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Investir em cursos específicos pode ser uma opção para aproveitar as demandas de mercado, 
mas exige análise e precaução com "ondas passageiras".  

Nem todos os alunos querem cursar administração, direito ou pedagogia, as três carreiras 
mais populares do Brasil em número de cursos e de vagas. Há quem busque cursos diferentes, 
mais específicos, inovadores e focados em uma determinada área de atuação. Há algum 
tempo, esses cursos chamados de singulares têm se tornado mais atrativos, tanto para os 
alunos como para as instituições que os formatam. No entanto, de acordo com alguns 
especialistas, é preciso precaução. As instituições devem avaliar o mercado e as demandas 
existentes antes de abrirem um novo curso singular.  

No livro The Campus Experience (Summus Editorial), o consultor em comunicação educacional 
Rafael Villas Bôas aplica a teoria da "cauda longa" para a realidade da educação superior 
brasileira. Para explicar a teoria, Villas Bôas dá um exemplo prático. "Na livraria virtual 
Amazon.com é possível encontrar tanto best-sellers como livros de baixíssima rotatividade, 
vendidos pontualmente para pequenos nichos de leitores. Ao contrário do que acontece no 
mercado tradicional, a personalização de serviços nas empresas da nova economia não 
reverte, necessariamente, em custos desproporcionalmente elevados em uma ponta ou preços 
mais altos, na outra."  

O termo cauda longa surgiu nos processos de gestão a partir de um artigo de Chris Anderson, 
editor da revista Wired, publicação americana sobre tecnologia. O próprio Anderson, 
posteriormente, transformou o conceito no livro A Cauda Longa (Editora Campus).  

A teoria foi elaborada com base no estudo dos indicadores de dois setores específicos: varejo 
online e empresas de software. "Enquanto o varejo convencional de livros em lojas, em função 
da sua capacidade reduzida de estoque, concentra-se em vender os itens mais populares, os 
varejistas online não precisam preocupar-se com espaço de armazenamento limitado, podem 
anunciar produtos de baixa demanda facilmente. O acesso a essa longa cauda de produtos 
com vendas de baixo volume se converte em uma quantidade imensa de renda", explica Villas 
Bôas. 

Ao adaptar o conceito de cauda longa para o ensino superior, Villas Bôas utilizou números do 
censo educacional de 2004. Naquele ano, as 2.012 instituições de ensino superior públicas e 
privadas ofereciam um total de 18.644 cursos, divididos em 430 diferentes carreiras. Desse 
total, 16% (2.964) eram cursos de Administração e Pedagogia. As dez carreiras então mais 
ofertadas representavam 40% do número total de cursos e concentravam 55% dos alunos 
(veja gráfico ao lado). Segundo o consultor, dados de censos mais recentes tendem a acentuar 
essa tendência. Se de um lado há concentração com pouca variedade de cursos representando 
muita oferta de vagas, do outro existe uma grande dispersão, que forma a chamada cauda 
longa. Apesar dos cursos singulares, com pouca oferta, e poucas vagas estarem pulverizados 
na parte final do gráfico da "cauda", somam uma quantidade bastante expressiva. São cursos 
ímpares, espalhados dentre as mais variadas áreas. "Essas graduações são respostas às 
necessidades de formação específicas de setores como saneamento ambiental, segurança 
pública, técnicas de irrigação e tecnologia em ortopedia, e muitos outros. São cursos 
fundamentais para o progresso da ciência, para a consolidação de novos campos da economia, 
e para o fortalecimento de setores menos desenvolvidos", diz Villas Bôas. 

 



As instituições particulares têm uma participação considerável dentro da teoria da cauda longa 
aplicada ao setor do ensino superior no Brasil. De todas as 430 carreiras ofertadas pelo 
mercado, segundo o Censo 2004, 156 (ou 36%) eram oferecidas por apenas uma ou duas 
instituições, totalizando 206 cursos divididos em 84 públicos e 122 privados. "Esses cursos são 
inexpressivos numa perspectiva de escala. Contudo, partindo do ponto em que as instituições 
de ensino superior estão evitando competir em mercado onde precisem de escala para 
equilibrarem-se financeiramente, os cursos singulares são uma estratégia de inovação, 
posicionamento e diferenciação, fundamental para aquela instituição em busca de um nicho", 
defende Villas Bôas. Na relação candidatos por vaga é possível perceber espaço para crescer 
dentro desse nicho, segundo trecho do livro de Villas Bôas. "Em 2004, das 100 melhores 
relações de candidatos/vaga, 42% são de cursos originais e segmentados, oferecidos por, no 
máximo, duas instituições do Brasil." 

 

 
Marcos Facó: embora atraentes, cursos não podem ser apenas uma saída mercadológica 

Alguns especialistas, porém, são reticentes. Para Marcos Facó, superintendente de 
Comunicação e Marketing da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, ainda é difícil aplicar 
a teoria da cauda longa no ensino superior, por conta da estrutura tanto física quanto de 
quadro de funcionários das instituições de ensino. "O conceito não está sendo aplicado 
corretamente. A cauda longa vem de um custo quase zero ao deixar seu estoque de produtos 
disponível num depósito virtual, por exemplo. A cauda longa funciona nesse contexto. Na 
realidade do ensino superior, com alunos presenciais, não existe. Talvez a teoria pudesse ser 
adaptada para cursos a distância, pois o aluno que entrasse geraria um custo muito baixo e 
traria lucros para a instituição." 

Para Mário Fagundes, consultor da Catho, é possível investir nesses cursos, contanto que se 
faça análise de mercado. As instituições precisam ficar atentas à demanda e ao interesse dos 
alunos, mas o Brasil ainda não possui um ambiente onde o profissional técnico é valorizado, 
ressalva. Apesar disso, Fagundes lembra que as vagas para técnicos e tecnólogos estão em 
crescimento no Brasil. "Hoje existe uma divisão muito grande de trabalho e em algumas áreas 
faltam profissionais. As empresas procuram treinar internamente, fazem parcerias com 
instituições de ensino, os cursos sob medida, universidades coorporativas etc. É nesse espaço 
que as instituições de ensino precisam se encaixar", defende Fagundes.  

Para ele, existem necessidades e oportunidades difíceis de serem preenchidas, que poderiam 
ser sanadas pelas instituições de ensino. "Tenho um cliente, uma empresa de Campinas que 
faz próteses mecânicas para deficientes físicos. Praticamente não há profissional especializado 
nisso aqui Brasil, engenharia mecatrônica para próteses.  



Há cursos técnicos protéticos, mas são para formar profissionais quase artesãos, não são 
engenheiros que montam próteses modernas. Essa empresa manda seus funcionários à 
Argentina e até à Alemanha para fazerem cursos de nível superior. Existem ramos de atividade 
econômica em que as próprias empresas acabam se responsabilizando pela formação da mão-
de-obra."  

Na área de gestão o cenário é semelhante: cada vez mais específica e subdividida. 
Atualmente, existem cursos de gestão de restaurantes, em hotelaria, hospitalar, rural etc. 
Segundo Mário Fagundes, isso é um sinal de maturação do mercado. "O mercado mesmo se 
encarregou de criar regras para profissionalizar certos setores. Não dá mais para tocar certos 
negócios de forma familiar e amadora. São profissões que estão amadurecendo, são ramos 
que estão se profissionalizando. E geralmente são cursos mais rápidos que surgem para 
preencher brechas existentes. É claro que alguns desses cursos podem tanto amadurecer 
como desaparecer, pois estão intimamente relacionados com o comportamento de certos 
nichos comerciais."  

 
Villas Bôas: singulares são estratégia par quem busca um nicho 

É essa tendência de modismo que Facó considera preocupante. "Como todo curso diferenciado, 
é óbvio que há um poder  inegável sobre determinados públicos, e às vezes a relação 
candidato/vaga é elevada. O problema é que os profissionais que se formam nesses cursos 
tendem a ser rapidamente absorvidos pelo mercado; com isso, a perpetuidade do curso é 
incerta."  

Como exemplo, o professor da FGV cita experiências regionais. "Aqui no Rio existe curso de 
gestão de carnaval, gestão de padaria, tem cursos de gestão de tudo hoje em dia. Mas até 
quando esses cursos e seus profissionais vão sobreviver no mercado? Quantas pessoas 
trabalham no carnaval? O mercado de trabalho é difícil, muito concorrido e muitas vezes 
implacável com certos profissionais. Ao passo que os cursos tradicionais, como direito e 
administração, são perenes e duradouros, pois sempre haverá empresas e setores abertos a 
esses profissionais", diz. 

Para Facó, os cursos muito específicos podem atrair um número elevado de alunos no início, 
mas a longo prazo a tendência é que eles percam valor e interesse. Pois geralmente eles 
suprem um demanda pontual e muitas vezes passageira. O mercado fica abastecido e depois, 
saturado. Para as instituições isso é perigoso. "Não digo que esses cursos não deveriam existir, 
não é isso. Eles devem existir, sim, mas eles não podem ser encarados do ponto de vista 
mercadológico como uma saída para as instituições", diz o professor. "O problema é que para 
manter um curso com qualidade, em qualquer área, ainda mais em áreas específicas, a 
instituição precisa de laboratórios, ferramentas, recursos humanos e muitos investimentos. O 



montante de investimentos não é pequeno, não será facilmente absorvido com apenas uma 
turma." 
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