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Retratos do ensino
Pesquisa I2R é um instrumento estratégico inovador para
estabelecer parâmetros de qualidade de mercado

HERMES FIGUEIREDO

Qual é a verdadeira imagem
e reputação das instituições
de ensino superior priva-
das na sociedade em um

cenário concorrencial? A preocupação
permanente do setor em fortalecer a
imagem das IES levou o Semesp a
aprofundar o tema e a desenvolver uma
ampla pesquisa denominada de I2R
(índice de Imagem e Reputação).

Estratégica e inovadora, a pes-
quisa I2R conseguiu, após percorrer
dez regiões administrativas de São
Paulo, entrevistar 1.683 pessoas e

possivelmente, um retrato do setor no
país. Cerca de 200 instituições foram
citadas espontaneamente na pesquisa,
que apontou a educação privada como o
principal acesso ao mercado de trabalho,
formação profissional e a possibilidade
de um futuro melhor.

Para o segmento privado, é de fun-
damental importância compreender a
percepção dos públicos ouvidos pela
pesquisa sobre as causas e fatores res-
ponsáveis pelas altas taxas de evasão
e inadimplência, além de projetar as
principais questões do setor a médio

RECONHECER NA IMAGEM EXTRAÍDA DA SOCIEDADE E
PÚBLICOS ENVOLVIDOS COM A EDUCAÇÃO SUPERIOR ACERTOS
E DEFICIÊNCIAS DO SETOR É PRIMORDIAL À CRIAÇÃO DE
ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

recolher percepções de cada um dos
nove públicos estratégicos: alunos,
ex-alunos, professores, pais de alunos
e de ex-alunos, gestores, funcionários
administrativos, população de entorno,
autoridades municipais e mídia - pa-
râmetros de qualidade de mercado
para as instituições do ensino superior
particular de São Paulo.

Implantada pela CDN Estudos &
Pesquisa, a I2R apresenta dados funda-
mentais e completos para a compreen-
são do atual momento e do futuro
do ensino superior em São Paulo e,

e longo prazo. Para os alunos das IES
privadas, por exemplo, a principal causa
da inadimplência são as dificuldades
financeiras (43%), seguida da falta de
oferta de linhas de crédito para o aluno
(19%), um pleito antigo do setor para o
governo federal.

A pesquisa avaliou, ainda, o nível de
satisfação dos ex-alunos e a influência
dos seus cursos na vida profissional,
cujos resultados nos envaideceram
muito. Entre eles, 80% afirmaram ter
ficado satisfeitos com o curso e 90%
recomendariam a instituição.

O estudo revelou que, após a conclu-
são do ensino superior, apenas 17% dos
alunos permanecem nas classes C e D,
contra 25% dos alunos em período de
graduação, e que 82% dos formados
estão empregados.

Outro dado que nos chamou a aten-
ção foi a força das IES nas localidades
em que atuam, sendo sempre as mais
lembradas pelos entrevistados. Prova
disso é que a localização é apontada
como principal critério para a escolha da
instituição superior por 24% dos alunos,
seguido de preço acessível (19%) e úni-
ca com o curso escolhido (16%).

Esses são apenas alguns resultados
que a pesquisa I2R levantou. Durante
o 11° Fnesp, que o Semesp realiza
nos dias 24 e 25 de setembro, em São
Paulo, teremos a oportunidade de
nos aprofundar mais sobre os temas
abordados. Além da apresentação dos
resultados da pesquisa, será discutido
como trabalhar a imagem do setor
para maximizar seus pontos positivos
e melhorar os pontos negativos.

Acreditamos que, através da cons-
trução de indicadores e índices sinté-
ticos, globais e por público, como os
apontados nessa pesquisa, será possível
às instituições de ensino formularem
corretamente e controlarem a métrica
das avaliações desses indicadores de
resultados, assim como o seu impacto
sobre as suas marcas e sobre o segmento
como um todo. •
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