
alunos da UniÍtalo é comum
ouvir histórias motivadoras,
como pais, que após o dia de
trabalho, colocam seus filhos
para dormir e vão para a facul-
dade. Ou mesmo estudantes
que trabalham na área de ven-
das, que, por não ter horário fi-
xo, preferem estudar a noite
para não perder o tempo consi-
derado útil do dia.

Foi pensando nessa deman-
da que a Uniítalo implantou
cursos nos horários mais im-
prováveis, onde os alunos ain-
da têm desconto de 50% no va-
lor da mensalidade. São tur-
mas em diversas áreas, a par-
tir das 5h da manhã, e a partir
das 23h, terminando às 2 h da
madrugada. O tempo restante
é para manutenção do cam-
pus, que não para. No horário
da madrugada, são 90 alunos.
De manhã, 4,5 mil.

Não pense que a turma che-
ga desanimada na sala de au-
la. “Claro que, às vezes, o de-
safio é manter os alunos acor-
dados. Mas como as turmas
são menores a noite, cerca de
15 alunos por classe, é mais fá-
cil entender as necessidades
de cada um, e trabalhar com

isso para tornar a aula mais in-
teressante. Além do mais,
quem vem para a escola tarde
da noite ou de manhã cedo
quer estudar”, conta a profes-
sora Áurea Cardoso, que dá au-
las de manhã e a noite.

Com 12 mil alunos, a univer-
sidade tem administração fami-
liar, e pretender se manter as-
sim, garante o jovem, e idealis-
ta, Marcos Vinicius Cascino, 32
anos, presidente da Mantene-
dora do UniÍtalo. “Ainda te-
mos potencial para crescer até
20 mil alunos no campus
atual”, diz. Além do mais, “ho-
je não gostaria de ter investi-
dor me cobrando mais resulta-
do financeiro, exatamente
quando o plano é melhorar a
qualidade”. E a diversificação
nos formatos está dentro dos
planos de Cascino, que garante
que propostas para compra da
instituição não faltam. Cascino
está mudando o formado de en-
sino da universidade, com fo-
co em formar empreendedo-
res. “Trabalhamos para que os
alunos sejam mais empreende-
dores do que funcionários. Se-
jam líderes, donos de suas pró-
prias empresas.” ■ R.O.

Marcos Vinicius
Cascino
Presidente
da Mantenedora
da UniÍtalo

Divulgação

24 horas já é realidade

As eras econômicas se sucedem e se complementam em in-
tervalos de tempo cada vez mais curtos. E as principais
mudanças têm como força motriz a inovação. Na medida
em que atividades rotineiras podem ser executadas por
máquinas ou por mão-de-obra mais barata disponível em
alguma parte do mundo, cresce o uso de trabalho intelec-
tual nos mais variados segmentos da economia. Nas mais
desenvolvidas, o chamado trabalho de "chão de fábrica" é
exercido por engenheiros e outras profissões com nível su-
perior. Isso explica, por exemplo, o motor de inovação
que transformou a Toyota na primeira empresa mundial
na produção de veículos.

Há alguns fatores que impulsionam a busca contínua pela
inovação numa organização: 1) competitividade: empresas
em diversos segmentos aplicam somas substanciais de recur-
sos para trazer ao mercado produtos e serviços diferencia-
dos, com reconhecido valor; 2) ser percebida como empresa

inovadora no seu seg-
mento é outro fator rele-
vante, que atribui valor
à marca e gera uma rela-
ção positiva com clien-
tes e consumidores; 3) é
estar à frente da competi-
ção garantindo melhores
resultados e perpetuan-
do lucros, investimentos
e continuidade.

Inovar por inovar não
é o principal objetivo. Se-
gundo diferentes auto-
res (Mansfield, 1981; Coo-
per & Kleinschmidt,
1990; Van de Ven, 1986;
Rosenberg, 1994), so-
mente duas em cada dez
inovações são bem suce-
didas. O motivo princi-

pal para um desempenho tão pouco satisfatório é a falta de
modelos que possam prever o sucesso de inovações futuras.
Aqui entram os elementos fundamentais da economia criati-
va. O problema da inovação não é só a escolha da tecnologia.
Na realidade, esta tem um papel coadjuvante. O foco das em-
presas inovadoras está relacionado a duas visões essenciais:
primeiro é o profundo conhecimento do cliente ou consumi-
dor, do ponto de vista de adequação do produto a expectati-
vas reveladas ou não reveladas; envolve um profundo conhe-
cimento antropológico do consumidor, algo que vem sendo
denominado "design thinking"; o segundo elemento é um
exercício de simulação de cenários futuros.

Com isso, quebramos alguns paradigmas. O primeiro é
que a inovação nem sempre é tecnológica: a maior parte
das vezes a tecnologia de ponta é deixada de lado e sobre-
posta por tecnologia existente de maior adequação. Outro
paradigma é de que é possível compor soluções colaboran-
do com empresas e organizações que possam se unir para
um desenvolvimento conjunto. Aqui estão dois dos mais
relevantes atributos da moderna economia: a colaboração
e a multidisciplinaridade, ambos gerando novos conheci-
mentos e inovação.

Pregar intensamente os princípios da organização, inte-
ragir de maneira constante sobre a estratégia, atrair os me-
lhores talentos, promover o desenvolvimento lateral, dan-
do aos profissionais maior autonomia e a possibilidade de
reconhecimento na sua profissão são os ingredientes es-
senciais da inovação.

Esses conceitos são tão sólidos que me atrevo a dizer
que, guardadas as peculiaridades, esses mesmos princí-
pios, aplicados em organizações governamentais, podem
representar um salto significativo de qualidade e de produ-
tividade na gestão pública. ■

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

A inovação na era da
Economia Criativa

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Rodrigo Capote

“Nenhuma proposta que
recebemos de venda está
em linha com nosso projeto
para a universidade, que
é de investir em qualidade,
não crescer em escala”

O foco das empresas
inovadoras está
relacionado a duas
visões essenciais:
primeiro é o profundo
conhecimento
do cliente ou
consumidor;
o segundo elemento
é um exercício
de simulação de
cenários futuros

ADOLFO MENEZES
MELITO
Presidente do Conselho
de Economia Criativa
da Fecomercio-SP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.
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