
4 Like

Nome de usuári   ENTRAR    Esqueceu seu login? | Registrar

Lato Sensu: uma outra tendência para o setor de ensino 

Diante de um cenário com perspectivas pouco otimistas para alguns níveis do setor de ensino, algumas modalidades 
dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, vêm apresentando ótimo potencial de demanda. 

Já é de conhecimento que nos últimos anos, com o crescimento econômico, muitos empregos foram gerados, e com 
isso, ficou evidente no mercado o grande gargalo referente ao apagão da mão-de-obra.

Esse diagnóstico abrangeu profissionais desde o nível técnico, de aperfeiçoamento e treinamento, como também de 
ensino superior e especialistas. 

Engenharia civil, arquitetura, TI, têm sido as carreiras mais afetadas. As primeiras são conseqüência do boom da 
construção e dos investimentos em infra-estrutura proporcionados pelos eventos que o País irá sediar em 2014 
(Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíadas). Já a última tem como causa os constantes investimentos necessários das 
empresas em automação, desenvolvimento de sistemas, entre outros recursos da área de TI. 

Enfim, de uma maneira geral, com bastante ênfase às áreas mencionadas acima, mas considerando também os 
cargos de alta gestão administrativa envolvendo carreiras diversas, as empresas estão sendo obrigadas a aumentar 
acima da média os salários desses profissionais para ter condições de retê-los e a oferecer como benefício o 
pagamento de cursos e especializações para poder preparar outros colaboradores. 

Com vista nas oportunidades que estão surgindo no mercado brasileiro, as instituições de ensino do nível de Lato 
Sensu, principalmente na modalidade MBA, têm recebido um número cada vez maior de alunos estrangeiros. Além 
disso, têm firmado parcerias estratégicas com empresas que almejam customizar cursos para seus colaboradores. 

Algumas dessas instituições também enxergaram essa vinda de alunos estrangeiros como uma potencial fonte de 
receitas, e estão investindo em melhorias e adequações para recebê-los, e de quebra, também agregando valor aos 
seus serviços para captar mais alunos do País. 

Mediante esses aspectos, o segmento de Lato Sensu no País tende a ganhar maior reconhecimento lá fora, além de 
gerar uma tendência bastante promissora de demanda no mercado interno. 
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