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Ao longo dos últimos 20 anos, atuando 
no mercado educacional, mais especifi
camente no ensino superior, tenho tido a 
oportunidade de acompanhar diversas trans
formações e vivenciar inúmeros aprendiza
dos. O que tenho verificado é que até o ano 
2000 - tendo como ponto alto a década de 
1980 -, quem havia completado o nível su
perior tinha status diferenciado das demais 
pessoas. Portanto, na boa e grande maioria 
das vezes, encontrava diversas oportunida
des no mercado de trabalho. 

Somente para avançarmos e tomarmos 
d imensão dos desafios a serem enfrenta
dos pelas inst i tuições de ensino superior, 
proponho a análise de alguns indicadores 
numér i cos . Segundo dados do Censo da 
E d u c a ç ã o Superior de 2009 - realizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
e pelo Minis tér io da E d u c a ç ã o - divul
gados em janeiro deste ano, 2,5 mi lhões 
de brasileiros estavam matriculados em 
cursos superiores. 

Ainda considerando dados da mesma 
pesquisa, o Brasil dobrou o número de con-
cluintes na educação superior. Esse núme
ro, que foi de 467 mi l em 2002, saltou para 
959 mi l em 2009. Além disso, considerando 
o mesmo período, o número total de pessoas 
com educação superior, no país, aumentou 
de 3,5 milhões para 5,9 milhões. 

Indicadores positivos se analisados iso
ladamente. Uma simples comparação com 
dados divulgados pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação , Ciência 
e Cultura), t a m b é m de 2009, mostrava que 
o Brasil - apesar de alguns progressos - lide
rava a lista de países da América Latina com 
alto índice de analfabetismo: 14,1 milhões 
de pessoas que não sabiam ler ou escrever. 
Ou seja, embora o número de brasileiros 
que concluíram ou estão cursando o tercei-

ro grau seja expressivo, ainda não supera o 
número de iletrados no país. 

Porém, retomando a introdução deste 
artigo, eu diria que hoje - diferentemente 
do que se verificava na década de 1980, por 
exemplo -, aqueles que já conclu í ram ou 
cursam o terceiro grau estão apenas migran
do para uma categoria de apresentação ao 
mercado de trabalho. Ser graduado já não 
significa nenhuma diferenciação. 

Esta comunidade que concluiu o ter
ceiro grau - representada por pouco menos 
de 6 milhões de brasileiros - está apenas 
incluída nas listas de agências e consulto
rias de recrutamento ou, ainda, cadastrada 
em dezenas de sites de classificados de 
empregos. É um avanço, sem dúvida. Um 
avanço para o acesso aos profissionais de 
Recursos Humanos. O que - em momento 
algum - traduz a certeza de empregabili-
dade (nem de ascensão). 

Baseado nessa e em tantas outras refle
xões sobre "acesso" e "ascensão", cabe aqui 
um relato pessoal sobre um fato ocorrido 
em 2007. Em certa ocasião, entre incontá
veis idas e vindas do Rio de Janeiro - como 
consultor que visitava um de meus clientes 
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- perdi o ú l t imo voo da ponte aérea para 
São Paulo. Sem poder voltar para casa, na
quela noite fiquei hospedado em um hotel 
próximo ao Aterro do Flamengo. Acordei 
por volta das 3 horas da madrugada com 
um barulho e uma gritaria intensa. Ao des
cer para verificar o que acontecia, encon
trei a praia iluminada, onde muitas pessoas 
jogavam futebol. 

Ao buscar entender as razões que mo
tivavam aquela "pelada" nada usual, des
cobri detalhes da rotina de um grupo de 
trabalhadores. Eram, na maioria, garçons e 
funcionários de restaurantes. Eles relataram 
que costumavam acordar por volta das 9 
horas, arrumavam o salão do estabeleci
mento onde trabalhavam, atendiam até por 
volta das 15 ou 16 horas. Descansavam um 
pouco. Depois, à noite, voltavam a arrumar 
o salão e atendiam novamente até o úl t imo 
cliente, que deixava o restaurante entre 1 e 
2 horas da madrugada. Qual poderia ser o 
horário livre para uma partida de futebol? 
Isso mesmo. Em torno das 3 horas, exata
mente quando fui acordado. 

En tão , ao amanhecer, já a caminho de 
São Paulo, peguei-me pensando que seria 
muito difícil, por questões de tempo, que 
aquele grupo pudesse cursar uma faculda
de e, consequentemente, buscar a ascensão 
no mercado de trabalho. Pensei e conc lu í 
que, se t inham disposição para jogar bola, 
poderiam estar estudando. Por que não? 
E fui ainda mais longe, supondo quantos 
outros milhares de trabalhadores não esta
riam na mesma si tuação, sem estudar por 
falta de tempo. 

Naqueles dias, após refletir ainda 
mais sobre a descoberta, trouxe para a 
Reitoria e para a Pres idência do Centro 
Universi tár io Ítalo Brasileiro - institui
ção da qual sou colaborador - a ideia de 
oferecer cursos de g raduação em horár ios 

alternativos. As duas áreas viram a possibi
lidade com muito bons olhos, entendendo 
que poderiam, sim, contribuir com os 
processos de inc lusão à e d u c a ç ã o e ascen
são profissional desses e de tantos outros 
trabalhadores que não encontravam horá
rio para realizar seus estudos. C o m isso, a 
inst i tuição é pioneira em oferecer cursos 
24 horas, em 7 per íodos diferentes, entre 
os tradicionais e os da madrugada. 

NÃO BASTA SER ALTERNATIVO, 
MAS - I N C L U S I V E - P R E S E N C I A L 

Primeiramente, acreditamos que essa 
classe social necessita que seus estudos 
sejam 100% presenciais. Isto é, até enten
demos que eles sejam digitalmente inc lu í 
dos, pois uma pesquisa encomendada pela 
inst i tuição sobre o perfil dos universi tários 
brasileiros revelou que em torno de 95% 
deles possuem algum tipo de computador 
em sua res idência e que um n ú m e r o re
lativamente p róx imo t a m b é m dispõe de 
algum tipo de conexão à internet. 
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No entanto, um número extremamente 
reduzido possui em casa uma sala ou um 
espaço exclusivo onde possa sentar diante 
de seu computador e se concentrar em seus 
estudos. Muitos deles têm o equipamento 
ao lado de uma T V , no mesmo espaço onde 
convive a família. 

O A M A D U R E C I M E N T O DAS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Em contraponto ao modelo citado, o en
sino presencial traz ainda para aqueles que 
ingressam no terceiro grau um forte relacio
namento interpessoal, importante aspecto 
trabalhado em nossos cursos. Desse modo, 
acreditamos oferecer um elemento deter
minante para seu desenvolvimento pessoal 
e, consequentemente, um suporte para sua 
ascensão profissional. 

O grupo de estudantes ao qual me refi
ro pertence à classe C e, inevitavelmente, 
veio do ensino médio de escolas públicas. 
Quando chegam ao ensino superior, mi
gram para o sistema privado. Mais um 
fator que contribuiu para a oferta de cursos 
em horários alternativos, pois esses alunos 
concluem o ensino médio e muitas vezes 
permanecem por mais um ou dois anos tra

balhando, sem estudar. Somente após esse 
período decidem prestar vestibular e iniciar 
uma faculdade. 

Mais uma vez, está configurada a rela
ção "acesso" e "ascensão". Ao ingressar na 
faculdade, estamos oferecendo o acesso. 
Porém, só após 1 ou 2 anos, o aluno passa a 
galgar sua própria ascensão profissional. 

Como sabemos, o sonho do indivíduo 
da classe C é estar na classe A ou B, o que 
poderá acontecer após alguns anos, diante 
de muito trabalho e a partir de sua ascensão 
profissional. Porém, como instituição educa
cional, nosso grande papel não é fazer com 
que ele esteja nas classes A ou B, até porque 
os indicadores de pertencimento a determi
nada classe socioeconômica são subjetivos e 
questionáveis. Alguém que ganhe na loteria 
pode integrar a classe AA, por exemplo. 
Porém, não é disso que falamos. O desafio 
das instituições de ensino superior não é 
funcionar como um "elevador de classes". 

Nosso objetivo, ao contribuir com a for
mação profissional, social e humaníst ica de 
nossos clientes, é fazer com que esses jovens 
profissionais se realizem e sejam felizes, 
uma vez que oferecemos o máximo de va
lor agregado aos conteúdos trabalhados em 
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sala de aula e em todas as demais atividades 
propostas no ambiente acadêmico. 

Por isso, acreditamos verdadeiramente 
nos desdobramentos da educação presencial. 
Afinal, hoje, cada vez mais, a informação já 
está disponível a todos, em diversos formatos. 
O que de fato fará a diferença serão os valores 
e os significados impressos à informação - o 
que resulta na produção do conhecimento. 
Processo que só se consolida no universo aca
dêmico a partir da interação com professores, 
outros alunos e demais atores da sociedade. 

A R E D E SOCIAL Q U E C H E G O U 
ANTES. E SE C O N S O L I D O U 

Outro fato interessante e que merece 
destaque ocorreu há sete anos, quando ini
ciamos nessa mesma instituição uma cam
panha intitulada "Campanha do Amigo", 
que nada mais foi do que uma antecipação 
- ainda que intuitiva - da explosão das redes 
sociais, atualmente presentes e consolidadas 
na mídia digital. 

Baseada na constatação de que 85% 
dos clientes que procuravam a instituição 
vinham por indicações de amigos, parentes 
e colegas de trabalho, essa campanha fazia 
com que o aluno fortalecesse suas relações 
interpessoais e atribuísse um valor positivo 
ao centro universitário, sem que ele ou al
gum representante legal estivesse presente. 
Nesse processo, o aluno passou a assumir o 
papel de um "forte representante de ven
das" da sua própria instituição de ensino. 

Hoje, contamos com cerca de 12 mi l 
alunos, vindos de um crescimento médio 
de 30% ao ano, de maneira orgânica e sem 
aquisições de outras instituições ou fusões 
com demais organizações. 

É curioso notar que, a partir de um 
mapeamento realizado e disponibilizado 
pela Nielsen - empresa internacional espe
cializada em pesquisas de comportamento e 

mercado -, o maior índice de confiabilida
de do consumidor se dá por recomendações 
de conhecidos. Outras ferramentas, como 
comunicação institucional e diferentes mí
dias seguem abaixo. 

A CADA QUESTÃO EQUACIONADA, 
UM NOVO DESAFIO 

Como podemos notar, conforme equacio
namos determinadas questões, novos desafios 
se apresentam. Trata-se de um processo con
tínuo e instigante. Hoje, podemos dizer que 
estamos cada vez mais focados no processo 
de ascensão, até porque o acesso ao ensino 
superior está cada vez mais facilitado. 

Recentemente, realizamos uma pesqui
sa de análise setorial com foco no tema 
"Mercado do Ensino Superior Paulistano". 
Com os resultados obtidos pudemos com
por um mapeamento numér ico do setor, 
analisar o contexto no qual estamos inse
ridos, a lém de melhor analisar o segmento 
educacional e seu público. 

A partir da análise desses dados, ficou 
ainda mais claro que a universidade é ape
nas um meio para que o aluno possa alcan
çar o sonho de desenvolver sua carreira, ao 
mesmo tempo em que conquista qualidade 
de vida profissional e pessoal. 
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De acordo com o gráfico acima, so
mente em São Paulo, entre os anos de 
2004 e 2009, as inst i tuições de ensino 
superior, em n ú m e r o , tiveram um cresci
mento de 9%, enquanto os cursos ofereci
dos cresceram 55%. 

Uma outra informação expressa no es
tudo revela que, em 2004, uma instituição 
de ensino oferecia, em média, 13 opções 
de cursos; enquanto em 2009 esse número 
já havia saltado para 18, mostrando uma 
ascendência de novas profissões diante das 
necessidades do mercado. 

O gráfico acima mostra a relação entre 
o n ú m e r o de egressos e de matr ículas rea
lizadas em instituições privadas de ensino 
superior entre os anos de 2004 e 2009. 
Embora, nesse per íodo, o n ú m e r o de ma
trículas tenha revelado um crescimento 
de 46% e o n ú m e r o de egressos tenha 
crescido um pouco menos, 40%, a base de 
ingressantes ainda era cinco vezes maior 
do que a base de egressos. O que mostra a 
existência de um potencial capital huma
no a ser ascendido; ou seja, um volume 
cinco vezes maior do que aquele que esta
mos formando atualmente. 

Para concluir a análise dos gráficos, o 
desenho acima mostra a relação entre va
gas, candidatos e ingressos em instituições 
privadas. Entre os anos de 2004 e 2009, o 
mercado mostrava 22% a mais de candida
tos do que as vagas oferecidas. 

Porém, apenas 36% desses candidatos 
conseguiram ocupá-las. 

Nosso desafio agora é rumo a metas 
mais complexas. Inspirados no modelo 
norte-americano de ensino superior, es
tamos cada vez mais próximos de nossas 
potenciais parceiras - empresas, organiza
ções e corporações , nacionais e internacio
nais - que receberão os talentos formados 
pela inst i tuição. 

Desse modo, convidamos empresas 
para a part icipação ativa nesse processo de 
formação e conhecimento. 

Diante deste cenár io , nosso objetivo 
está cada vez mais claro: continuar in
cansavelmente a provocar a ascensão de 
nossos alunos. 
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Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 53, p. 74-79, jul./ ago./ set. 2011.




