
A universidade
lateral

A transdisciplinaridade ou interdiscipli-
naridade é um conceito muito presente
em alguns programas, mas restritos à
grade dos programas. Os cursos con-
versam pouco entre si e não trocam
experiências

O
modelo de grupos educacionais ver-
ticais, que desempenham o papel de
tutores de crianças desde a mais ten-
ra idade até a conclusão dos estudos

(existe conclusão dos estudos?), é conhecido por
todos. Não faltam exemplos de Instituições de
Ensino tornando-se centros universitários e cres-
cendo rumo à solidificação de
projetos de pós-graduação,
mestrado etc., ou crescendo
no viés contrário, partindo
para a incorporação para bai-
xo e absorção das fases ini-
ciais da formação.

Acompanhar a trajetória
dos estudantes do começo ao final de sua vida
acadêmica e postergar a conclusão dessa jornada
vem se tornando um ótimo paradigma de negócios
para muitas instituições. Contudo esse é um for-
mato padronizado e sem muita diferenciação. E ter
"um algo mais" pode fazer toda a diferença nestes
tempos de competição acirrada. Esse "algo mais"
pode estar na busca pelo suprimento e resposta a
outras necessidades de seu estudante, dentro do
know-how e orientação da IES.

A transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade
é um conceito muito presente em alguns progra-
mas, mas restritos à grade desses cursos. Os cur-
sos, entretanto, conversam pouco entre si e não
trocam experiências. Esse é um exercício de "hori-
zontalização" essencial para o gestor que acredita
que a formação para a vida profissional deva ser
a mais abrangente possível; que muitos médicos
buscam MBAs em marketing, e comunicadores em
especializações em gestão financeira, por não te-
rem tido um preparo mínimo para algumas neces-
sidades que o mercado reserva.

Outra questão da Universidade Horizontal está
no desenvolvimento de novos núcleos de negócios

por parte da instituição. Uma pesquisa acadêmica
poderá apontar para oportunidades perdidas se o
gestor não buscar fazer uma leitura global das ca-
rências e motivações de seus discentes.

Poderá apontar que os estudantes buscam
complementação de alguns conteúdos em cursos
do lado de fora de sua faculdade. E que a secreta-

ria acadêmica autoriza a divul-
gação de muitos desses cursos
no interior de sua instituição.

Por falta de organização e
"feeling", a faculdade perde
algumas importantes oportu-
nidades de diferenciação, por-
que o material humano e o ca-

pital intelectual, a estrutura física e expertise são
as colunas que mantêm sua organização em pé.
E com um simples redirecionamento e comunica-
ção adequada, um curso de Letras pode tornar-se
um Centro de Idiomas e um curso de Educação
Física uma Academia Esportiva.

O condomínio de serviços

Para reduzir a perda de alunos e a evasão, e ao
mesmo tempo fidelizar os clientes e satisfazê-los
(dentro de uma estratégia de retenção), a IES deve
respeitar a tendência e tornar-se uma centralizado-
ra de serviços. A "horizontalização" da instituição
pode evoluir de sua atividade-fim, incorporar di-
versas outras atividades.

Serviços que a princípio não competem à insti-
tuição devem passar a figurar como novas opor-
tunidades de negócios. O gestor deve pluralizar o
relacionamento, os braços da organização com a
sociedade. Deve internalizar as "facilitações" para
seu público, diminuindo a terceirização e trazendo
vida para a organização.

O desenvolvimento de um condomínio de ser-
viços, onde estejam presentes desde uma banca
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de jornal e lojas de conveniências, até um salão
de beleza e uma loja de lembranças, pode trans-
cender em muito a "cantina",
tradicional e enfadonha.

A operacionalização desse
processo pode seguir o mo-
delo adotado pelas licitações
para concorrência da admi-
nistração da cantina, já que
os serviços se assemelham.
Com isso, a instituição conse-
gue padronizar alguns custos,
atuando em função de uma grande requisição dos
discentes, advinda da crise pela qual passa nosso
país, sem descuidar da qualidade.

A mesma justificativa
para internalizar alguns
serviços provém da inse-
gurança que impera princi-
palmente nos grandes cen-
tros urbanos. E encontrar
no Marketing Lateral, ain-
da, uma pequena, mas re-
corrente fonte de receita.

Marketing Lateral

A idéia do Marketing La-
teral evoluiu do marketing
tradicional. Enquanto o
segundo procura detectar
necessidades e atendê-las
com novos produtos ou
serviços, partindo de pontos ou idéias já exis-
tentes, o Marketing Lateral parte do produto ou
serviço existente para o desenvolvimento de algo
novo. É o caso das "Grifes Educacionais".

Na idade dos discentes de uma faculdade, um
indicativo de popularidade é a marca da institui-
ção de ensino em que o estudante cursa sua gra-
duação. Não é por acaso que "A Grife da Excelên-
cia" foi o slogan escolhido por uma conceituada
fundação educacional para posicionar suas pós-
graduações perante seu público-alvo.

É do ambiente acadêmico que sai boa parte das
amizades e do relacionamento que seu egresso irá
levar para a vida, e é no entorno de sua marca que
ele irá aliar seu nome na busca por uma posição
no mercado de trabalho. Dessa questão funda-
mental surgem duas linhas sobre administração

de marcas bastante relevantes. Novamente, uma
oportunidade travestida em um problema.

Primeiro, seu aluno é tão
apaixonado por sua marca
(muito provavelmente), que a
utiliza por conta em diversas
ações durante sua passagem
pelo campus universitário.

É muito comum, por exem-
plo, salas de aula produzirem
camisetas de seus cursos,
aplicando a marca de manei-

ra errada. Cursos inteiros colocarem adesivos nos
vidros de seus carros com a logomarca da IES dis-
torcida e fora dos padrões do manual (se é que a

instituição possui um
"manual de marca").
Folders circularem,
cartazes serem distri-
buídos, veiculando o
nome da instituição
em festas e eventos,
à margem da deli-
beração de qualquer
gestor da casa.

Enfim, pela fal-
ta de padronização
e normalização do
uso, o bem mais
precioso da IES é su-
butilizado, por vezes
até prejudicado.

Surge então a oportunidade de extensão da
marca, aproveitada por muitas instituições, que
vêm lucrando com os royaltiesdo desdobramento
de suas marcas em camisetas, material de papela-
ria etc, e vêem sua rubrica estampada em produ-
tos de qualidade sem custo nenhum, e sua sede
ornada por uma "vitrine". Mais um exemplo de
desdobramento do serviço em uma nova unidade
de negócios. Uma aliada no desafio de "tangibili-
zar" a percepção da qualidade de seu serviço para
seu público interno e de comunicar com elegância
sua marca.
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