
Em 2012, a Universia, maior rede 
ibero-americana de colaboração 
universitária cuja missão é auxiliar 
o fluxo do conhecimento produzi-
do nas universidades até o mercado 
de trabalho, completa dez anos de 
atividade no Brasil. Nesta entrevista, 
Ricardo Fasti, diretor-geral da Uni-
versia Brasil, diz como a marca vai 
se posicionar pelos próximos anos. 
"Pretendemos, em primeiro lugar, 
colocar o foco nas necessidades 
dos alunos, das famílias, das em-
presas, da sociedade e do governo", 
diz. Formado em economia, ele fala 
também de ensino à distância, das 
principais estratégias de marketing 
usadas no ensino superior e dos 
modelos de negócio que susten-
tam a rede hoje. 
Neste ano, a Universia completa dez anos de ativi-
dade no Brasil. Como a rede pretende se posicionar 
pelos próximos anos? 
Pretendemos, em primeiro lugar, colocar o foco nas ne-
cessidades dos alunos, das famílias, das empresas, da 
sociedade e do governo. Em segundo, dar atenção aos 
projetos de valor diferenciado, pois há um modelo atual 
de tornar a educação uma commodity. Por fim, vale lem-
brar que também é foco da Universia utilizar mídias so-

ciais como unidades de desenvolvimento e fomento da 
educação, assim como outros canais não tão tradicionais 
de comunicação. 

Que modelos de negócio sustentam a Universia hoje? 
A Universia Brasil é a maior rede ibero-americana de 
colaboração universitária e está presente em 23 países. 
Sua missão é ajudar as universidades a desenvolver 
projetos compartilhados, gerar oportunidades para a 
comunidade universitária, além de atender a demanda 
do mercado empresarial e institucional, a partir de cri-
térios de eficiência econômica e rentabilidade. Por meio 
de parcerias estratégicas entre mercado e universidade, 
disponibilizamos uma série de serviços e produtos edu-
cacionais nos eixos Emprego (recrutamento e seleção 
de estagiários), Formação (jogos, simuladores, cursos 
de idiomas e cursos em várias áreas de negócios) e Pu-
blicidade (publicidade no Portal Universia, concursos 
culturais, feiras virtuais, placement e outras ações online 
e offline). Todas essas esferas têm peso igual no negó-
cio, mas daqui para frente apoiaremos os processos que 
envolvam inovação, principalmente aqueles produzidos 
nas universidades, de modo que possam alcançar de for-
ma justa o mercado produtivo brasileiro. 

Que avaliação o senhor faz do ensino superior 
brasileiro? 
Devemos salientar que, no que tange ao mecanismo de 
expansão da oferta de matrículas, muito tem sido feito 
pelo governo federal desde 1996. Entretanto, ainda há 
muito que ser feito para que atinjamos os dez milhões de 
usuários pretendidos. Devemos lembrar que o crescimen-
to da oferta de cursos técnicos claramente compete com 
a opção do ensino superior. Além disso, a distribuição de 
renda no Brasil é perversa, obrigando muitos jovens a 
buscarem emprego no mercado de trabalho, o que resul-
ta em um retardamento do ingresso no ensino superior. 
Devemos, portanto, avaliar que o Brasil guarda complexi-
dades de estruturas socioeconómicas que, às vezes, indi-
cadores ditos universais não refletem a nossa realidade. 
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Quais são as principais estratégias de marketing 
utilizadas pelas instituições de ensino superior hoje? 
As instituições de ensino têm percebido que é ne-
cessário falar a linguagem dos jovens. Hoje, a gran-
de maioria deles se informa fundamentalmente 
por meio do computador. As universidades, então, 
perceberam que é necessário entrar nesse meio. 
Atualmente, uma ferramenta muito utilizada são 
as feiras online. Dois exemplos disso: a Civep, uma 
feira totalmente virtual para interessados em fazer 
pós-graduação fora do país, e a Orienta, uma feira 
online, que será lançada em setembro, destinada 
ao público pré-universitário. Em ambas, as uni-
versidades entram com stands virtuais e fornecem 

O banco Santander, em parceria com a 
Universia, realizou este ano um concurso 
para premiar professores que tenham 
desenvolvido projetos na área de sustentabilidade 
dentro dos cursos de administração e economia. 
Que balanço o senhor faz da iniciativa? 
O concurso cultural tem o objetivo de incentivar, 
disseminar e reconhecer casos de inserção de sus-
tentabilidade no dia a dia de disciplinas obrigató-
rias dos cursos de administração e economia. Ele 
está em sua primeira edição e recebeu 257 inscri-
ções. 39 projetos foram classificados. Acreditamos 
que foi uma boa procura. Os temas de destaques 
das propostas estão, majoritariamente, relacio-

todo tipo de informação que o aluno possa procu-
rar. Há também road show em instituições do ensi-
no médio, afim de promover as universidades. Isso 
sem falar na utilização de mídias massivas e 
mídias sociais. 

Quais costumam dar mais retorno? 
As mídias massivas certamente oferecem resultados, pois 
já desenvolveram medidas de ROl aceitas universalmen-
te. Porém, o impacto da opinião dos alunos nas mídias so-
ciais passa a ter papel crescente nos esforços de marketing 
e conteúdo, embora ainda não haja um consenso acerca 
de como medir esse impacto de forma efetiva. 

nados a empreendedorismo, planejamento, além 
de teoria geral da administração e comunicação 
e marketing. 33 universidades estão participando, 
representando os Estados de Norte a Sul. Até o dia 
20 de agosto, os professores devem enviar os resul-
tados alcançados, que serão divulgados via site. Os 
finalistas apresentarão, em outubro, seus casos em 
um evento aberto ao público em São Paulo, trans-
mitido para todo país. Os professores dos três pro-
jetos com os melhores resultados ganharão uma 
bolsa de estudo na Babson College, em Boston, 
para um curso de uma semana sobre empreende-
dorismo. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 474, p. 28-30, jul. 2012. 




