos
tiranossauros
da educação
considerem o
termo gestão um
verdadeiro palavrão

MERITOCRACIA Estado de São Paulo promoveu
primeira turma de mestres

O projeto de valorização pelo mérito foi
aprovado como lei em outubro. No fim de janeiro
deste ano, foi feita a primeira prova, com
participação de 92 mil professores e 44,5 mil
foram promovidos, que já tiveram aumento de
25%. A próxima prova será em julho de 2011.
No programa, a remuneração inicial de R$ 1.835
pode chegar a R$ 6.270 ao longo da carreira.
O secretário de Educação, Paulo Renato
Souza, admite que havia falta de estímulo para
progressão na carreira e problemas na formação.

CONSULTORIA NA ESCOLA

Interesse do aluno em
permanecer na escola
Na metodologia de disseminação
das melhorias em gestão, Alfredo
Pinto, da Bain & Company, explica
o valor dos mecanismos de
engajamento: acesso, alocação,
assiduidade, exposição ao
conteúdo e interesse. “A escola
precisa despertar o interesse do
aluno, tem de combater a evasão”.
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Defesa da integração
do conteúdo escolar
Outra vertente é a estrutura
pedagógica. A integração do
conteúdo serve para evitar
dispersão de desempenho dos
professores. A exemplo de um
ambiente de força de vendas em
que um talentoso se sobressai, e
o resto fica à margem, sem apoio.
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Distância entre perfil
técnico e de gestão
A orientação acadêmica
arraigada entre os gestores das
escolas atrapalha na introdução
de temas da iniciativa privada.
“É um setor onde o aspecto
técnico prevalece, e nem sempre
o melhor professor é o melhor
diretor”, observa Alfredo Pinto.
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RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Beto Barata/AE

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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