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Região se destaca pela qualidade
do ensino de comunicação
Instituições buscam percepção atualizada sobre as constantes mudanças que ocorrem no mercado de trabalho
Por WELLITON MORAES

na hora da contratação de um profissional" esclarece a diretora, ressaltando que
a PUC-PR tem classificação 5 no MEC,
posição esta compartilhada apenas pela
UFRS. "O curso de bacharelado em marketing da PUC-PR possui disciplinas que
muitas vezes alunos de outros cursos irão
encontrar apenas na especialização (por
exemplo gestão de marcas)", acrescenta.
Em Santa Catarina, a professora e coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Univali, Giovana Cristina Pavei, lembra que apenas em 1991 começaram a ser instalados no Estado os primeiros
cursos de graduação na área. "Se comparado a universidades paulistas, com cerca de 60 anos, ainda temos um longo caminho a percorrer. Inclusive em termos
de cultura de comunicação no merca-
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das universidades brasileiras. "Temos
instituições de excelência que fornecem
esses cursos e que têm a preocupação de
colocar mestres e doutores em seu corpo docente, bem como profissionais reconhecidos no mercado e que possuem
conhecimento aprofundado sobre a área
abordada" frisa. Quando se fala em graduação nessa área, Miriam faz algumas ressalvas. "Muitos cursos de marketing estão
sendo ofertados na modalidade tecnólogo. Para você ter uma idéia só em Curitiba são ofertados 13 cursos superiores de
tecnologia em marketing e apenas um bacharelado (este, na PUC-PR). O tecnólogo
visa uma formação para um profissional
que queira atuar no nível tático, enquanto
o bacharelado prepara para o nível estratégico das empresas, o que difere muito
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versidades da América Latina, segundo
ranking Top Universities, divulgado no começo de outubro pela QS (Quacquarelli Symonds), do Reino Unido. "A universidade
é ainda a única instituição privada do Sul
do País a figurar entre as 30 mais bem colocadas. Este é o primeiro ranking que reúne
apenas as universidades latino-americanas
elaborado pela organização internacional
de pesquisa educacional que avalia o desempenho de instituições de ensino médio, superior e pós-graduação. Outro dado que considera o desempenho dos cursos diz respeito ao Enade. Nesse quesito,
o curso de Publicidade e Propaganda da
PUC-RS obteve conceito 4 na última avaliação. São números que demonstram os
níveis da qualidade de ensino e que colocam as instituições num patamar de excelência" defende a professora.
Richard Lucht, diretor-geral da ESPM
Sul, reforça a percepção de que na região
estão localizadas universidade de comunicação e marketing de alto nível. "Temos
excelentes resultados nas avaliações do
MEC, o que demonstra a excelência dos
cursos ofertados pelas escolas da região"
complementa o professor. Além disso,
Lucht lembra que a população da região
sempre valorizou muito a boa formação
acadêmica em todas as áreas, situação que
também pode ser vista na área de Publicidade e Propaganda. "Nossas instituições
estão entre as melhores do País" atesta o
diretor da ESPM, que há aproximadamente 25 anos abriu
sua unidade gaúcha com os
cursos de pós-graduação e há
cerca de cinco anos também
opções de graduação.
Para a diretora do curso de
Marketing da PUC-PR, Míriam Mazo, as instituições
de ensino superior do Paraná que oferecem formação
nesses segmentos acadêmicos têm apresentados conteúdos programáticos de qualidade reconhecida nacionalmente. "Na área de marketing acredito sim que estamos bem amparados principalmente em cursos de pósgraduação. Existem cursos
voltados para as novas tecnologias, para branding e mesmo de trade marketing, ou
seja, cobrindo todas as áreas compotas pelos quatro P's
do marketing" acentua.
Miriam argumenta que
boa parte delas pode ser incluída no primeiro escalão
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região Sul do Brasil é conhecida historicamente por ser um celeiro de excelentes profissionais do mercado publicitário, inclusive, exportando uma fatia
significativa de seus talentos para outras
cidades do País, principalmente para São
Paulo e Rio de Janeiro, que têm maior
capacidade de absorção dessa mão de
obra de qualidade. A fama não é à toa e
resulta, entre outros fatores, da importância dada localmente à educação e à
formação acadêmica de qualidade que,
além de aguçar uma olhar mais crítico e
criativo sobre a atividade, também produzem uma percepção atualizada sobre
as constantes mudanças que ocorrem no
mercado de trabalho e sobre as novas
demandas exigidas dos empregadores.
Os reiterados investimentos feitos nessa área posicionam os cursos de graduação
existentes no Sul entre os melhores do País. "A qualificação do corpo docente no Rio
Grande do Sul, especialmente em instituições já bem estabelecidas, é um dos principais fatores que elevam o nível das ofertas na área" avalia a coordenadora do curso
de Publicidade e Propaganda da Faculdade
de Comunicação Social da PUC-RS, Cristiane Mafaciolli Carvalho, que não titubeia ao
afirmar que as universidades gaúchas estão
em pé de igualdade com as melhores instituições de ensino superior do País.
Cristiane lembra que a PUC-RS está na
28a posição entre as cem melhores uni-
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graduação essas modificações podem ser
feitas mais rapidamente, até porque eles
se propõem a acompanhar o desenvolvimento do mercado e oferecer formação
específica sobre as práticas em questão,
com a intenção mesmo de contribuir para uma formação especializada na área.
Mas a especialista enfatiza que as inserções de novos conteúdos na grade curricular acontecem com certa regularidade, até por conta da dinâmica do mercado, cujas transformações ganharam ainda mais velocidade com a internet e tu-

is.

Mercado à vista
A proximidade do mundo acadêmico
com o mercado também é destacado por
Cristiane, para quem o contato freqüente

com o dia a dia da profissão possibilita a
atualização contínua. "Um bom exemplo
disso são disciplinas que agregam características completamente novas, como é
o caso da área de Pesquisa de Tendências de Consumo, voltadas ao mercado
publicitário, que se tornou matéria no
curso de Publicidade e Propaganda da
PUC-RS. Após perceber junto ao mercado e seus interlocutores que este era um
campo em franca expansão, definiu-se
por incorporá-la ao currículo" explica.
A coordenadora afirma que na pós-

na

duação, Giovana considera que o Estado
é carente em relação ao Stricto Sensu, até
porque não há, por exemplo, mestrado em
comunicação. "Há ofertas abundantes no
Lato Sensu, porém, algumas áreas mais
específicas da propaganda, como planejamento, criação e digital ainda são pouco exploradas" complementa.
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do empresarial" analisa a acadêmica. Ela,
no entanto, ressalta que a Univali tem conseguido atender às demandas. "Estamos
com um currículo atualizado, buscando
formar um publicitário criativo, com visão estratégica em planejamento, negócios e comunicação integrada. Em 2008 e
2010 fizemos mudanças em nossa matriz
curricular que contemplou a área digital,
o empreendedorismo, a comunicação integrada e discussões mais aprofundadas
sobre consumo. Penso que estamos no caminho certo" frisa. Em relação à pós-gra-
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tos, e a tecnologia avança cada vez mais tavelmente contribuem para potenciarápido, é importante que estes profissio- lizar o ato criativo".
O comprometimento e a dedicação
nais aprendam a lidar com essas plataformas com eficiência. Trata-se de entender também são outros diferenciais apontaque um Facebook não é só para conver- dos pelo professor Lucht, principalmensas, mas sim uma poderosa ferramenta. te no mercado gaúcho. Segundo o diretor
Os novos profissionais têm de estar aber- da ESPM, há uma visão de que o investos para receber essas tecnologias e preparados para lidar com elas não apenas
como passatempo" avisa.
Para a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Univali, nem
sempre é rápido e fácil alterar matrizes
curriculares. Mas considera ser preciso ficar atento às tendências e adequarse a elas. Segundo Giovana, essa sintonia com o mercado evita uma formação
desconectada com a realidade da profissão. "É comum pensar-se que as universidades não conseguem acompanhar o
mercado, o que nem sempre é verdade.
O mercado está sempre em sala de aula,
seja por meio de uma pesquisa, um case,
um diagnóstico. Se as práticas de mercado
estão no ensino, o ensino também reflete
sobre as práticas da profissão. E, a partir
disso, podem surgir inovações" afirma.

e

do que vem junto com ela, como redes
sociais, consumo interativo, colaborativo, web 2.0 e convergências de mídias.
Todas essas questões também precisam
ser objeto de análise e reflexões por parte
da academia. "A universidade já faz isso
desde que surgiram os primeiros movimentos, buscando compreender os processos e antecipar práticas de mercado.
Tanto no âmbito da pesquisa quanto dos
exercícios em sala de aula, essa preocupação está sempre presente" esclarece
Cristiane. Ela considera que essa sintonia com o mercado e com o aluno é um
dos maiores desafios das universidade. "É
uma energia muito intensa que precisa
ser bem direcionada. Para que a formação deles seja interessada e interessante,
temos de pensar em novos modelos e novos formatos, constantemente" analisa.
O diretor da ESPM entende que as universidades nem sempre conseguem acompanhar as mudanças rápidas que acontecem no mercado. Até porque afirma que
muitas delas são modismos e, portanto,
passageiras e não precisam que a universidade se aprofunde em questões que não
devem perdurar. "Um dos desafios da academia é fazer essa análise sobre o que veio
pra ficar e que, por isso, é de fato importante na formação do aluno daquilo que
não tem conteúdo consistente o suficiente para ser objeto de estudo da universidade. A ESPM vem desempenhando essa
função de manter sua produção do conhecimento em sintonia com o mercado muito bem e há muito anos" ressalta o Lucht
que assegura: "Nós nos obrigamos a pelo
menos andar junto com o mercado, mas
nossa meta é antecipar tendências, é trazer para sala de aula o que os profissionais que atuam ainda estão por descobrir."
A rapidez com que as transformações
estão acontecendo, principalmente no
universo da comunicação, também é
apontado por Miriam como o calcanhar
de Aquiles das universidades, especialmente nos cursos de graduação. "A interação com as mídias sociais e novas tecnologias é um desafio. Como trabalhamos com comunicação, comportamen-
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timento feito na educação terá o retorno
esperado e que vai de fato aumentar sua
empregabilidade dentro e fora do mercado. "Esse esforço é que leva muitos profissionais recém-formados a ser prospectados por agências de fora. Além disso, há
o fato de que o mercado do Sul, mais especificamente o gaúcho, não tem vagas o
suficiente para absorver todos os profissionais que saem das universidades, que
acabam conseguindo sua colocação em
outras cidades" afirma Lucht lembrando que a competitividade local é acirrada, fazendo com que, ainda na faculdade, os estudantes saibam que têm de se
preparar com afinco para aumentar suas
possibilidades de serem bem-sucedidos.
Como conseqüência de todo esse esforço e da limitação de absorção de todos
os recém-formados, tem crescido também o número de universitários empreendedores. Diante do cenário seletivo e
da sua excelente formação, muitos deles
enxergam no próprio negócio a possibilidade mais factível de colocar em prática o aprendido na faculdade. "A relação desequilibrada entre postos de trabalho e profissionais tem feito com que
muitos deles pensem em abrir seu próprio negócio antes mesmo de se formar.
Com isso, estamos também formando
empresários, cujas atividades vão além
do universo da comunicação e implicam
também em áreas de interesses mais amplas" afirma. A ESPM Sul tem hoje cerca de três mil alunos. Desde o seu início, formou 1,5 mil alunos na graduação e aproximadamente 6,5 mil na pós.
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Comprometimento
Na avaliação de Cristiane, o perfil
determinado e envolvido do estudante
e do profissional gaúcho são duas das
principais características que explicam,
em parte, a sua boa receptividade em
mercados consolidados do centro do
País. Além do que, enfatiza a professora, o profissional que atua fora do eixo
Rio-SP por muito tempo ouviu sobre o
mercado publicitário do centro do País. Para ser tão bom quanto, precisou
se dedicar e trabalhar muito", comenta Cristiane que complementa. "Outra
característica forte é o potencial criativo, alimentado por uma condição peculiar do Sul do País: como o RS tem
muitas culturas e etnias e também vive com muita proximidade as trocas sociais e de representações que as fronteiras argentinas e uruguaias oferecem,
tem também uma amplitude de referências e informações culturais que inevi-
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 43-45, 5 dez. 2011.

