
28 Brasil Econômico Segunda-feira, 1 de novembro, 2010

Conrado Mazzoni
cmazzoni@brasileconomico.com.br

Vedete dos círculos corporativos, a palavra inova-
ção vem ganhando espaço nas estratégias das em-
presas para garantir a sobrevivência em mercados
cada vez mais competitivos e globalizados. Ao meio
acadêmico, fica a missão de se adequar a uma reali-
dade de empenho e investimentos direcionados à
evolução de processos e produtos. No caso da Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
aproveitou-se o alinhamento entre inovação e
marketing. Inserido no projeto de fomentar o tema
dentro da escola, a instituição lançou um curso de
Inovação & Gestão, hoje na quinta turma.

Para subir mais um degrau, vai incrementar a
metodologia de ensino da matéria de gestão marke-
ting, alçando-a para um conceito que ultrapassa as
fronteiras da publicidade. Uma forma de conscienti-
zar a academia que a inovação atinge outros campos
além do produto, abrindo oportunidades nos “pon-
tos de contato” do consumidor.

É como, por exemplo, uma rede de fast food fo-
car ações de fidelização na forma como são aborda-
dos os clientes em seus restaurantes ou em sua pá-
gina on-line, ao invés de se debruçar em inovação
propriamente na comida.

Paulo Sérgio Quartiermeister, diretor do centro
de inovação da ESPM, está à frente do projeto. Para
ele, que estima ver a metodologia pronta para fre-
quentar a sala de aula em fevereiro de 2011, era ne-
cessária uma resposta da faculdade perante o con-
texto em favor da inovação. Foi o estopim.

“Falávamos que inovação não pode ficar sempre
em novos produtos, a empresa tem que levar em
consideração a relação da marca com os consumido-
res e isso se dá através dos pontos de contato”, ob-
serva o professor. Ainda faltava um fator para con-
cretizar o plano. “Não tínhamos uma ferramenta que
nos orientasse na busca desses pontos e hoje temos
um parceiro com uma metodologia complementar à
nossa”, explica Quartiermeister.

O novo integrante do projeto poderá lançar mão
de pesquisas para levantar as prioridades de focos de
mudança da empresa. “Tínhamos o projeto na teo-
ria, não tínhamos como medir isso”, acrescenta.
Entendida a capacidade que o canal tem para in-
fluenciar o consumidor, abre-se a oportunidade
para diferenciar a marca.

A parceira é a empresa europeia Integration IMC, na
figura do sócio e responsável pela operações na Améri-
ca Latina, Eric Dherte. “Vamos treinar o corpo de pro-
fessores”, adianta ele. Nesta reta final de 2010, é pouco
provável que a metodologia passe a incorporar o currí-
culo do curso Inovação & Gestão antes de 2011. “Tive-
mos nossas reuniões internas na minha área, mas deve
ser em fevereiro de 2011”, afirma o diretor da ESPM.

Em um segundo momento, a metodologia de ma-
peamento de pontos de contato não deve ficar restrita
a uma grade curricular. Olhando de forma mais ampla,
pode-se notar que, além de detectar oportunidades de
ação de marketing, o conceito pode funcionar na bus-
ca de pontos de comunicação, por exemplo. Quartier-
meister não descarta que a disciplina se multiplique
para outros cursos. Mas ainda é prematuro falar nisso.
Ele lembra que será preciso ouvir outros professores,
“mas também estamos pensando em oferecer essa
metodologia em um curso separado, mais curto. Pode
servir para inovação e em comunicação”, afirma. ■
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Universidade Livre de Berlim inaugura sede em São Paulo

A caça por projetos de cunho inovador
nos centros acadêmicos tem estreitado
as relações bilaterais. A Universidade
Livre de Berlim inaugurou uma sede
em São Paulo e uma representação
que deverá servir de plataforma de
orientação para estudantes e cientistas

da América do Sul. Segundo um
comunicado do Centro Alemão de
Inovação e Pesquisa, a sede de
São Paulo tem a incumbência de
promover as relações bilaterais
e expandir iniciativas científicas, seja na
identificação de parceiros qualificados

ou na preparação de novos cientistas.
A Universidade Livre é uma das maiores
faculdades de Berlim. Suas principais
áreas estão concentradas em
humanidades, ciências sociais e em
saúde e ciências naturais. O interesse
no Brasil se refere às áreas de humanas.
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Paulo Sérgio Quartiermeister,
diretor da ESPM, espera resultados

inéditos da metodologia

gestão de marketing
do produto em si, atingindo os momentos de contato com usuário

Henrique Manreza

Qual é a melhor receita
para o ensino médio?
O último Censo Escolar reafirma que o ensino médio não
é atraente para os estudantes. Segundo os dados de ma-
trículas, 15% deles desistiram de estudar. Em 2007, in-
gressaram no ciclo cerca de 3,4 mil jovens e, em 2009,
cerca de 2,2 mil. A comparação entre a série inicial e a fi-
nal dos três anos de ensino indica queda média de 35,5%
nas matrículas. Combater essa evasão é tarefa prioritária
e gigantesca. Sem formação adequada no ensino básico
(a escolaridade até o ciclo médio), o estudante não avan-
ça nos estudos nem adquire preparo para o trabalho. E,
além do esforço para manter em aprendizagem quem já
frequenta a escola, há o desafio de colocar para dentro
outros 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos, que estão fora
da rede de ensino. Quem tem a melhor “receita de bolo”
para o ensino médio brasileiro?

Uma força-tarefa que se reunirá em São Paulo, nos
próximos dias 4 e 5, promete empenho para ajudar na
definição de ingredientes. Trata-se do Grupo de Arti-
culação pelo Ensino Médio, formado por institutos e
fundações empresariais, associações e organizações
não-governamentais que já se destacam pela atenção
dada a esse segmento do ensino. A articulação é lide-
rada pela Fundação Avina. Inclui parceiros como Insti-

tuto Unibanco, Itaú So-
cial, Fundação Victor
Civita, Instituto Voto-
rantim, Movimento To-
dos pela Educação e
Ação Educativa.

O grupo começou a
ser mobilizado em mar-
ço deste ano, no Recife.
No encontro, o desta-
que era uma experiên-
cia inovadora de ensino
médio integral condu-
zida pelo Instituto de
Co-Responsabilidade
pela Educação (ICE). O

programa se tornou política pública em Pernambuco e
caminha para outros estados da região. Poderá, segundo
o grupo, servir de inspiração, entre outras, para as de-
finições do futuro Plano Nacional de Educação (PNE),
que terão como base as propostas aprovadas na Confe-
rência Nacional de Educação (Conae).

O conteúdo dessas propostas é considerado pouco
específico para a complexidade das questões do ensino
médio. Por isso, na reunião do Grupo de Articulação,
denominada oficina “Ensino Médio no PNE 2011-2020:
articulações para a incidência”, o propósito é identifi-
car pautas comuns e especificar ações para o segmen-
to, no campo da política pública e no ambiente escolar.
Neste último plano, um estudo do MEC, em parceria
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pu-
blicado este ano, parece oferecer o “bolo” que todos os
estudantes gostariam de saborear. Foi uma análise
qualitativa do ensino médio em escolas estaduais do
Acre, Ceará, São Paulo e Paraná que apresentam ótimo
desempenho. As seguintes boas práticas, comuns às
escolas, foram observadas:
● Aprendizagem como foco central da escola;
● Expectativas elevadas sobre o desempenho dos alunos;
● Elevada responsabilidade profissional dos docentes em
relação ao sucesso dos estudantes;
● Trabalho em equipe e lideranças reconhecidas;
● Preservação e otimização do tempo escolar;
● Normas de convivência claras, aceitas e incorporadas
à dinâmica da escola;
● Clima harmonioso: a escola como um lugar agradável
para ensinar e aprender;
● Autonomia e criatividade por parte da equipe escolar. ■
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Universidade Livre de Berlim é estratégia para integrar pesquisas na área de humanas
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