
As instituições
e os stakeholders
Uma imagem positiva da empresa ou instituição é tão importante

quanto as próprias ações que ela desenvolve

raduz-se stakeholders como o conjun-
to de pessoas ou agentes que parti-
cipam de alguma atividade para
ganhar ou perder. Palavra que está

sendo usada nas inter-relações empresariais para
identificar o universo de pessoas ou instituições
que são ou podem vir a ser afetadas pelas ações
de determinado grupo ou da mesma forma afe-
tar as atividades da empresa. Para uma organiza-
ção ter todos os seus públicos operando em
sintonia com seus objetivos, ela precisa estar an-
corada em uma simbologia, um conceito ou uma
reputação que a identifique perante as outras.
Numa instituição de ensino, o corpo docente, os
funcionários, a mídia, os formadores de opinião
pública, as empresas são todas stakeholders, por-
que são eles que difundem a reputação desta nas
comunidades onde interagem. Portanto, são eles
que comunicam a imagem da instituição e con-
tribuem para a formação de seu conceito.

A cada dia as empresas incorporam mais aos
seus negócios o conceito de Branding, que é uma
nova filosofia de gestão: a gestão com foco na
marca. É um preceito novo que se deseja agregar
à gestão educacional.

O cenário atual é muito dinâmico e toda em-
presa ou instituição precisa estar preocupada em
pensar suas ações, políticas e estratégicas com
foco em valorizar sua marca, ou seja, sua imagem
e a reputação perante seus diversos públicos.

O conceito de Branding envolve, portanto,
a administração de todos os relacionamentos
que geram valor para todos os públicos envol-
vidos com a empresa ou instituição. O objetivo
é agregar valor, isto é, gerenciar o valor que a
empresa ou instituição está criando a cada
momento no sentido de dar-lhe mais respeita-
bilidade e consideração. Portanto, é preciso
gerenciar "todos aqueles" que podem aumen-
tar ou ameaçar esse valor.

Nessa visão, todo público ou qualquer insti-

tuição que possa afetar a competitividade da sua,
marca é considerado um stakeholder, que é muito
mais que um cliente. Apenas para citar alguns
exemplos: clientes e investidores, ONGs, autori-
dades, mídia, funcionários, fornecedores, forma-
dores de opinião, concorrentes, entre outros.
Nesse sentido, as instituições ou empresas que
não monitorarem seus stakeholders não sobrevive-
rão em médio prazo.

Uma imagem positiva da empresa ou institui-
ção é tão importante quanto as próprias ações
que ela efetivamente desenvolve. Essa imagem
surge da percepção da relevância de suas ações e
seus projetos para os seus diversos públicos. As
respostas aos caminhos a seguir devem estar no
que se convencionou chamar de Diálogos com
Grupos de Interesse. O diálogo é uma ação po-
derosa para ouvir e aprender no processo de tro-
ca a ser desenvolvido e mediado por profissio-
nais especialistas desse conceito. Estimulando-se
mudanças em todos os níveis da relação da em-
presa com a comunidade, encontram-se soluções
para problemas específicos, dimensionam-se e
priorizam-se questões polêmicas e propicia-se o
engajamento e a participação de diferentes gru-
pos de interesse para estabelecer parcerias em
questões de interesse comum.

Diálogos mal planejados e malconduzidos
podem trazer mais problemas do que benefícios.
Em contrapartida, a inércia poderá induzir a per-
da de oportunidades, decisões inadequadas por
falta de informação e, o pior, descrédito junto
ao público.

A aceitação pública de uma empresa ou ins-
tituição na conquista de clientes fiéis define
na atualidade sua competitividade. As empre-
sas e instituições que insistirem em se manter
no modelo tradicional não suportarão as pres-
sões num mundo e num mercado cada vez
mais competitivo e exigente. A capacidade de
exercer o diálogo, criando o envolvimento ne-
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cessário com o stakeholder, é o caminho mais
rápido e seguro para se chegar a um novo pa-
tamar de relacionamento.

Se aplicarmos esse conceito aos órgãos go-
vernamentais, cujos stakeholders são os cidadãos,
os investidores, a mídia, as autoridades, as em-
presas, as instituições, os funcionários, os forne-
cedores, entre outros, toda a política estabe-
lecida e os projetos desenvolvidos terão que ser
percebidos como de relevância para seus públi-
cos. E têm que ser estabelecidos, por meio de
diálogos com seus interlocutores.

A expectativa da população é que o governo
atenda o cidadão em todas as suas necessidades
de sobrevivência (saúde, habitação, transportes
etc.) e a sua formação (educação). É relevante,
portanto, para a população que o governo seja o
responsável pelo sucesso do projeto de vida de
cada cidadão.

A formação acadêmica e profissional nos di-
versos níveis e nas diversas fases é de responsabi-
lidade dos sistemas federais, estaduais e munici-
pais de educação. Na formação superior, é o MEC
o organismo responsável e executor das políticas
públicas, que em última instância permitirão aos
cidadãos alcançarem seus objetivos de realização
do projeto de suas vidas.

precisaria ser transformada no modelo de pro-
moção e incentivo, para que as estruturas de en-
sino particular possam cumprir seus desígnios
institucionais e alcançar cada vez mais a qualifi-
cação de seu trabalho. Logicamente, há necessi-
dade de pensar-se primeiro em um plano de de-
senvolvimento econômico que o país precisaria
fazer para alcançar sua sustentabilidade e cresci-
mento. Em razão deste é que se fariam os proje-
tos de capacitação para o trabalho, em que a par-
ceria com o Estado e as instituições se estruturaria
para o atendimento das demandas. São mudan-
ças que não podem ser feitas da noite para o dia
e que deveriam alterar sensivelmente as relações
de ordem administrativa na atual burocracia. Um
exemplo do que não funciona é a forma como
está sendo planejado o Sistema de Avaliação Na-
cional do Ensino Superior (Sinaes). Está comple-
tamente equivocada, porque não se parte da pre-
missa que deva ser um trabalho colaborativo para
que o produto final "ensino-aprendizado" possa
ser alcançado.

O conceito constitucional de avaliação vem
sendo aplicado desde o governo passado. Todos
entenderam a sua importância, mas não foi um
processo pedagógico no sentido de analisar o
funcionamento dos cursos e depois implementar

A formação superior no Brasil é provida tan-
to por instituições públicas como particulares,
cada qual com suas responsabilidades e sustenta-
das por contribuições de impostos ou pelo paga-
mento dos serviços pelos próprios usuários. São
elas que, em nome do Estado, atendem os cida-
dãos que buscam uma formação destinada a
capacitá-los para o desempenho profissional, ca-
minho para a busca do sustento e de tornarem-
se cidadãos úteis para suas comunidades.

Dentro desse conceito moderno de adminis-
tração muda completamente a relação que o MEC
deve ter com as instituições privadas, porque elas
se constituem seus stakeholders privilegiados para
que o Estado possa alcançar aqueles objetivos de
melhor qualificar as pessoas. Apesar de todo o
ceticismo, essa mudança precisaria ser ao menos
idealizada. Trata-se de uma realidade que mais
dia menos dia precisará ser enfrentada, porque,
acima de tudo, as instituições de ensino, funcio-
nários e professores são agentes que o Estado tem
de privilegiar e incentivar.

A cultura do Estado protetor e fiscalizador

as devidas correções de aprimoramento. Havia
um "ranqueamento" para desmoralizar as esco-
las particulares, publicando-se apenas a versão das
notas dos alunos e nada sobre as condições de
oferta (corpo docente, projeto pedagógico, ins-
talações e laboratórios). Passava-se para a opinião
pública uma imagem desrespeitosa e negativa das
instituições sem acesso aos processos que deram
origem às notas e aos conceitos. O que interessa-
va era aparecer na mídia como arautos da avalia-
ção e da qualidade, apenas como crítico de re-
sultados e não como mentor de um sistemático
processo de melhorias.

Esse é apenas um exemplo. São tantas as ques-
tões que demandam soluções de consenso entre
MEC e IES, tantos os desafios a serem vencidos,
que não se pode parar a busca do melhor cami-
nho para servir ao consumidor final, o sofrido e
pobre estudante brasileiro. •
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