
Ter de escolher uma 

formação profissional 

aos 17, 18 anos, talvez 

seja um dos primeiros 

momentos de grande 

pressão pelo qual 

passamos

Definir qual universida-
de iremos cursar para 
chegar ao almejado 

campo de trabalho, seja como 
funcionário, profissional li-
beral ou empreendedor é o 
segundo passo rumo ao futuro.  
Diversos fatores pesam na 
decisão pela universidade: 
reputação da entidade, cur-
rículo dos docentes, relação 
custo-benefício e localização. 

E ainda assim, terminar o 
curso universitário é mais 
difícil do que ingressar nele. 
No Brasil, o índice de evasão 
nas faculdades chega a 49% 
(dados do Inep de 2015). 

Para os que se formam, 
inicia-se uma terceira etapa 
que é o campo de trabalho. 
Nessa hora começam alguns 
dilemas, já que, na prática, a 
profissão não é exatamente 
como foi aplicada nos anos 
de faculdade. Alguns jovens 
se veem perdidos, se sentem 
inseguros, se frustram e até 
cogitam começar tudo de novo 
em outra área. 

Essa distância entre mun-
do acadêmico e mercado de 
trabalho é um ponto cada 
vez mais avaliado pelos estu-
dantes antes de se decidirem 
por uma instituição de ensino. 
Uma pesquisa promovida pelo 
ambiente virtual de aprendi-
zagem Canvas, no Brasil, em 
2016, mostrou que 43% dos 
estudantes do ensino médio 
consideram que os conteú-
dos dos cursos universitários 

precisam ser relevantes ao 
que buscam os empregadores. 

Ao mesmo tempo, 21% de 
estudantes tanto do ensino 
médio como superior avaliam 
que as faculdades têm deixado 
a desejar em relação ao que os 
estudantes querem, e à for-
mação que os empregadores 
esperam deles. Para os jovens, 
além da excelência de conhe-
cimento dos professores, a 
metodologia de ensino das 
universidades também é fator 
determinante ao escolher a 
faculdade. 

45% dos estudantes pen-
sam que as universidades 
deveriam oferecer ferramen-
tas que possibilitem a eles 
aprenderem do seu próprio 
jeito e estilo. Incrivelmente, 
mais de 40% dos participantes 
da pesquisa disseram estar 
dispostos a pagar mais se 
tiverem a certeza de que irão 
receber uma experiência de 
ensino com uma diversidade 
de possibilidades e opções, 
mesclando aulas presenciais 
e recursos tecnológicos, como 
uma plataforma on-line.

Essas percepções sobre o 
que os jovens esperam das 
universidades e os critérios 
que aplicam na escolha pela 
instituição servem de alerta 
aos gestores de ensino. Não se 
deve subestimar a importância 
de ferramentas tecnológicas 
na experiência de ensino e 
preparação para a carreira 
profissional. 

Os que entendem esse 
recado minimizam impactos 
financeiros negativos, tornam 
seus cursos mais competiti-
vos, além de atrativos para 
o ingresso e a retenção dos 
estudantes.

(*) - É Diretor para a América Latina 
da Instructure.

O que os estudantes 
esperam das universidades

Lars Janér (*)
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O pretendente: RODRIGO JULIO DA SILVA BEZERRA,

GISLENE DA 
SILVA SANTOS,

O pretendente: JAYME PEREIRA RODRIGUES JUNIOR,

PAMELA DOS SANTOS NUNES,

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA,

BEATRIZ CARNEIRO DA 
SILVA,

O pretendente: IAGO CALIPO RESCA,

BRUNA DIROLLI LIMA,

O pretendente: WILSON SIMPLICIO,

ELIZANDRA RIBEIRO GRIPP,

O pretendente: RODRIGO DIAS FERREIRA,

GISLENE GOMES FERREIRA,

O pretendente: ANDERSON CARLOS,

REBECA VIVIANE DE MELO AMARELLINHO, 

O pretendente: ANDRÉ DOS SANTOS SOARES,

KARINA FERREIRA 
DA SILVA,

O pretendente: ROGER ANDERSON DE JESUS,

SOLANGE ALVES DE SOUSA 
COSTA,

O pretendente: CLÁUDIO BARBOZA DOS SANTOS,

CLEONICE ROSA NORONHA,

O pretendente: RODRIGO MARCOS DE SOUZA,

ADRIANA GONZALEZ SEVILHA, 

O pretendente: VINÍCIUS DAMASCENO PEIXOTO,

DANIELLE DA SILVA 
DE SOUZA,

O pretendente: MAURICIO DA SILVA JUNIOR,

JESSICA APARECIDA GARCIA ALONSO, 

O pretendente: RENATO SOARES COSTA,

KARINA DE OLIVEIRA,

O pretendente: RENAN RICHTER FOLEGO,

KATHLEEN FERNANDA MOCCA, 

O pretendente: ROGER KEITI NAKAMA,

SIMÔNE BATISTA DA SILVA,

O pretendente: OSVALDO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR,

NILZENE PEREIRA COSTA,

O pretendente: FLORISVALDO PORFIRIO DE SOUZA,

MARIA SUZANA DE BRITO DA 
SILVA,

O pretendente: FELIPE SANTANA NOGUEIRA DA CRUZ,

LETÍCIA BORGES 
DA CUNHA,

O pretendente: ARTUR MARIN,

MONICA CRISTINA SALLES MAGALHÃES,

O pretendente: RODRIGO CARLOS LIMA,

RAQUEL KARPFENSTEIN,

O pretendente: RICARDO ABRANTES DOS SANTOS,

SÍLVIA ALVES 
MOREIRA,
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SHEILA 
REGINA DA CRUZ MACHADO,

O pretendente: ANGELO VILLAR JUNIOR,

SHEILA DE LIMA FELIX, 

O pretendente: RAILY LOPES DOS ANJOS,

THAMARA 
RODRIGUES JULIANO,

O pretendente: BRUNO CÉSAR CAMARGO,

MONIQUE GABRIELA CREPALDI DOS SANTOS,

O pretendente: FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA,

MARCELLA 
JACOMETI GREGÓRIO,

O pretendente: DIEGO LOPES DE ARAUJO,

HELENICE CABRAL BIBIANO, 

O pretendente: FERNANDO YOGI,

DEISE AIKO ARAKI, 

O pretendente: MARCELO NACONESKI VENANCIO,

MIDIAN ROLDÃO DE SOUZA,

O pretendente: LUCIANO SOARES RIOS,

ANDRESSA FARIA,

O pretendente: RUSIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR,

KARINE 
FERNANDES LIMA,

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE GRAVA,

VERÔNICA NATÁLIA MICHELIN, 

Vinicius Lisboa/Agência Brasil

Desde o início da série 
histórica da Pesquisa 
Anual dos Serviços 

(PAS), em 2007, o IBGE re-
gistrou crescimento em dados 
como número de empresas, 
pessoas ocupadas e massa sa-
larial real na área de serviços, 
além do valor adicionado pelo 
setor à economia. Em 2015, 
quando o PIB do Brasil caiu 
3,8%, os serviços registraram 
queda em seus principais in-
dicadores.

Vários fatores influenciaram 
o desempenho negativo do 
setor. Entre eles, está o fraco 
desempenho do consumo 
das famílias, que caiu 4% 
com a retração da renda e do 
mercado de trabalho. Houve 
piora nas condições de crédito 
e aumento da inflação, que 
chegou a 10,6%. O número de 
trabalhadores ocupados pelo 
setor de serviços atingiu o pico 
de 12.986.478 pessoas em 31 
de dezembro de 2014, ano em 
que teve o menor crescimento 
da série histórica até então: 
4,14% sobre 2013. Em 2015, 
a desaceleração virou uma 
queda de 2,34% no número 
de empregados, que recuou 
para 12.681.957. Em 2007, 
os serviços empregavam 8,3 
milhões de pessoas.

Entre as atividades pes-
quisadas, apenas os servi-
ços prestados às famílias 
(+0,09%) e as atividades 
imobiliárias (+5,09%) tiveram 

Vários fatores influenciaram o desempenho negativo do setor. 

Entre eles, o fraco desempenho do consumo das famílias.

Crise econômica em 2015 interrompeu 
crescimento do setor de serviços

O agravamento da crise econômica em 2015 interrompeu um período de sete anos de crescimento do 
setor de serviços no Brasil, informa o IBGE
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C O número de empresas do 
setor de serviços também 
caiu, de 1.321.998 em 2014 
para 1.286.621 em 2015. Assim 
como o número de emprega-
dos, a quantidade de empre-
sas no setor mantinha uma 
trajetória de ascensão desde 
2007, quando eram 782.174 os 
estabelecimentos contabiliza-
dos pelo IBGE. Em 2009, ano 
em que houve o impacto da 
crise financeira internacional, 
o setor de serviços brasileiro 
teve um aumento de 7,08% 
no número de empresas. A 
receita operacional líquida 
real do setor acompanhou os 
outros dados e também caiu 
em 2015. Foi registrada queda 
de 2,38% e uma receita de R$ 
1.443 trilhão.

O valor real adicionado pelo 
setor de serviços à economia 
em 2015 foi de 855,9 bilhões, 
segundo o IBGE. Esse valor 
representa queda de -3,48% 
em relação a 2014, o único 
recuo anual registrado desde 
2008 - primeiro ano em que 
a série permite comparações 
com o ano anterior. O desem-
penho negativo do setor em 
2015 incluiu ainda uma queda 
da produtividade, medida pela 
divisão do valor adicionado à 
economia pelo pessoal ocu-
pado. Cada trabalhador gerou 
em média R$ 66.041,67 para o 
setor durante o ano de 2015, 
um valor 2,41% inferior aos R$ 
67.673,72 gerados em 2016. 
Em 2007, esse valor médio era 
de R$ 60.044,24.

variação positiva no número 
de empregados. Principais 
empregadores, os serviços 
profissionais, administrati-
vos e complementares ti-
veram queda de 3,4%, de 
5.247.882 de funcionários 
para 5.069.708. O gerente 
da pesquisa, Luiz André Pai-
xão, destacou que o cenário 
econômico causou impacto 
principalmente nos postos 
de trabalho das atividades 
ligadas ao recrutamento de 
profissionais: “Os que mais 
fecharam postos de trabalho 
foram os de agenciamento e 
locação de mão de obra. Com 
menos empresas produzindo, 
você precisa menos de pessoal 
de apoio”.

A massa salarial paga aos 

trabalhadores do setor em 
valores reais havia crescido 
mais de 5% em todos os anos 
da pesquisa e caiu 5,63% em 
2015, para R$ 314,9 bilhões. 
Em 2007, essa soma não che-
gava a R$ 180 bilhões. O salário 
médio real dos trabalhadores 
do setor de serviços também 
foi afetado pela crise econô-
mica em 2015. O valor médio 
caiu 4,6%, de R$ 1.959,30 
em 2014 para R$ 1.869,38. O 
melhor salário médio real em 
2015 foi pago pelos serviços 
de comunicação e informação, 
com R$ 3.830,64, apesar da 
queda de -5,15% sobre 2014. 
Os serviços prestados princi-
palmente às famílias pagavam 
os menores salários em 2015, 
de 1.177,76.
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MILTON MAMANI MAMANI AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA uma ação Monitória 
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ANA PAULA 
AZEVEDO SERPA AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

ação Monitória 

 

 


