
ão é de hoje que as escolas recla
m a m da perda de alunos. Ano 
após ano, o quadro vem se tor

nando mais complexo. Manter e captar 
alunos vai se tornando uma tarefa mais 
árdua para os gestores educacionais, as
sim como para toda a comunidade edu
cativa. 

Entretanto, com o advento do ensino 
a distância e da crescente 
onda de investimentos das 
empresas na educação de 
seus funcionários, as esco
las se veem, agora, diante 
de mais um competidor: as 
universidades corporativas 
(UCs). Surgidas a partir da 
experiência de programas 
tradicionais de treinamen
to corporativo e da cons
tatação de que a universi
dade não vem preparando 
seus alunos adequadamente para o mer
cado de trabalho, elas têm se multiplica
do pelo ambiente empresarial. 

O segmento que mais sofre impac
to com esse movimento é, sem dúvida, o 
ensino superior. Com seus currículos dis
tantes da realidade das empresas, as ins
tituições de ensino superior (IES) dedi
cam-se, há anos, a diplomar acadêmicos. 
Mesmo nessa seara, ainda deixam a de
sejar, pois o volume de patentes origina
das dos centros de pesquisa universitá
rios é ínfimo. 

Por sua vez, as UCs, criadas a partir 
da demanda das empresas por u m a for
mação mais aplicável ao seu ambiente 
de negócios, t ra taram de usar todas as 
vantagens de u m a educação sob medi
da para as suas necessidades. Com mais 
foco, os conteúdos disponibilizados por 
seus cursos atacam dire tamente as la
cunas da educação formal, to rnando os 

conhecimentos adquiridos 
mais aplicáveis ao cotidia
no dos funcionários. Com a 
ajuda de profissionais exe
cutivos da própria empre
sa ou de consultores de ne
gócios, em substituição aos 
professores e acadêmicos, a 
UC tem alcançado mais su
cesso do ponto de vista de 
resultados para as empresas 
do que a formação adquiri
da nas IES. 

Ao uti l izarem também as ferra
mentas de ensino a distância, as UCs 
conseguem superar mais amplamente 
a lgumas das maiores dificuldades en
contradas pelos trabalhadores que estu
dam: a flexibilidade de tempo e espaço. 
O que se percebe é que as UCs estão fo
cadas no cliente e a l inhadas com as es
tratégias de negócio das organizações, 
enquan to as IES pe rmanecem com sua 
ênfase voltada para o produto. Assim, 
não é por acaso que o número de UCs 
vem crescendo a cada ano. 

Outro fator que impuls iona es
te crescimento é o modelo de negó
cios apoiado não em mensal idades es
colares, mas no inves t imento direto 
das empresas . Se pe rmanecer o qua
dro a tual , a inda que fatores como o 
Programa Universidade para Todos 
(ProUni) sejam incorporados ao am
biente de negócios no ens ino superior, 
o crescimento da oferta de cursos por 
meio das UCs tende a aumenta r . 

Diante disso, as insti tuições t radi
cionais poder iam vis lumbrar esse ho
rizonte não como u m a ameaça, mas 
como u m a grande opor tun idade de 
expand i r suas fronteiras. A l inha r seus 
cursos às necessidades empresar ia is 
ou oferecer programas focados nas de
m a n d a s específicas das empresas , por 
meio de parcerias ou convênios, pode 
gerar maior sustentabi l idade ao ne
gócio das escolas tradicionais. Para as 
empresas , trata-se de criar oferta de 
mão de obra qualificada para abaste
cer os seus quadros . Bom para todos. 

O fato é que as IES mais an tenadas 
com as mudanças que vêm acontecen
do no mercado educacional precisam 
encontrar rap idamente seus oceanos 
azuis , pois o processo de consolidação 
das empresas educacionais está a ple
no curso. Precisam ser ágeis e dar iní
cio a um amplo processo de adequação 
de seus produtos e serviços, tendo em 
vista a revolução social trazida pela in
tegração dos mercados consumidores e 
fornecedores de recursos h u m a n o s . 

Mais u m a vez, as escolas estão 
d iante de u m a g rande opor tunidade . 
Como das vezes anteriores, a experiên
cia most ra que, se não ocuparem seu 
espaço, outros ce r t amente o farão. G 
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