
Enquanto a educação não ocupar as
prioridades essenciais do governo, as
empresas não poderão cortar investimentos

O nome do jogo é flexibilização, diz o diretor de
pós-graduação da ESPM, que inova com curso
híbrido contendo matérias fixas e opcionais

Instituições detectam muitas mães e chefes
de família em sala de aula, por isso estudam a
oferta de uma agenda com horários flexíveis

A FIA realiza
cursos de curta
duração em sistema
de consórcios, para
permitir a adesão
de empresas
de pequeno porte
em associação

s especialistas são unânimes em
afirmar que o Brasil precisa inves-
tir massivamente em educação
nos mais variados níveis para ga-

rantir a sustentabilidade do crescimento
econômico. “O país tem de triplicar o ensi-
no superior e ampliar em ao menos dez ve-
zes o médio, se quiser continuar crescen-
do”, afirma Carlos Longo, diretor-executi-
vo da HSM Educação, para quem não falta
apenas investimento em infraestrutura no
Brasil: “Há uma carência enorme de profis-
sionais qualificados e o país importa cada
vez mais mão de obra”.

Na falta de políticas que coloquem o inves-
timento em educação no centro das deci-
sões prioritárias de governo, o diretor de ne-
gócios do Ibmec, José Luiz Trinta, acredita

que, se as empresas deixaram de alocar re-
cursos na área, poderá haver um apagão de
mão de obra qualificada em diversas áreas,
entre cinco e dez anos. “Na verdade, são
poucos os graduados no Brasil e muitas esco-
las de graduação têm qualidade questioná-
vel também”, afirma Maurício Jucá de Quei-
roz, diretor-geral da Fundação Instituto de
Administração (FIA).

Conforme o último censo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), a mé-
dia de anos de estudo de brasileiros com 15
anos ou mais era de 7,5 anos, em 2009, abai-
xo dos 8 anos que são necessários para a con-
clusão do ensino fundamental, sendo a taxa
de analfabetismo de 9,7%. Na população na
faixa de 15 a 17 anos de idade, somente 50,9%
dos estudantes estavam no grau adequado de
ensino, no mesmo ano. A mesma pesquisa
mostra que apenas 37,9% dos jovens de 18 a
24 anos tinham o ensino médio completo e
48,1% faziam curso superior, em 2009.

s mulheres estão invadindo cada
vez mais as salas de aulas dos
cursos de especialização, pós-
gradução e MBAs. Na ESPM-SP,

o quadro de estudantes se inverteu nos últi-
mos quatro anos e hoje é composto por
55% de mulheres. “Há 10 anos, a presença
feminina girava em torno de 35% a 40%”,
diz o diretor-geral de pós-graduação da
instituição, Licinio Motta. Mesmo a recém-
chegada ao mercado HSM Educação tam-
bém registra aumento da participação femi-
nina, que já alcança metade dos alunos da
escola, conforme Carlos Longo, seu diretor-
executivo. “No começo da formação das
turmas do MBA de Gestão Empresarial,
elas eram em torno de 25% do total de ins-
critos e, atualmente, são em torno de
45%”, diz Longo.

“O Ibmec acompanha e reflete as tendên-
cias do mercado. Se hoje as mulheres têm
presença mais forte nas áreas executivas das
empresas, o mesmo ocorre nas salas de au-
la”, observa o diretor de negócios do Ibmec,
José Luiz Trinta. Maurício Jucá de Queiroz,
diretor-geral da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), diz que os homens ainda
são maioria, em torno de 60% no ano passa-
do, mas ressalta que nos últimos anos as mu-
lheres têm conquistado mais espaço tam-
bém nas salas de aulas da instituição.

Segundo Motta, o aumento expressivo
das mulheres tem feito a instituição repen-
sar sua estrutura, modelos de atendimento
e cursos para suprir as necessidades do uni-
verso feminino. “Essas alunas são também
executivas e muitas são mães, chefes de fa-
mília, e precisam de uma agenda de aulas
mais flexível.” Na HSM, segundo Longo, os
departamentos de marketing e de desenvol-
vimento de soluções corporativas também
já começam a avaliar abordagens específi-
cas para atender a esse público.

s escolas estão atentas à crescen-
te demanda por educação conti-
nuada no país e não poupam in-
vestimentos para aproveitar o

potencial do mercado, desenvolvendo for-
matos de cursos para as mais variadas neces-
sidades. O diretor-geral de pós-graduação
da ESPM-SP, Licinio Motta, observa que o
“nome do jogo é flexibilização” na hora de
atrair empresas e profissionais. Por isso, es-
tá lançando um novo programa, o de pós-

graduação em gestão estratégica de merca-
dos, no qual o profissional cursa quatro ma-
térias obrigatórias e escolhe as outras que
são mais adequadas ao seu desenvolvimen-
to, entre 35 disciplinas. “Nas universidades
americanas, cursos assim são normais, mas
no Brasil são novidade no lato sensu e esta-
mos sendo pioneiros”.

A HSM Educação está lançando suas pri-
meiras turmas de MBAs, com cursos nas
áreas de gestão empresarial, gestão de proje-
tos e marketing. Carlos Longo, diretor-exe-
cutivo da escola, afirma que o diferencial da
HSM, além de oferecer conteúdos diferen-
ciados para o mercado executivo, é agregar

aulas com personalidades reconhecidas no
cenário internacional de negócios. O Ibmec
continuará apostando nos formatos volta-
dos às necessidades específicas, sejam de ne-
gócios ou comportamentais, afirma o seu di-
retor, José Luiz Trinta.

Já a Fundação Instituto de Administração
(FIA) está incrementando a oferta de cursos
de curta duração, realizados fora do Brasil e
em parcerias com outras escolas, e os consór-
cios para cursos in company. Estes últimos são
realizados pela FIA desde 2009 a atendem às
necessidades de empresas de menor porte,
quatro no máximo, que sozinhas não pode-
riam financiar esse tipo de investimento.
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Diretor executivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Caderno E, p. A5.




