
ECONOMIA

Alta
expectativa
Instituições apostam em crescimento de até
20% no processo seletivo de fim de ano e
aproveitam otimismo para ofertar novos cursos

C rise financeira mundial e
no mercado brasileiro, al-
tas taxas de desemprego e
a conseqüente mudança e

adiamento nos planos de investir em
uma carreira profissional por parte de
muitos jovens marcaram os vestibulares
do final do ano passado e do início deste
ano. Apesar do cenário, muitas insti-
tuições de ensino superior registraram
bons números de novos ingressantes e
confirmaram o que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva chamou de apenas
uma "marolinha".

"Temos uma linha de crescimento di-
ferente dos concorrentes e uma estrutura
nova para o mercado, com muitas fusões
e aquisições durante todo o ano e isso
fez com que não sentíssemos o impacto
da crise em 2009", explica o diretor de
Unidade de Negócios do Grupo Kroton,
Sandro Ricardo Bonás. O Grupo não tem
ainda metas fechadas para o vestibular
2009/2010, mas só no último trimestre
registrou um aumento de pouco mais de
20% no número de alunos inscritos em
relação ao trimestre anterior.

Outra característica do Grupo que o
faz ter altas expectativas no próximo
vestibular é o investimento constante
em EAD. "Nosso olhar é para a vocação
e aceitação de cada região em relação
a determinados cursos e com isso con-
seguimos manter uma oferta cada vez
maior no mercado. Além disso, temos
grande capilaridade em cursos a distân-
cia que nos possibilita ofertar produtos

que o sistema presencial não permite",
explica Bonás. Com vestibulares trimes-
trais a partir do final de novembro de
2009, o Grupo Kroton também vai per-
mitir que seus vestibulandos utilizem a
nota do ano passado no Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem) para facilitar
o ingresso nas suas unidades.

Usar a nota do Enem conquistada
pelos alunos em outros anos, já que o
exame deste ano só vai acontecer no
início de dezembro, é uma estratégia
utilizada por várias instituições para
evitar que o adiamento do Enem possa
prejudicar e colocar areia em um cenário
que parece dos mais promissores.

A pró-reitora de graduação da Uni-
versidade Metodista de São Paulo
(Umesp), Vera Gouvêa Stivaletti, cita
alguns pontos para estar otimista: a
economia reagiu, a nova lei de estágios
se estabilizou sem provocar problemas e
o mercado educacional respondeu bem a
todos esses movimentos. "Mesmo com
todo aquele cenário obscuro, tivemos
um aumento no número de matrículas
no início deste ano em relação ao mes-
mo período de 2008 e, portanto, as ex-
pectativas são muito positivas também
para o vestibular deste final de ano."

Segundo ela, a universidade tem
investido e apostado em processos de
qualidade e na área de atendimento
integrado ao aluno, o que tem evitado
que aconteçam muitas desistências nos
cursos. "Além disso, sempre usamos
os resultados do Enem e, em virtude

do que aconteceu, os estudantes que
participarem da primeira fase do nosso
vestibular vão poder utilizar apenas
suas notas de 2005 a 2008. Já na fase
de seleção será possível, nos cursos
que ainda tiverem vagas em aberto, a
utilização da nota conseguida no exame
no final deste ano", explica.

Aumentar as ofertas de cursos de
graduação e trabalhar diferentes certi-
ficações é outra saída para acreditar em
bons números de novos ingressantes nas
instituições. É nesse caminho que aposta
a Universidade da Cidade de São Paulo
(Unicid). "Vamos oferecer cursos mais
atraentes e currículos integrados, prin-
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cipalmente nas áreas de pós-graduação
e educação continuada", aponta a pró-
reitora acadêmica, Ester Regina Vitale.
A Unicid também vai considerar a nota
do Enem como uma parcela da nota
final dos vestibulandos, já que possui
um calendário de provas agendadas que
começou no final de outubro e vai até o
início de 2010.

Segundo o diretor-executivo do
Grupo Cruzeiro do Sul, Fábio Ferreira
Figueiredo, a expectativa é ultrapassar
os números de novos alunos registrados
em 2008. "No início deste ano houve
uma retração natural em função das
perspectivas de uma economia ruim e de

Estudantes do ensino médio: crise
e prorrogação do Enem não devem
afetar número de ingressantes

muito desemprego, mas esse momento
já passou. Muitos estudantes resolveram
esperar até que o mercado estivesse
mais firme e, consequentemente, temos
uma parcela de jovens que não prestou o
último vestibular e agora vai voltar neste
de final de ano e começo de 2010."

O Grupo Cruzeiro do Sul prevê
um aumento de 20% em relação ao
resultado obtido no vestibular de um
ano atrás. Fábio Figueiredo também
destaca que investir em cursos no-
vos e específicos para determinadas
regiões do país é outra estratégia
possível para as instituições.

Um bom planejamento estraté-
gico e o binômio criativida-
de e qualidade contribuem
para que as instituições

tenham altas expectativas para os vesti-
bulares de final de ano. A Universidade
Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) investe em dez novos cursos
na graduação tecnológica e, a partir de
2010, passa a ter cursos modulados.
"É importante mostrarmos aos ingres-
santes que estamos preocupados com
inovações que não comprometam a
qualidade ou a carga horária dos cursos
disponíveis, mas que se constituem em
mais uma opção e em vantagens para
eles cursarem uma universidade", ex-
plica o pró-reitor de extensão da USCS,
Joaquim Celso Freire. Essa mudança
de estrutura, chamada de Graduação
Modular, faz com que o estudante pos-
sa adequar a velocidade da formação à
disponibilidade de recursos e tempo.

Para as instituições que possuem
grande parcela do seu público em uma
faixa etária mais velha, como é o caso da
Anhanguera Educacional, os efeitos do
adiamento do Enem não trarão grandes
prejuízos. "Nosso público é majorita-
riamente de idade maior. Apenas um
quarto vem do ensino médio", esclarece
o diretor comercial da Anhanguera,
Antônio Costa.

Corrida para
dar fôlego

As universidades estaduais e fede-

rais estão tomando medidas para que

o atraso do Enem não cause muitos

danos. A USP, por exemplo, estuda

uma fórmula para que os alunos da

rede pública não sejam prejudicados e

o resultado do Enem pode acrescentar

até 6% à nota final do candidato. A

idéia é dar um bônus ao vestibulando e

assim manter o mesmo patamar de alu-

nos de escolas públicas que entraram

no vestibular passado na USP, ou seja,

cerca de 30%. Esse bônus faz parte do

projeto de inclusão social da univer-

sidade, o Inclusp, que concede mais

3% para os que fizeram todo o ensino

médio em escolas públicas e outros 3%

para aqueles que aderiram ao Pasusp

- sistema de avaliação seriada.

Algumas instituições particulares

de ensino superior já decidiram pela

exclusão das notas do exame em seus

processos seletivos, como é o caso da

PUC-SP e do Mackenzie, mas essas

instituições também mantêm boas

expectativas em relação ao vestibular

deste final de ano.

O grupo mais uma vez vai investir
forte em regiões como o Centro-Oeste
e interior de São Paulo, onde tem ob-
tido excelentes resultados. "Com um
mercado cada vez mais exigente no que
concerne a qualificação e uma economia
em franca recuperação, vamos investir
em regiões que apresentam maior elas-
ticidade de crescimento econômico,"
diz Costa. Outra instituição que vai
investir fortemente em novas ofertas é a
Anhembi Morumbi, que, com quase 120
opções de cursos entre graduação, EAD
e pós-graduação, criou mais de 20 novos
cursos para o vestibular deste final de
ano. (Rodolfo C. Bonventti) •
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