
O amadurecimento do merca-
do de educação no Brasil esti-
mula o segmento de seguro edu-
cacional. Esta modalidade, que
existe desde 1980, ganhou al-
gum fôlego nos últimos cinco
anos principalmente no ensino
superior. Ainda assim, a contra-
tação desse tipo de apólice não
é prática recorrente entre os
pais e alunos. O seguro educa-
cional garante as mensalidades
escolares, em caso de desem-
prego, invalidez ou morte do
responsável pelo aluno.

De acordo com Marcelo An-
drade, sócio da Brasil Insuran-
ce, holding formada por 43 se-
guradoras, o produto é mal
compreendido e por isso demo-
ra a ganhar força. “No entanto,
esse quadro está mudando. Re-
presentamos cerca de 70% do
mercado de seguro educação e
nos últimos cinco anos houve
crescimento de 114% no seg-
mento. Esse avanço é prove-
niente do planejamento para o
ensino superior”, diz.

A Universidade Católica de
Brasília oferece o benefício aos
30 mil alunos.“Em caso de fale-
cimento do titular financeiro,
garantimos o pagamento do cur-

so até o final”, diz Leonardo Nu-
nes, diretor executivo do grupo
que mantém a instituição. O be-
nefício só é concedido ao aluno
que estiver com a mensalidade
rigorosamente em dia. A estraté-
gia foi bem sucedida para dimi-
nuir a inadimplência e a evasão.

Andrade aponta que na gra-
duação esses dois problemas
ocorrem com mais frequência.
Isso acontece porque geralmen-
te é o próprio aluno quem banca
a mensalidade. E também pelo
fato de a matrícula ser semes-
tral. “A taxa de evasão do ensino
superior beira os 8%, sendo que
em 70% dos casos há risco finan-
ceiro envolvido”, diz. ■ P.A.

É rotina nas entrevistas de tra-
balho o questionamento sobre
a fluência no inglês. Mais co-
mum ainda é o ato de preen-
cher o currículo e apontar nível
intermediário do idioma, uma
vez que tal habilidade não exis-
te. O aumento da internaciona-
lização das empresas evidencia
que a falta de funcionários com
domínio da língua inglesa atra-
palha os negócios.

Para suprir essa demanda, as
companhias voltam a oferecer
aulas do idioma no próprio am-
biente de trabalho e com parte
do custo subsidiado. “A diferen-
ça é que agora, para garantir
empenho do funcionário, os pa-
trões exigem alguma contrapar-
tida. Um exemplo é a divisão
do custo das aulas”, diz Paulo
Macedo, sócio do Flash! Idio-
mas, escola há mais de 20 anos
no mercado.

Macedo destaca que nos últi-
mos dois anos, a demanda por

parte das empresas teve aumen-
to significativo. “Atendemos
cerca de 50 colaboradores da
Vale”, afirma. A mineradora,
após avaliação preliminar, ofe-
rece aos funcionários subsídio
de 85% dos custos do curso.
“Com alta concentração de ne-
gócios na China, o inglês é uma
língua franca”, diz Macedo.

A gerente de desempenho da
Vale, Fabiane Correa, conta que
uma vez por semana, na parte
da manhã, tem aulas particula-
res na empresa há cerca de dois
anos. Mesmo já tendo feito cur-
sos antes, ela aproveita a oportu-
nidade para garantir fluência.
“Tenho contato com alguns di-
retores da Austrália. Acho im-
portante que a empresa disponi-

bilize cursos principalmente pa-
ra quem tem necessidade no dia
a dia”, comenta.

Megaeventos
Diversos segmentos do setor de
serviços possuem enorme ca-
rência de funcionários bilín-
gues. Com a proximidade da Co-
pa 2014 e Olimpíada 2016, o pro-
blema ganha contorno.

Macedo lembra que a Flash
foi contratada no ano passado
para ajudar na produção do fil-
me americano “Velozes e Furio-
sos”, que aconteceu no Rio de
Janeiro. Uma das tarefas era dis-
ponibilizar 10 guias turísticos
credenciados da Riotur e com
fluência em inglês.

“Foi uma missão quase impos-
sível. Hoje muitos afirmam do-
minar o idioma, mas não resis-
tem a cinco minutos de entrevis-
ta”. Otimista, ele acredita que
sinais de alerta como esse ser-
vem para mostrar que as empre-
sas têm cerca de dois anos para
treinar os funcionários e ofere-
cer atendimento satisfatório
aos aos estrangeiros. ■ P.A.

Um dos principais desafios para a utilização de tecnolo-
gias na educação é a falta de indicadores que ofereçam
critérios claros e informações objetivas a respeito da sua
eficiência em sala de aula. Essa foi a conclusão do artigo
“Assessing the effects of ICT in Education indicators cri-
teria and benchmarks for international comparissons”,
produzido em 2010 pela União Europeia, em conjunção
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE).

O material considera problemático o fato de não exis-
tir sistemas que avaliem como está sendo a utilização dos
recursos Multimídia na escola. Sabemos que a especula-
ção é grande. Professores desistem, escolas perdem in-
vestimentos e assim por diante. Ao certo, a compreen-
são sobre os motivos do fracasso ou as razões do sucesso
ainda são limitadas e, por vezes, incoerentes.

É notório que o investimento em educação tem aumen-
tado de forma significativa. Os Estados Unidos vão inves-
tir, em 2013, US$ 69,8 bilhões em educação, representan-
do um aumento de 2,5% face ao investimento realizado
em 2012. E não são apenas os governos que fazem esse ti-
po de investimento. A “The Bill and Melinda Gates Foun-
dation”, por exemplo, fundação que aposta em ações pa-

ra educação, investiu,
entre 2000 e 2008, US$
4 bilhões em projetos re-
lacionados com a área.

Investimentos estão
sendo feitos ao redor
do mundo. O Brasil tam-
bém está caminhando.
O que falta, então, para
diminuir a dificuldade
de utilizar recursos Mul-
timídia?

Se, em 2010, os auto-
res do artigo da UE já
detectavam a necessida-
de de ter indicadores,
hoje é essencial. Tudo
funciona de forma mui-

to rápida e é crucial ter soluções que permitam à escola
saber se está caminhando para a direção certa. Ao mes-
mo tempo em que a tecnologia é aliada à educação para
atingir melhores resultados, ela também poderá distin-
guir com rapidez e eficiência os maus produtos existentes.
Plataformas capazes de recolher e processar informação
relativa ao conhecimento dos estudantes de forma contí-
nua é uma premissa básica para o sucesso de um projeto.

Não é possível investir sem que existam indicadores.
Quase todos os setores trabalham com métodos para
medir resultado. A economia, por exemplo, faz cálculo
de ROI. A educação não pode ficar fora desse ciclo.

Num primeiro momento, cabe ao diretor da escola bus-
car ferramentas que atendam a esse tipo de necessidade.
Com os indicadores disponíveis em mãos deverão ser fei-
tas análises constantes em pelo menos três níveis. No pri-
meiro, os professores devem ter acesso aos indicadores co-
mo forma de orientar a sua ação da forma mais apropriada.

No segundo nível os diretores devem ser responsá-
veis pela avaliação. Com os resultados, eles podem oti-
mizar a aplicação de recursos. No entanto, um nível
mais elevado deve ser reservado para equipes especiali-
zadas na interpretação da informação disponível, que
poderão identificar melhor os aspectos menos óbvios.

Esse é o tipo de desafio que não dá para assumir com
amadorismo. Só terão sucesso as escolas que investi-
rem de forma completa. Analisando todas as necessida-
des, viabilizando os recursos para que todas sejam su-
pridas, passamos a falar de um projeto de tecnologia
educacional eficiente. ■
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A tecnologia nas escolas
precisa ser avaliada

Aulas de inglês estão de volta
ao ambiente corporativo

Apesar de modalidade não ser
popular, universidades oferecem
o serviço para evitar evasão

Internacionalização das
companhias traz de volta
prática comum nos anos 1990

Para suprir carência de
empregados fluentes
em inglês, empresas
voltam a oferecer
aulas com parte do
custo subsidiado

Ao mesmo tempo
em que a tecnologia
é aliada à educação
para atingir
melhores resultados,
ela também poderá
distinguir com
rapidez e eficiência
os maus produtos
existentes
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Prática comumaté a década de 1990, professores de idiomas voltam a dar aulas nas empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




