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As universidades privadas iniciam o ano letivo com as atenções voltadas para a retenção de 
seus profissionais estratégicos, que em sua maioria são professores de graduação com 
títulos de mestres e doutores, com expectativa de continuidade de carreira na instituição. 
Como é o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie , da Universidade Anhembi 
Morumbi e da Universidade São Judas , que contam com programas que variam desde a 
implantação de uma política de incremento de carga horária fixa até a capacitação virtual 
em gestão para mais de 850 professores universitários. 
 
Para Maria Lúcia Vasconcelos, pró-reitora acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi, 
o maior desafio é a retenção dos bons profissionais. “Mais de 50% de nossos professores já 
contam com mestrado e doutorado. Como já superamos o percentual exigido por lei, damos 
ênfase para a contratação de profissionais que tenham um bom currículo”, afirma 
Vasconcelos ao explicar que a experiência profissional em uma instituição de ensino 
conhecida também conta pontos positivos.  
 
A Universidade Anhembi Morumbi conta hoje com cerca de 850 professores, sendo que 
destes 50% possuem titulações acadêmicas. “Destes, 30% são mestres e 20% doutores”, 
diz. 
 
Segundo Vasconcelos, para a retenção dos bons professores é necessária a implantação de 
novas práticas de desenvolvimento humano. “A questão salarial é ainda um fator de peso, 
mas a oportunidade de capacitação profissional é um diferencial. Quando um profissional 
participa de um processo de desenvolvimento, ele pensa duas vezes ao aceitar uma proposta 
externa”, avalia. 
 
Para atender esta demanda, a Universidade Anhembi Morumbi acaba de lançar um 
programa de especialiazação virtual de gestão para seus professores. “Implantamos uma 
ação piloto em 2005 e, como tivemos sucesso, temos a meta de oferecer esta capacitação 
para todos os nossos funcionários em um prazo máximo de dois anos”, diz 
 
Contraponto 
Entretanto, o presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP), Luiz 
Antonio Barbagli, afirma que este movimento não está apenas ligado a uma questão de 
valorização do profissional e ressalta que a falta de determinação de um percentual de 
contratação de professores doutores, leva as universidades a contratarem profissionais 
menos titulados.  
 
Barbagli explica que a lei exige que um terço do corpo docente das universidades seja 
composto por professores mestres e doutores. “Como não há um percentual definido, 
algumas universidades não priorizam a contratação de doutores, devido aos altos sálários”, 
diz. (veja box). 
 
Desafio 



Para o executivo Hothir Marques Ferreira, superintendente de desenvolvimento humano da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, que possui um corpo docente de 1.100 professores, 
o grande desafio é recrutar os professores doutores. “Até o mês de fevereiro finalizaremos 
cerca de cinqüenta contratações de professores titulados, dando prioridade aos candidatos 
doutores. Mas estes não são tão fáceis de encontrar no mercado”, avalia.  
 
Ferreira explica que seu grande interesse é manter os professores por um período mais 
longo na universidade. “Em 2000 implantamos um programa de previdência privada que eu 
considero fator-chave para retenção, pois a questão salarial por si só já não é suficiente para 
a manutenção do corpo docente”, diz.  
 
Através de programas de incentivo a pesquisa e financiamento a participação de eventos 
científicos, Ferreira explica que os profissionais se vêem comprometidos com a instituição, 
onde desenvolvem a sua carreira. “Ainda é mais fácil dar incentivos para a formação 
acadêmica dos mestres, mas já temos uma política que garante a prioridade de doutores na 
contratação”, diz.  
 
Remuneração estratégica 
Já Fernando Herren Aguillar, diretor da Faculdade de Direito da Universidade São Judas , 
diz que a remuneração ainda é o fator primordial para a retenção e atração de profissionais 
estratégicos. “Realizamos um levantamento do mercado e sempre oferecemos uma proposta 
irrecusável aos bons profissionais ”, afirma.  
 
Aguillar explica que a demanda de contratações, em sua maioria, é atendida pelas 
indicações de profissionais que já atuam na universidade.  
 
Carga horária 
Para garantir a baixa rotatividade dos profissionais, a Universidade São Judas inicia o ano 
de 2006 com as atenções voltadas para o aumento de carga horária dos funcionários. 
“Mesmo com a exigência da lei para a contratação de professores com carga integral de 
quarenta horas, muitos profissionais conseguem conciliar dois empregos”, diz. 
 
Para Aguillar, a melhor forma encontrada para a retenção dos profissionais estratégicos foi, 
além a oferta de maior carga horária, o incentivo aos projetos de pesquisa dos professores 
titulados. A Universidade São Judas conta hoje com 700 professores, sendo que mais de 
80% destes possuem títulos de mestre ou doutores. “A maioria ainda é composta por 
mestres, mas acredito que se o mercado conseguir atrelar as condições de desenvolvimento 
acadêmico à valorização de profissionais doutores no momento de recrutamento, esta 
realidade mudará”, diz.  
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