Estudo desenvolvido pela empresa de pesquisa
Demanda revela que falta de diálogo entre o
mercado e a instituição de ensino compromete
relações entre empregadores e executivos

SE HÁ ALGUNS anos as empresas reclamavam da falta de
mão-de-obra especializada, hoje
esse cenário não mudou muito.
O que mudou foi a atitude das
organizações, ao passarem de
reativas a pró-ativas e formarem
parcerias com as universidades
de modo a se criarem cursos
baseados nas necessidades dos
empregadores. Mas ainda existe
um longo caminho de entendimentos para que os estudantes
atendam, de fato, ao que o mercado espera de um profissional
com formação executiva. Esse
diagnóstico foi apresentado
pela Demanda, empresa de
Pesquisa e Desenvolvimento de
Marketing, em seminário no dia
25 de novembro no CRA-SP.
O estudo, inédito, detalhou o
relacionamento entre as escolas
privadas que oferecem cursos de
Educação Executiva, as empresas e os futuros alunos. Segundo
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a Demanda, os profissionais
graduados ou pós-graduados em
Administração não atendem às
expectativas dos contratantes
ao apresentarem dificuldade de
entender mecanismos de trabalho simples - como duplicatas e
faturas -, falta de visão integrada
da empresa, currículo desvinculado da prática e formação
excessivamente generalista.
Foram ouvidos 300 empregadores (sócios e diretores de
empresas que possuem curso
universitário completo, responsáveis ou influenciadores
da seleção de executivos em
empresas com mais de 50 empregados) e 375 futuros alunos
(profissionais graduados em
curso superior, com 22 a 44
anos de idade e intenção de
freqüentar, nos próximos 12
meses, cursos de educação
executiva, i n c l u i n d o MBAs,
mestrado e doutorado).

Relação tênue
Ao apontar a complexidade
na formação do profissional
com o perfil a d e q u a d o , o
estudo também revela que as
companhias desejam maior
aproximação com as instituições de ensino superior.
"Os empregadores acham
que podem colaborar mais
com a academia. Entretanto,
observamos que, atualmente
a relação entre as escolas e o
mercado de trabalho é muito
tênue", analisa o Adm. Silvio
Pires de Paula, presidente da
Demanda e ex-conselheiro
do CRA-SP. O percentual de
empresas que possuem convênio e prestam assistência
às i n s t i t u i ç õ e s de e n s i n o
ainda é pequeno; 79,7% deles
oferecem apenas estágios aos
alunos, embora haja interesse em ampliar esse relacionamento (veja quadro 1).

Por outro lado, complementa o executivo, as empresas
estão menos interessadas em
patrocinar cursos e professores,
infra-estrutura das universidades e bolsas de estudo. Do
universo de companhias entrevistadas, apenas 26% mantém
convênio com instituições de
ensino. Desse total, em 77,5%
a parceria é para desconto em
mensalidades, seguido por estágio a alunos (7,5%) e bolsa
de estudos a alunos carentes
(6,3%). (veja quadro 2)
"Ao contrário", reflete o Adm.
Silvio de Paula, "as organizações
que exigem mais de profissionais com formação executiva
de excelência poderiam investir
no desenvolvimento das comunidades, aumentando o nível de
educação. Pagar a mensalidade
do aluno significa custo na receita, sem garantia de um bom
retorno de investimento".

falam línguas diferentes
O que é importante
a escolha de uma
instituição de ensino
na ótica das empresas
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Ganha-ganha
A explosão de cursos e universidades de formação executiva faz com que, cada vez
mais, as instituições de ensino
busquem soluções para reter
o a l u n o após a graduação.
Por outro lado, as empresas
querem profissionais qualificados. Portanto, o negócio de
educação superior relacionado
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ao ensino de pós-graduação
está intimamente ligado à
satisfação das necessidades do
mercado de trabalho.
Quanto à expectativa dos
alunos, o estudo apresentado
pela D e m a n d a revela q u e
66,9% deles pagam seus cursos e sua principal expectativa
é a atualização profissional,
com 54% das respostas. Em
seguida, o maior interesse é
melhorar o trabalho (33%) e,
em terceiro lugar, obter aumento salarial (13%). Dessas
respostas, o foco de novos
alunos que buscam um curso
de formação executiva é estritamente profissional, (veja
quadro 3).
Já da parte das instituições de ensino, devido ao
interesse em reter o aluno,
as questões mais constantes
para os dirigentes são: como
ativar os ex-alunos para contratação de estágios; qual seu
interesse por cursos seqüenciais, de extensão, seminários e outras iniciativas; quais
as necessidades do mercado
de trabalho; que' cursos de
Educação Executiva oferecer;
quais são os meus concorrentes e como são avaliados em
comparação à minha faculdade ou universidade.
Todas essas indagações
devem ser levadas em consideração, mas é preciso haver
um envolvimento tanto da
academia quanto das organizações com a comunidade,
entendê-la e compartilhar os
mesmos objetivos.

Escolha do campo
Assim como n u m a partida de
futebol é fundamental decidir
por um campo com condições
para o jogo e infra-estrutura
capaz de suportar os torcedores e os participantes da
partida, os estudantes optam
por instituições e cursos que
os preparem bem para suas
carreiras. Portanto, a Administração é a disciplina que
melhor atende ao profissional
q u e pretende ingressar em
uma instituição de ensino.
De acordo com a pesquisa
realizada com os futuros alunos, Administração é um dos
cursos q u e desperta maior
interesse, com 33,6% da preferência (veja quadro 4).
Tanto é assim que 19,8%
dos entrevistados consideram a Faculdade de Economia e Administração da USP
(FEA) a instituição mais
desejada para pós-graduação
(veja quadro 5). Isso porque,
ainda segundo o estudo realizado pela Demanda, um
dos principais fatores para a
escolha desta universidade é
seu nome tradicional e bem
conceituado no mercado.
Mas não basta somente a
credibilidade da escola. Como
na maioria das vezes é o estudante quem arca com os custos
da universidade particular.
A escolha dos futuros alunos
pelos cursos é feita, segundo
a maioria dos entrevistados,
através dos sites das universidades, tanto para graduação
quanto para pós-graduação e

especializações. E, de acordo
com a pesquisa, o nível de informações nesses portais está
bastante aquém do que as instituições oferecem. Já para os
empregadores, é fundamental
que a academia tenha uma boa
aceitação no mercado de trabalho e ensine o que as empresas
precisam de seus profissionais,
(veja quadro 6).
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