
Passada a euforia da Copa, as 
atenções agora se voltam para 
as eleições presidenciais de ou

tubro. De maneira análoga ao cam
peonato mundial, os principais can
didatos saíram da fase dos grupos 
e entraram na etapa do mata-mata. 
Pelo visto, com direito à prorrogação 
e decisão nos pênaltis, haja vista as 
últimas pesquisas eleitorais. 

As discussões deverão se apro
fundar nos próximos meses, deixan
do de lado a lenga-lenga vista até o 
momento. Alguns temas, tais como a 
reforma tributária, têm sido alvo de 
muitas especulações e poucas pro
postas. É bom lembrar que é preci
so ter dinheiro em caixa para cum
prir as promessas de campanha. Não 
obstante sua importância, um as
sunto que me chama a atenção é a 
educação, ainda pouco discutido por 
ambos. Há uma clara dicotomia en
tre os discursos. Políticas de quotas 
em contraposição a pagamento por 
desempenho, criticado em verso e 
prosa por sindicatos e sindicalistas. 
Creio que a única semelhança entre 
os candidatos esteja no fato de que 
puderam frequentar escolas de qua
lidade, numa época em que o uso de 
uniformes, a disciplina e o respeito 
faziam companhia ao giz e ao qua
dro negro. 

De lá para cá muita coisa mudou. 
Para atender a crescente demanda 
e cobrir a lacuna gigantesca por co
nhecimento, resultado de décadas de 
descaso, estratégias de massa tive
ram que ser adotadas. O que era um 
calvário aos governantes, tornou-se 
um eldorado para muitos empresá
rios. Como em qualquer segmento, 
as oportunidades crescem à medida 
que aumentam as necessidades não 
atendidas. Concorrência, novos en-
trantes, fusões, aquisições, acordos e 
estratégias de diversificação são hoje 
assuntos corriqueiros, colocados em 

discussão entre planos de ensino e 
grades de horários. 

Há hoje uma clara segmentação 
no ensino superior, por meio das es
tratégias genéricas de preço, diferen
ciação e foco. A base para a primeira 
está na economia de escala - o que 
se traduz em muitos alunos - pa
ra poder diluir seus custos fixos e 
manter baixas as mensalidades, seu 
principal atrativo. O segundo gru
po é composto em geral por univer
sidades mais antigas e reconhecidas, 
as quais buscam, com dificuldade, 
manter o equilíbrio entre preço e di
ferenciação. O último grupo é tradu
zido por instituições de nichos, diri
gidas a segmentos específicos. 

É comum, à medida que uma indús
tria torna-se mais competitiva, o surgi
mento de novos concorrentes, interes
sados nos lucros proporcionados por 
mercados em crescimento. Empresários 
nacionais e grandes grupos multinacio
nais fazem parte do novo cenário, in
vestindo milhões em infraestrutura e 
aquisições de grupos locais de peque
no e médio porte. Tornar-se-á cada vez 
mais difícil ter empresas familiares no 
setor. A consolidação será a tônica para 
os próximos anos. 

Bons profissionais serão cada vez 
mais demandados, estejam eles dentro 
ou fora da sala de aula. Especialistas 
do setor estão em alta, assim como 
executivos de outras áreas, caçados e 
seduzidos pelo desafio. Com a profis
sionalização da gestão, práticas ho
je comuns em outros setores estarão 
cada vez mais incorporadas à educa
ção. Ao lado de critérios como evasão 
e produção científica - metas de pro
dutividade, satisfação e retenção de 
alunos. Desempenho, criatividade, 
inovação, capacidade empreendedora 
e de realização serão itens cada vez 
mais procurados e desejados. Ótimas 
perspectivas aos profissionais que se 
especializarem e se adequarem aos 
novos tempos. 

O caminho para o ensino privado 
é irreversível, ao menos no que tan
ge às estratégias e técnicas de gestão. 
Quanto ao governo, há ainda algu
mas tarefas a serem feitas. Capacitar, 
valorizar e motivar os professores, 
profissionalizar a gestão, desburo
cratizar o sistema, incluir e melho
rar a qualidade do ensino, construir, 
reformar e aparelhar escolas e salas 
de aula, aumentar a produção cien
tífica internacional, reduzir a eva
são escolar, atrair e reter talentos ho
je perdidos para a iniciativa privada. 
Um longo e árduo caminho, o qual 
infelizmente não será resolvido no 
próximo governo, seja ele petista ou 
tucano. O jeito é torcer para que pro
postas sejam apresentadas antes do 
início da prorrogação, quando em ge
ral a emoção sobrepõe à técnica. 
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