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ENSINO Tradição e qualidade são pontos que definem o prestígio das grandes universidades brasileiras

usp e Ibmec lideram entre as mais admiradas

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

PESQUISA
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Entre os 107 empresários entrevistados, a maioria
considera o nível universitário dos candidatos a
primeira condição para a seleção

Segundo uma parcela conside-
rável dos 107 empresários e di-
retores de empresas ouvidos
pelo DCI, a tradição é o prin-
cipal fator de respeitabilidade
das universidades.

Dentro deste critério, in-
clui-se a fama adquirida ao lon-
go dos anos, fator decorrente
do fato de se tratar de univer-
sidade mais conhecida e mais
comentada.

A universidade que já é an-
tiga e que tem essa “tradição”
leva os empresários a supor
que oferece qualidade tanto
pelo nível técnico de seus pro-
fessores como também pela
qualidade do ensino.

Qualidade, aliás, vem se tor-
nando o critério pelo qual as
novas organizações de ensino
universitário estão conseguin-
do destaque e poder compe-
titivo perante as instituições
mais tradicionais.

Embora a noção de qualida-
de de ensino seja um critério
que está inserido no conceito
de “tradição”, este atributo
tende a se tornar, com o tem-
po, mais importante do que a
tradição, isoladamente. De um
modo geral, admite-se que a
longevidade de uma universi-
dade traga atributos que a dis-
tinguem das mais novas.

Outros itens citados pelos
empresários foram a moderni-
dade e a diversidade de áreas
de ensino.

Pesquisa DCI
traça o perfil
mais admirado

são paulo

Dentro do atual quadro de oferta
de mão-de-obra no Brasil, a qua-
lificação profissional passoua ser
um dos principais critérios de se-
leção nas empresas. Atualmente,
além de exigirem dos candidatos
bom conhecimento de línguas
estrangeiras e habilidade em in-
formática, elas valorizam princi-
palmente um bom currículo es-
colar.

Esta é uma das conclusões da
pesquisa realizadaentre fevereiro
e março de 2007 pelo DCI, que
ouviu 107empresários ediretores
de empresas. Para a maioria de-
les, o nível universitário dos can-
didatoséo primeiropontolevado
em consideração para a seleção.

No entanto, ainda é pequena a
participação do pessoal com for-
mação universitária na popula-
ção brasileira.

Apenascerca de15% dosbrasi-
leiros adultos têm este grau de
formação. Este é o motivo pelo
qualgrande partedos jovens,nos
dias atuais, esteja pleiteando a
obtenção de diplomas que os
qualifiquem paradisputar asme-
lhores oportunidades em um
mercado que vem se tornando
cada vez mais exigente.

Para atender a esta demanda
crescente de formação superior,
novas organizações de ensino
têm surgido. Nos últimos dez
anos, o mercado de cursos uni-
versitários no Brasil passou por

uma rápida e profunda transfor-
mação.

Antigase tradicionaisuniversi-
dades estão recebendo a compe-
tição direta de novas e modernas
instituições de ensino que bus-
cam oferecer qualidade para dis-
putareste imensomercadocons-
tituído pelo público que busca
formação universitária.

Universidades conceituadas
A Pesquisa DCI apontou ainda a
que a tradição permanece sendo
o principal critério de avaliação
das instituições de ensino supe-
rior. Por adotar este critério, a
maioria dos empresários consul-
tados apontou a Universidade de
São Paulo (USP) como sendo a
melhor instituição de ensino.

Sendo a mais antiga das atuais
universidades brasileiras, teve a
tradição construída por mais de
70 anos a seu favor na conquista
de 44% dos votos. Dentro deste
mesmo critério, com 34 % das res-
postas, a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) ocupa o segundo lugar
entre as instituiçõesde ensino su-
perior de maior prestígio junto
aos empresários, vindo a seguir a
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), com 30%
das respostas, e a Universidade
Mackenzie, com 21%.

Apesar da grande concentra-
ção de respostas nestas quatro
instituições do ensino superior,
dezenas de outrasforam mencio-

das — PUC, Mackenzie e Funda-
ção Armando Álvares Penteado
(FAAP) — têm seu prestígio mais
relacionado com seu nome do
que com o reconhecimento de
sua especificidade nos negócios.

Outro dado importante desta
pesquisa reside nas menções às
instituições de ensino superior
que estãoconquistando orespei-
to e a admiração dos empresários.
Entreestas, oIbmec despontaco-
mo a organização com maior visi-
bilidade.

Entre as novas universidades,
também foram mencionadas as
instituições o Centro Universitá-
rio Nove de Julho (Uninove), a
Universidade Paulista (Unip), a
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) e a Universi-
dade São Judas.

Pelos dados colhidos, pode-se
concluirque atradição deuniver-
sidades como USP, FGV e PUC
tende a ser lentamente ultrapas-
sada por estas novas instituições
que se apresentam com imagem
de maior modernidade e ade-
quação às exigências de merca-
do.

“Nossa instituição faz questão
de manter a tradição e qualidade
de ensino. Por isso, nos preocupa-
moscoma capacitaçãodenossos
professores e a modernização
dos métodos aplicados em aula”,
disse a vice-reitora acadêmica da
PUC, Bader Sawaia.

carlos matheus

nadas pelos empresários entre-
vistados, com grande dispersão
de respostas para universidades
de outros estados brasileiros.

No caso da USP, seu prestígio
está especialmente relacionado
com as Faculdades de Economia
e Administração, de Engenharia e
de Comunicação, nas quais se
formou grande parte dos empre-

sários de maior renome no co-
mando das empresas pesquisa-
das.

No entanto, a FGV constitui,
entre os empresários, a institui-
ção mais associada, atualmente,
aos padrões de modernidade de
ensino relacionados aos desafios
da competição de mercado. As
demais instituições menciona-

AÇÃO SOCIAL

Asyst Sudamérica
promove curso gratuito
sucursal revisada !!!

A Asyst Sudamérica, empresa de
gestão e operação de tecnologia
da informação, promove no pró-
ximo sábado um curso gratuito
de informática com a participa-
ção de alunos indicados pelos
próprios funcionários da empre-
sa.

Cerca de 25 pessoas, entre ado-
lescentes, adultos e idosos, serão
beneficiadas pelo projeto de in-
clusão digital da empresa. O cur-
so faz parte da campanha Solida-
riedade Levando Conhecimento
(SLC) e englobaas principais fun-

ções e ferramentas dos progra-
mas Windows, Word, Excel e Ou-
tlook e noções básicas de Inter-
net.

Com duração de quatro mó-
dulos, oprimeiro delesterá início
no dia 14 na sede da Asyst Suda-
mérica. Os alunos são indicados
pelos próprios colaboradores da
empresa e as aulas, ministradas
por instrutores voluntários, pro-
fissionais da companhia.

“Atualmente, a informática é
um requisito fundamental para
qualquer profissional conquistar
uma colocação no mercado”, diz

Francisco Blagevitch, diretor de
Novos Negócios da Asyst Suda-
mérica.

Além de adquirirem mais co-
nhecimento e aumentarem as
chances de ingresso no mercado
de trabalho, os participantes ga-
nharão uma apostila com o con-
teúdo apresentadoem salade au-
la e um certificado de participa-
ção.

SegundoBlagevitch, aCampa-
nhaSLC éumamaneira devalori-
zaro aprendizadonãosó dosfun-
cionários, mas também desper-
tar o interesse pelo estudo de ou-
tras pessoas próximas a esses co-
laboradores. A campanha SLC já
beneficiou cerca de 100 pessoas,
oferecendo cursos gratuitos.

panoramabrasil

País quer ser escolhido como um
centro para capacitação e
transferência de tecnologia do setor

MEIO AMBIENTE

Brasil propõe sediar centro regional
sobre poluentes orgânicos e resíduos

sãopaulo // OMinistério doMeio Ambiente,por in-
termédio da Secretaria de Qualidade Ambiental
(SQA), participará de dois eventos em Dakar, no Se-
negal, para contribuir com as novas decisões da
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgâni-
cos Persistentes. Maisdo que participar comseu vo-
to, o Brasil pretende ser escolhido como um centro
regional para capacitação e transferência de tecno-
logia do setor. Para alcançar seu objetivo, indicará a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Am-
biental (Cetesb), ligada à Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São Paulo, como órgão respon-
sável pela gestão do centro.

De acordo com a gerente de projeto da Diretoria
de Riscos Ambientais da SQA, Sérgia Oliveira, o País
reúne as qualificações necessárias para ser um pólo
de estudo e disseminação de informações para toda
a América do Sul.

MEIO AMBIENTE

TERCEIRO SETOR

“A Cetesb possui umalarga experiência no geren-
ciamento de resíduos e controle de substâncias con-
taminantes”, diz Sérgia.

Os dois eventos na capital senegalesa consistem
na reuniãodo GrupoAd-hoc (formadopor especia-
listas) e na III Conferência das Partes da Convenção
(COP-3). A primeira ocorrerá de 25 a 27 de abril e, a
segunda, entre os dias 30 de abril e 04 de maio. A es-
colha do centro regional de capacitação, pleiteado
pelo Brasil, ocorrerá durante a COP-3.

A Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes
Orgânicos Persistentes, chamada de Convenção
POPs, tem-se mostrado um dos mais importantes
instrumentos de promoção de segurança química
em todo o mundo. Ela se destaca por determinar que
os paísesparte adotemmedidas decontrole relacio-
nadas àprodução, importação,disposição euso das
substâncias classificadas como poluentes orgâni-
cos e persistentes.

Além de quatro analistas etécnicos da SQA, o mi-
nistério também enviará a Dakar um membro da
Assessoria Internacional. O Ministério do Desen-
volvimento avalia o envio de um representante.

panoramabrasil

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 12 abril. 2007. Carreira&Gestao, p. B3.




