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Quando questionados sobre a imagem com a qual associam o ensino superior particular, 
alunos e ex-alunos afirmam ser o acesso ao mercado de trabalho. Essa é apenas uma das 
constatações da pesquisa sobre imagem e reputação do setor educacional superior privado, 
realizada pela CDN Estudos & Pesquisa sob encomenda do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP). 

Para o levantamento, foram recolhidas as percepções de nove públicos de dez regiões do 
estado de São Paulo. A pesquisa, realizada entre fevereiro e março de 2009, envolveu 1.682 
pessoas entre alunos, ex-alunos, professores, pais de alunos e de ex-alunos, gestores, 
funcionários, população do entorno, autoridades municipais e mídia. 

O estudo indicou que 15% dos entrevistados citam de maneira espontânea emprego e 
profissão. Em seguida, as outras imagens que vêm à mente do público são qualidade de ensino 
(6%) e um futuro melhor (4%). Para os alunos, o ensino superior privado representa maior 
empregabilidade. Esse valor está relacionado às seguintes imagens ou evocações: acesso ao 
mercado de trabalho (12%), formação profissional (9%) e futuro melhor (9%).  

Já qualidade de ensino foi a resposta mais citada pelos gestores. Oportunidade de trabalho 
ficou na segunda colocação dentro desse grupo. De acordo com a presidente da CDN Cristina 
Panella, os dados evidenciam certo descompasso entre o objetivo do aluno e a oferta do 
gestor. “De um modo geral, o aluno procura o diploma de nível superior para garantir a 
entrada imediata no mercado de trabalho”. 

O fator empregabilidade, no entanto, fica evidente nos resultados da pesquisa, já que 55% dos 
alunos entrevistados trabalham. Esse percentual salta para 82% entre os ex-alunos.  

Com relação ao que motiva a escolha da instituição, 40% dos alunos entrevistados indicaram 
que o principal critério é localização. Segundo Cristina, esse dado indica a necessidade das 
instituições adequarem seu leque de cursos de acordo com as especificidades locais. O 
segundo critério mais mencionado foi preço acessível (19%). Já a oferta de bolsas de estudo 
só tem importância para alunos das classes C e D (14%), que representam 25% dos 
estudantes entrevistados.  

Por outro lado, segundo os alunos, o critério qualidade de ensino aparece como o principal 
fator de satisfação (33%) com a instituição em que estudam.  A porcentagem de satisfeitos é 
de 88%. Para os alunos insatisfeitos, “professores que deixam a desejar” é o principal motivo, 
o que representa 17% das citações desse grupo.  

De acordo com a presidente da CDN, quanto aos atributos de uma instituição, os resultados 
permitem a divisão dos públicos em dois grupos. Para alunos, ex-alunos, pais e população no 
geral, o corpo docente e administrativo assim como as condições financeiras e a estrutura 
física são os fatores mais importantes na avaliação da instituição de ensino superior (IES).  

Para gestores, professores e funcionários administrativos, há uma diversidade maior de 
fatores, como corpo docente, avaliações de ensino, estrutura física e leque de cursos 
oferecidos. Os principais indicadores de uma instituição de ensino superior de qualidade para 
todos os públicos são corpo docente e variedade de cursos.  

“A mídia me surpreendeu muito, primeiro pelo nível de conhecimento sobre o setor. No 
entanto, o que mais chamou atenção foi que a pequena parcela que se pronunciou tem uma 
visão conservadora”, disse Cristina, tendo como base os dados de comparação entre IES 
públicas e privadas.  



Foram propostas algumas frases, em que os entrevistados deveriam mencionar sua 
concordância ou discordância. 68% da mídia discordaram da afirmação: “As IES públicas não 
apresentam superioridade na qualidade de ensino em relação às particulares”. Essa taxa ficou 
em 79% entre autoridades. O nível de discordância entre professores, funcionários e gestores 
ficou em torno de 40%. Já entre alunos, ex-alunos, pais e população em geral, a porcentagem 
foi de 60%. 

Apesar das percepções diferentes, um ponto é consenso. Todos os públicos concordam que as 
instituições particulares garantem que um número maior de pessoas ingresse no ensino 
superior.  

“A pesquisa revela que a comunicação entre instituições e imprensa precisa ser melhorada. É 
preciso aumentar o conhecimento do público em geral sobre o setor”, afirma Cristina.  

Com esses indicadores, a CDN chegou ao índice de reputação e imagem do setor de IES 
privada. O índice final foi de 59,4%. O resultado foi apresentado no 11° Fórum do Ensino 
Superior Particular Brasileiro (FNESP), realizado em São Paulo, nos dias 24 e 25 de setembro. 
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