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á quase 20 anos, Peter
Drucker, considerado o pai
da administração moderna, escreveu Administrando em
tempos de grandes mudanças,
uma de suas mais importantes
obras. Entre as principais observações do livro estavam as
consequências da emergência da
informação como o principal insumo das organizações e de seus
executivos. O livro, escrito em
um tempo em que a internet se
restringia ao ambiente acadêmico, trazia o prenúncio de uma
nova era.
Naquela época, o parâmetro de
toda a internet podia ser medido em gigabytes (capacidade de
armazenamento do flash drive
moderno, que carregamos em
nossos chaveiros). Atualmente,
o volume da rede cresce aceleradamente e é estimado em
quatro zetabytes – a capacidade total de armazenamento dos
melhores HDs externos à venda
no mercado (enfileirados, esses
dispositivos dariam mais de 6,2
voltas em torno da Terra).
A alternância de um passado
de carência de dados para um
futuro de sobrecarga de infor-
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mações deu-se nessa jornada de
duas décadas de conhecimento. Os gestores contemporâneos
precisam dispor de filtros qualificados para processar o excesso
de informação aos quais estão
expostos. Na educação superior
existe um agravante estatístico:
o setor é recenseado e os resultados são publicados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep) desde 2002. São milhares
de planilhas de registros que
permitem um número imensurável de extrapolações. Contudo, existem poucas organizações
com recursos para processar esse
conteúdo bruto, resultando em
instruções objetivas.
Na busca por auxiliar as Instituições de Educação Superior (IES)
a trilhar essa estrada com discernimento, a Hoper Educação produz todos os anos a Análise Setorial do Ensino Superior Privado
– um mapa, enquanto retrato, e
um termômetro das movimentações, do desenvolvimento desse
ambiente de negócios no País.
São 15 colaboradores focados em
separar a relevância e construir
a “planta baixa” do mercado

educacional brasileiro, documento fundamental para empresas orientadas à manutenção do
crescimento em um mercado
que, em 2014, deverá atingir a
cifra de R$ 35,9 bilhões.
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Para a consecução da última
edição, aos dados do Inep foram
cruzadas as percepções advindas das pesquisas primárias e
exclusivas da Hoper Educação.
Foram levantados, individualmente, mais de 9 mil preços de
cursos de pós-graduação, 14 mil
preços de cursos de graduação
e 4 mil preços de cursos de educação básica, especificamente
de cursos preparatórios para
concurso público (preponderantemente por um extenuante trabalho de pesquisa telefônica).
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¹Valores corrigidos pelo IPCA.
²O valor de cada ano se refere à mediana das mensalidades de todos os cursos de graduação presencial de todas as IES do País.
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A esse mosaico ainda foram acrescidas as assimilações de um conjunto de pesquisas em profundidade e uma série de visitas técnicas
e pesquisas DELPHI. Ainda a essa
composição somamos uma rigorosa pesquisa secundária em mais de
500 sites, 4 mil consultas a páginas
de sites especializados e a compilação de inúmeras notícias oriundas
de dezenas de clippings assinados.
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O resultado desse repertório inédito é um documento fundamental para apoiar gestores a tomar
decisões e gerar os lampejos necessários à inovação em uma área
que está se reinventando e criando seu novo paradigma. A Análise
Setorial do Ensino Superior Privado 2014 responde a questões
emergentes para o sucesso das IES
com objetividade e foco nas necessidades diárias, operacionais e
estratégicas dessas entidades. 
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