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Foi-se o tempo em que a formação acadêmica era suficiente; instituições de ensino já 
assumem até orientação de carreiras  
 
A estudante americana Trina Thompson, de 27 anos, decidiu levar a cabo sua insatisfação com 
a faculdade Monroe e pediu na Justiça os US$ 70 mil pagos à entidade pela graduação em 
tecnologia da informação. Trina alega que, ao contrário do prometido, a instituição de Nova 
York não se esforçou o suficiente para ajudá-la em sua busca por trabalho. 
 
A colocação profissional é um dos motes da instituição, que oferece a cada aluno um 
conselheiro pessoal para orientar sobre questões como escolha da profissão, estratégias para 
arrumar emprego e até mesmo técnicas para entrevistas. O problema de Trina, é que, em seu 
caso, estes instrumentos simplesmente não foram suficientes. E ela quer que a universidade 
pague pelas promessas que não foram cumpridas. 
 
O exemplo da estudante americana ainda está distante de acontecer no Brasil, onde as 
universidades particulares são tímidas em suas promessas. Mas o modelo que ela critica 
instituições oferecendo além da formação acadêmica, um viés de treinamento profissional para 
o mercado, está se tornando bastante comum no país. E com grande apoio de estudantes e 
profissionais. 
 
O grupo Ibmec Educacional, por exemplo, aposta na orientação e na prévia gestão da carreira 
de seus alunos como garantia do sucesso de seus cursos. Eduardo Wurzmann, presidente da 
entidade de ensino, afirma que não se trata de acompanhamento de carreira, o chamado 
coaching. "Trabalhamos com um modelo de orientação para o mercado", diz. A empresa conta 
com as unidades Veris e Ibmec Carreiras que oferecem cursos, realizam palestras e encontros 
com profissionais do mercado. 
 
O Ibmec acompanha a performance do aluno desde a entrada dele no curso escolhido. 
Wurzmann sabe, por exemplo, que em 2008, 60% das vagas oferecidas para estágio tinham 
como contratantes ex-alunos do Ibmec. "Dos nossos ex-alunos de graduação que continuam a 
utilizar o serviço do Carreiras, 54% o procuram para recolocação e 46% para orientação 
profissional", afirma. 
 
Só o Carreiras de Belo Horizonte fez 250 atendimentos pessoais e com hora marcada, e 3,8 
mil orientações via e-mail, no ano passado. O foco no mercado tem seus benefícios. 
"Recebemos muitos estudantes de universidade privadas, que têm boa qualidade de ensino, 
mas não estão antenadas com as novidades", diz Wurzmann. 
 
Aluno funcionário 
 
Com o slogan "Você bem preparado. Você bem empregado", a Anhanguera Educacional 
trabalha com foco em aumentar o potencial de empregabilidade dos alunos. "Nossa supervisão 
de estágio é voltada para a colocação profissional", afirma o empresário Antônio Carbonari 
Netto, fundador e presidente da instituição de ensino. 
 
Segundo levantamento da Anhanguera, em média 80% dos alunos que entram na instituição 
já estão empregados. "Na formatura, este número salta para 92%", diz Carbonari, ex-
professor de matemática que lecionava em cursinhos na década de 1970 e hoje comanda um 
grupo com mais de 250 mil alunos. 
 
O crescimento de 12% na taça de empregabilidade é um dado público, mas não vale como 
propaganda, ressalta o empresário. "Nosso contrato de serviço educacional informa que o 
aluno é corresponsável pelo ensino e aprendizado." 
 
A preparação para o mercado é seguida à risca pela instituição, que, inclusive, deixou de 
investir no ensino de disciplinas acadêmicas como metodologia, hoje oferecida apenas nos 



cursos à distância."Cumprimos todas as diretrizes do Ministério da Educação, mas eu acredito 
no futuro e algumas disciplinas não têm mais sentido", diz. 
 
Outra que conta com formas de quantificar o número de estudantes que ajuda a colocar no 
mercado é Anhembi Morumbi. Segundo dados do Global Career Center (GCC), serviço de 
empregabilidade das universidades participantes da rede Laureate de ensino - grupo 
americano que adquiriu participação na Anhembi em 2005 -, nos últimos quinze meses, a 
universidade colocou cerca de 5,5 mil alunos e ex-alunos no mercado de trabalho.  
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