
da Ellucian para América Latina e Cari
be. Líder mundial no segmento, a empresa 
atua em 40 países e atende cerca de 17 mi
lhões de estudantes. Parceira da Laureate, 
que vem avançando sobre o mercado de 
ensino superior brasileiro, e de outras uni
versidades no Sul e Sudeste, a Ellucian dá 
apoio a 60 mil universitários no país.

O trabalho principal da empresa é for
necer sistemas que organizem a vida do 
estudante universitário desde o recruta
mento no curso até sua graduação, ou até 
mesmo depois disso. Nos Estados Uni
dos, a empresa oferece soluções para que 
as instituições mantenham contato com 
os ex-alunos - parte importante da arre
cadação de fundos no país. “Nossa gama 
é muito ampla, mas nos centramos no sis
tema de informação de estudantes, que

avança em outros ramos, como recursos 
humanos, finanças, arrecadação de fun
dos, relações com parceiros, entre outros 
serviços”, explica Green.

Apesar de já atender cerca de 1,2 mi
lhão de estudantes em toda a América 
Latina, a empresa decidiu desenvolver 
sistemas específicos para o Brasil, crian
do um centro de soluções na cidade de 
Porto Alegre (RS). Segundo a empresa, 
o ensino superior brasileiro tem especifi- 
cidades, como o vestibular e o sistema de 
pagamento por boleto bancário, que de
mandam uma adaptação ao país.

Das diversas soluções desenvolvidas 
pela empresa para atender as instituições 
dos 40 países onde tem negócios, foram 
trazidos quatro para o Brasil: o sistema 
de informação de estudantes; o portal de 
acesso a conteúdo voltado para os alunos; 
o chamado business process, que contro
la a parte operacional da instituição, au
tomatizando e digitalizando procedimen
tos; e o aplicativo mobile, que oferecerá 
aos estudantes acesso a notas, horário das 
disciplinas e outros recursos pelo celular.

Com uma estrutura robusta, os sistemas 
da Ellucian podem ser implantados em 
universidades de grande porte ou até em 
redes espalhadas por diversas cidades, co
mo nos colleges dos estados do Tenessee 
e de Nova York, nos Estados Unidos, on
de todas as instituições utilizam os servi
ços da empresa. Por outro lado, o tamanho 
do negócio dificulta que instituições de pe
queno porte, com menos de 3 mil estudan
tes, se encaixem no perfil. “É um sistema 
poderoso, que requer uma entrega muito 
bem planejada dos recursos de dinheiro e 
de pessoal. Normalmente são universida
des maiores que conseguem arcar com is
so”, afirma o representante da Ellucian. A ut
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Caixa de texto
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 429, p. 34, nov. 2013.




