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Com a proposição feita pelos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália de inclusão do ensino 
superior entre os 12 serviços comerciais inseridos no Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS), da Organização Mundial do Comércio – que introduz, pela primeira vez, a educação como 
um produto que pode ser comercializado em todo o mundo –, cabe a pergunta: as instituições de 
ensino brasileiras estariam preparadas para uma concorrência global? 
 
Com a abertura comercial iniciada no governo Collor, as indústrias de nosso país passaram por 
processo similar. Muitas queixas foram feitas e muito discurso em favor da indústria nacional foi 
propalado, mas a verdade é que o consumidor foi ext remamente beneficiado e as empresas 
reagiram rapidamente, conseguindo criar padrões de excelência que permitiram até que algumas 
indústrias passassem a exportar seus produtos. 
 
Também as instituições de ensino – se desejam sobreviver à concorrência internacional – vão 
precisar se reestruturar. Inicialmente, é preciso investir em uma gerência profissional. Ainda é 
comum que essas instituições sejam administradas por pessoas com pouca experiência em gestão 
de empresas, que fazem uso reduzido ou não utilizam adequadamente os softwares de gestão que 
permitem o aumento da produtividade e da eficiência. 
 
Existem escolas e faculdades mal informatizadas, que utilizam softwares amadores – muitas vezes 
desenvolvidos pelo "sobrinho de tal diretor que é fera em informática" – ou, em outro extremo, 
utilizando softwares de manutenção muito cara que, para funcionar, exigem a contratação de 
consultores a peso de ouro. 
 
Acredito que a tecnologia pode e deve ser introduzida na sala de aula e na administração escolar, 
de maneira planejada e gradativa, associada a muito treinamento, a fim de que seja assimilada 
pelos professores e pelos funcionários da instituição. É importante ressaltar que o investimento 
deve ser feito com cautela - não é razoável investir uma quantia alta em softwares sem saber se 
eles se adaptam (ou exigem pouca mudança) ao modelo de gestão ou ao regimento escolar. Na 
verdade, somente depois de um período letivo inteiro usando um software é que se constata a 
adequação. O fornecedor deve ser selecionado dentre aqueles mais sólidos no mercado e com 
uma base de clientes que comprove a eficácia de suas soluções. 
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