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Setor de cursos

pré-vestibulares

cresce junto à

educação superior

e precisa estreitar

o relacionamento

com fornecedores

E
cada vez maior no Brasil o
número de pessoas que in-
gressam em um curso supe-
rior. Somente nas institui-

ções federais, de 2003 a 2009, passa-
rão de 113 mil para 227 mil o núme-
ro de vagas, segundo estimativas do
Ministério da Educação. Em 2002, ha-
via 43 universidades federais no País.
Hoje, são 55. Junto com esse mercado,
se expande também o setor de cursi-
nhos pré-vestibulares, que tem o obje-
tivo de garantir uma cadeira em algu-
ma das melhores e mais concorridas
faculdades do País, sejam elas públi-
cas ou privadas.

Mesmo antes do "boom" educacio-
nal, surgia em Campinas, há 14 anos,
a Oficina do Estudante, que opera no
ramo de cursinhos pré-vestibulares e
colégios técnicos. A empresa, que uti-
liza o Sistema Didático Etapa, possui
atividades extra-classe, como oficinas
temáticas, debates, workshops, pales-
tras, oficina cidadania, oficina radi-
cal e oficina cultural. Tudo isso para
chegar mais próximo, não só do pú-
blico-alvo, o estudante, mas também
da comunidade onde atua. Com isso,
é possível enfrentar a concorrência de
centros educacionais de peso como
Objetivo, Anglo e Integral. Em 2008, a
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Oficina implantou ainda o ISSO!, cur-
so preparatório para concursos pú-
blicos que exigem nível médio e su-
perior. Nos planos de expansão, es-
tá também a implantação do Ensino
Médio, em 2010.

Mas manter uma estrutura como
esta não é fácil. É preciso de bons for-
necedores em todas as áreas. Para que
nada dê errado, sob pena do aluno mi-
grar para outra escola, a empresa va-
loriza quesitos como pontualidade na
entrega de materiais e serviços, preços
competitivos e transparência e ética
nas negociações. É o que informa o di-
retor da empresa, Antônio Talli. "As fa-
cilidades se relacionam aos parceiros
com visão empreendedora e que, por-
tanto, acabam fechando bons negó-
cios ao longo de todo o ano", explica.

Talli conta que, para lidar com os
mais de 80 fornecedores dos mais di-
versos segmentos, como papelaria,
serviços gráficos e publicidade, ele

Antônio Talli, diretor
presidente da Oficina

do Estudante

não usa uma estratégia específica,
mas procura usar o bom senso, além,
é claro, de muita pesquisa de mercado.
Geralmente, um departamento fica
responsável por fazer a cotação com
vários fornecedores, mas isso não im-
pede que outro setor da empresa cola-
bore na cotação de determinados ser-
viços e produtos.

Jogo de cintura
Porém, mesmo com todos os cui-

dados, Talli informa que as dificulda-
des podem ser sentidas em algumas
áreas, especialmente na de tecnolo-
gia, já que existem poucos fornecedo-
res e, em geral, estes atendem a mui-
tos clientes, sem apresentar, às vezes,
uma boa infra- estrutura. As empresas
do setor gráfico também costumam
dar "dor de cabeça", segundo o dire-
tor da Oficina do Estudante. Materiais
impressos didáticos e de divulgação
costumam chegar com a cor esverde-
ada, pois as gráficas têm muitos clien-
tes e, para atenderem rápido a solici-
tação, não fazem o trabalho bem feito.
"Muitos fornecedores não reconhe-
cem o erro e ainda jogam a culpa na
gente. Dizem que nós que mandamos
o arquivo errado. Sem transparência
não dá para trabalhar", reclama.

Taíli observa ainda que este tipo de
coisa é mais fácil de acontecer no in-
terior. "Nas capitais, o profissionalis-
mo é maior. Tenho parceiros em São
Paulo e quase nunca tive problemas.
Os preços também são mais compe-
titivos, lá cotei produtos e serviços na
capital paulista que custavam a me-
tade do preço que me cobraram em
Campinas", relata.

Materiais confeccionados fora dos
padrões combinados e dificuldade na
devolução ou troca de produtos são
outros empecilhos pelos quais Talli já
passou. Ele cita ainda o não compa-
recimento do fornecedor em reuniões
de fechamento de orçamento. "Tento
entender o que aconteceu e corrigir a
falha junto ao parceiro. Quando não é
possível, não tem jeito: troco de forne-
cedor", finaliza.
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