
N
este final de ano, as tradi-

cionais campanhas natali-
nas dividem a atenção do
consumidor com uma ver-

dadeira "guerra de marcas" travada en-
tre as instituições de ensino, que pas-
saram a investir em ações de marke-

ting grandiosas para atrair um público
cada vez mais disputado.

Patrocínio de eventos e congressos,
anúncios de página dupla em revistas se-
manais de grande circulação, outdoors
nas principais capitais do país e comer-

ciais de TV em horário nobre na Globo.
Vale tudo para atingir os 57,7 milhões de

brasileiros que atualmente freqüentam
uma escola (ensino infantil ao superior).
Isso porque essa área econômica - uma
das mais promissoras do país - passa por
uma instabilidade gerada pelo aumento

da concorrência, queda no poder aquisi-
tivo e desemprego em alta.

A crise na rede privada é conseqüên-
cia da redução do número de alunos,
25% nos últimos cinco anos. Outro in-
dicativo é a quantidade de vagas ocio-
sas no ensino superior, que em algu-
mas faculdades já somam 35%. Além

disso, é grande o volume de escolas fe-

chadas, vendidas ou incorporadas por
instituições maiores.

Essa concentração, que possibilitou um
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ganho de escala para poucos gru-
pos, fez com que o setor atingisse
um faturamento de R$ 36 bilhões
no último ano, com um crescimen-
to de 15% em relação a 2002. A ci-
fra refere-se apenas aos cursos re-
gulamentados, excluindo-se os li-
vres, como os de línguas e os MBAs
(Master of Business Administration).
Segundo o diretor executivo do grupo CM de Con-
sultoria Educacional e consultor especializado em
marketing escolar, Ryon Braga, o bom desempe-
nho gerou uma "bolha especulativa" como a vivi-
da pela internet no final da década passada. Parti-
cipam desse movimento empresários da constru-
ção civil, empreiteiras e políticos. "Diversos fun-
dos de investimento também estão interessados
nessa área, que mesmo em crise apresenta oportu-
nidades, como a liberação de novos cursos, que
fez explodir a concorrência."
Segundo o Censo da Educação Superior, produzi-
do pelo Ministério da Educação (MEC), a cada dia
quatro cursos são criados no país, em um total de
14,4 mil opções de graduação. Em cinco anos,
esse número cresceu 107% sobre os 6.950 cursos
oferecidos.
Nesse período, foram criadas 664 instituições e
7.449 cursos, gerando uma diminuição na rela-
ção candidato/vaga de 3,7 inscritos para 2,9 em
2002. Enquanto a disputa aumentou na rede pú-
blica (de 7,7 candidatos em 1998 para 9,4 no ano
passado), nas faculdades particulares ocorreu o

inverso: o índice baixou de 2,2 para 1,6 inscrito
por vaga. "Mesmo assim, o MEC autorizou a
abertura de 50 instituições, que ainda não entra-
ram em funcionamento por falta de aluno", co-
menta Ryon Braga. Um exemplo é a tradicional
universidade carioca Gama Filho (UGF), que no
final dos anos 90 chegou a ter mais de 20 mil alu-
nos e hoje conta com menos de 10 mil.
No ensino médio, a situação é mais crítica: em São
Paulo, a cada mês, sete escolas fecham ou pedem
falência. "Por outro lado, depois que a Universida-
de Anhembi Morumbi passou a investir em relacio-
namento, a quantidade de alunos saltou de 6 mil
(em 1997) para os atuais 26 mil."
Como conseqüência desse processo, no último qüin-
qüênio o ensino privado ampliou o investimento em
marketing. Este ano, deve atingir a marca dos R$ 450
milhões, com um crescimento de 17%. "O problema
é que muitas empresas não realizam uma boa gestão
e gastam mais do que deveriam para divulgar suas
marcas", ressalta o diretor executivo do grupo CM,
que edita a revista Aprender.
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No Brasil, as primeiras ferramentas de comunica-
ção para o setor foram criadas há uma década,
"mas era difícil convencer a escola a investir, por-
que todas as vagas eram preenchidas", informa
Ryon Braga. "A visão operante era a de que o pro-
duto educação deveria se vender pela qualidade,
sem o auxílio do marketing."
Em 1998, com a aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, os estabelecimentos de ensi-
no tornaram-se empresas com fins lucrativos, que
precisavam anunciar para elevar sua participação
de mercado. A mudança no posicionamento foi
mais expressiva entre as instituições de ensino su-
perior, que desde outubro marcam presença
constante na mídia.
Estimativas indicam que, atualmente, entre as que
mais investem em marketing no estado de São
Paulo estão a Universidade Paulista - Unip, do
Grupo Objetivo (R$ 30 milhões) e a Bandeirante
de São Paulo - Uniban (R$ 11 milhões). Empata-
das em terceiro lugar no ranking, com orçamento
médio de R$ 5 milhões, aparecem Uninove, UniF-
MU, Universidade Anhembi Morumbi, Faap (Fun-

dação Armando Alvares Penteado), Unicid (Uni-
versidade da Cidade de São Paulo), Faculdade Se-
nac e UnicSul (Universidade Cruzeiro do Sul).
Um levantamento feito pelo grupo CM de Con-
sultoria Educacional aponta que o custo de cap-
tação de um novo aluno é de R$ 1,3 mil na região
sudeste. "O valor é elevado porque 90% da ver-
ba de comunicação é direcionada à mídia de
massa, que deveria servir apenas de suporte para
as demais ações", explica Ryon Braga. O consul-
tor informa que o correto seria criar planos de
marketing diferenciados para cada classe social,
além de investir em ações de cross-selling, rela-
ções públicas e estratégias de CRM (Customer Re-
lationship Management). "Dessa forma, os custos
poderiam baixar de 7% do faturamento bruto
(destinado em média pelas instituições) para 4%."
Lembrando que o marketing de relacionamento
está completamente ligado à natureza do trabalho
desenvolvido pelo segmento da educação, o presi-
dente da Rapp Collins, Abaetê de Azevedo, lamen-
ta o fato de as instituições ainda não utilizarem esse
tipo de ação para reter ou ampliar sua carteira de



Aula no Centro de Criatividade e Empreendedorismo da Faap

clientes. "A fidelização deveria começar com a pró-
pria base de dados interna, por meio de descontos
progressivos para aqueles que têm mais de um filho
matriculado na mesma escola, como os programas
de milhagem das companhias aéreas."

De acordo com o especialista em CRM, até as
reuniões de pais e mestres poderiam ser usadas
para a realização de um marketing favorável.
"Toda comunicação se baseia somente na exibi-
ção de notas, problemas disciplinares e boletos



bancários. Para aumentar a exposição da marca é
preciso diminuir esse atrito entre os públicos en-
volvidos."
Entre as sugestões citadas está a aquisição de
prospects através do convívio social. Por exem-
plo: se o database apontar que determinado
aluno se destaca no jogo de tênis, pode se fa-
zer uma ação para que seus amigos pratiquem
o esporte com ele na escola. "Caso o pai de al-
gum estudante seja jornalista, é possível desen-
volver um material personalizado com fontes
relacionadas à escola para ele citar em suas re-
portagens."

Criatividade
Entre as organizações
que já atentaram para os
benefícios do marketing
está o grupo mineiro Pi-
tágoras, uma das maio-
res redes de ensino do
país, que emprega o
CRM na realização de
eventos e atividades ar-
tísticas, como o show de
lançamento do CD do
Skank, em Belo Hori-
zonte, para integrar pais,
alunos e professores.
"Dos R$ 5,5 milhões in-
vestidos em marketing,

20% vão para a mídia de massa e o restante para
as ações de relacionamento com diversos públi-
cos, como os clientes corporativos, que utilizam
nossos estabelecimentos para fornecer estudo aos
seus funcionários", salienta o seu presidente,
Walter Braga, que aposta em uma comunicação
baseada no conceito "Ensinar e aprender".
Além de administrar uma rede própria de ensino do
nível infantil ao superior, a companhia atua em todo
o território nacional, fornecendo material didático
para 400 escolas integradas, atingindo 150 mil alu-
nos e um faturamento anual de R$ 75 milhões. Ele fi-
naliza um processo de restruturação iniciado em

Ryon Braga,
consultor

especializado em
marketing escolar

André Caldeira,
superintendente
de marketing do
Positivo
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Abaetê de Azevedo,
presidente da Rapp Collins

2000, "quando firmamos uma
parceria com a Apollo Internatio-
nal, da Universidade de Phoenix
(pertencente ao grupo Accor), que
nos permitiu abrir nossa primeira
faculdade, em agosto de 2001."
Até o ano que vem, a joint ventu-
re aplicará R$ 50 milhões no
aperfeiçoamento de sua metodo-
logia de ensino e na ampliação
do negócio, que registra cresci-
mento de 25% ao ano. "A expec-
tativa é encerrar 2004 com uma
movimentação financeira de R$
100 milhões", prevê Walter Bra-
ga, que não aprova a guerra pu-
blicitária travada pelas instituições. "Elas parecem
competir não pela qualidade, mas pelo número de
placas de outdoor que conseguem espalhar pelas
ruas das principais capitais."
Como conseqüência, o custo de captação de alu-
nos fica cada vez mais alto, enquanto a relevân-
cia da mensagem diminui na mesma proporção.
"No meio desse fogo cruzado, muitos tentam
vender um conceito que não condiz com suas

ações. Assim, um serviço tão nobre e cheio de di-
ferenciais acaba caindo na mesmice."
Um dos principais concorrentes do Pitágoras, o
grupo curitibano Positivo também investe em mí-
dia de massa para divulgar as três áreas em que
atua: educacional (ensino fundamental, médio,
superior, curso pré-vestibular e material didático
usado por 520 mil alunos), de informática (softwa-
res e hardwares aplicados ao ensino) e editorial
(com a Posigraf, que tem o maior parque gráfico
do país). "É a primeira vez que utilizamos a mídia
nacional para fortalecer a marca e gerar negócios
para todas as unidades", observa o superintenden-
te de marketing do Positivo, André Caldeira.
Baseada no conceito "Ensinar é promover encon-
tros (da arte com a vida, da pessoa com seu seme-
lhante, do homem com o meio ambiente)", a cam-
panha foi criada pela Heads (de Curitiba) e é vei-
culada até o final de novembro na mídia impressa
e eletrônica.
Outro case bem-sucedido é o da Anhembi Mo-

Wandy Cavalheiro, diretora de
marketing da Anhembi Morumbi

marketing n o v e m b r o 2 0 0 3



rumbi, que no final de 1998 criou um departa-
mento de marketing e passou a investir em pesqui-
sas para o desenvolvimento de cursos com base
nas necessidades do público-alvo. O processo
deu origem às faculdades de moda, gastronomia,
panificação e confeitaria (lançada este mês) e
ioga. "Desta análise surgiram os três atributos da
marca (inovação, criatividade e visão de negóci-
os), que são as bases de nossa comunicação", co-
menta a diretora de comunicação e marketing da
universidade, Wandy Cavalheiro.
A fórmula do seu crescimento está na divisão do
bolo publicitário. Cerca de 60% do total investi-
do em marketing é destinado às ações de relacio-
namento, como o trabalho desenvolvido junto
aos 200 maiores estabelecimentos de ensino mé-
dio, onde são promovidas palestras sobre profis-
sões e carreiras e organizadas visitas monitoradas
ao campus. Um dos exemplos é o workshop Pro-
jeto de Vida, que mostra como planejar o futuro
profissional dos estudantes.
"Na mídia de massa, uma comunicação concei-
tuai faz referência ao avião 14 Bis, de Santos Du-
mont, para ressaltar um dos atributos da marca, a

inovação", detalha Wandy, que com essa estraté-
gia espera manter um crescimento médio de 5%
nos próximos cinco anos.
Já a Faap se destaca por apostar na segmentação
de sua comunicação focada no marketing cultu-
ral. "Ao invés de fazermos anúncios institucionais
na mídia de massa, procuramos levar cultura à
população por meio da realização de exposições
gratuitas, como 'Napoleão', encerrada no início
do mês, que recebeu 200 mil visitantes", ressalta
o diretor da faculdade de computação e informá-
tica da Faap, Victor Mirshawka.
Entre as mostras de maior expressão está "China",
que de agosto a novembro de 2002 reuniu 150
mil pessoas, e "Arte Egípcia no Tempo dos Faraós"
(350 mil visitantes durante o segundo semestre de
2001). Vale lembrar que a divulgação dos eventos
se deu por meio de campanhas criadas pela
W/Brasil. "Investimos ainda na manutenção da
qualidade do ensino, trazendo profissionais de
grande expressão, como Bill Clinton eYves Saint
Laurent, para falar sobre as áreas em que atuam."
Mirshawka também é especialista em criativida-
de, disciplina que começou a ser aplicada em



1994 na faculdade de computação e informática
e hoje faz parte da grade curricular de todos os
cursos da Faap. "A aceitação foi tão boa que
inauguramos o Centro de Criatividade e Empre-
endedorismo, um espaço de convivência que
possibilita a organização de eventos, como um
café da manhã para reunir ex-alunos empreende-
dores, como o presidente da Bauducco, Massimo
Bauducco (formado no curso de administração

em 1980)."
O professor Mirshawka afirma que a fundação
não tem planos de crescer de forma rápida e de-
sorganizada. "Como a prioridade é a qualidade
do ensino, estamos investindo R$ 8 milhões na
construção de duas unidades no interior de São
Paulo (Ribeirão Preto e São José dos Campos),
que entrarão em funcionamento em 2005, ofere-
cendo, inicialmente, cursos de pós-graduação."
Procurando aliar marketing de relacionamento à

Enrique Lipszyc, presidente da
Escola Panamericana de Arte



criatividade, a Escola Panamericana de Arte (EPA)
ajuda a compor o seleto time de instituições que
atraem a atenção do público-alvo com uma comu-
nicação diferenciada. Entre as suas estratégias está
a representação de três importantes festivais inter-
nacionais (Clio Awards, Art Directors Club NY e
One Show), que anualmente traz ao Brasil. "Even-
tos desse tipo agregam valor ao posicionamento da
marca, que acredita na criatividade como diferen-
cial profissional em qualquer área de atuação", ob-
serva o presidente da EPA, Enrique Lipszyc.
Destinando 10% do faturamento anual (R$ 7 mi-
lhões) para o marketing, a EPA conta com a aju-
da da Loducca para transmitir esse conceito nas
campanhas. "Apostamos em uma comunicação
irreverente e divertida para divulgar a escola
como uma usina de artes e idéias, explorando o
que ela tem de melhor", informa o presidente e
diretor de criação da agência que desde 1996
atende a conta, Celso Loducca.
Entre os exemplos recentes está a peça de web-
marketing que mistura a pintura de Miro com a
foto de uma vaca e a assinatura "Não desperdice
seu talento. Aprenda a transformar sua criativida-
de em profissão. Faça Panamericana". "Investi-

Priscila Simões, diretora acadêmica
da Faculdades Radial

Alessandra Doria,
diretora de comunicação da Uniban

mos em TV, rádio e internet porque o nosso tar-
get, composto por jovens de 18 a 25 anos, é mais
sensível a esses meios", afirma o publicitário, que
está finalizando a campanha de curso livre da es-
cola prevista para entrar no ar em janeiro.
Lipszyc, que aprova o trabalho da Loducca, diz que
"de maneira geral, os anúncios do setor são ruins
porque não têm foco e parecem peças de varejo.
Gostaria de ver trabalhos melhores, que elevassem
a qualidade da publicidade desse mercado".
Concordando com o presidente da EPA, Ryon
Braga fala sobre outra visão equivocada presente
na maioria dos comerciais: "Todos querem ter a
mesma imagem das universidades públicas, que
oferecem cursos em todas as áreas e são respeita-
das pela qualidade."
Mas as organizações que apresentam os melhores
resultados atuam com nichos, como o Centro Uni-
versitário São Camilo, que se especializou na área
de saúde, tornando-se referência nos cursos de en-
fermagem, fisioterapia e terapia ocupacional. Com
pouca verba é possível construir uma marca de des-
taque, "basta fugir do apelo conceituai, que as
agências de publicidade adoram, mas que não diz
nada ao público-alvo". Ele aconselha o uso da
internet aliada a anúncios testemunhais - como os
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apresentados pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) em sua campanha insti-
tucional de 2001, que trazia depoi-
mentos de cinco ex-alunos presidentes
de grandes empresas: Mareei
Fleischmann (McDonald's), Antônio
Monteiro de Castro Filho (British
American Tobacco), José Ermírio de
Moraes Neto (Banco Votorantim e
Votorantim Participações), Elcio Anibal
de Lucca (Serasa) e Raymundo
Magliano Filho (Bolsa de Valores de
São Paulo). "A web assumiu o papel do
guia impresso, tornando-se a fonte de
consulta mais usada pelos estudantes
para obter informações sobre profis-
sões e cursos, por isso esse tipo de
marketing deve ser valorizado."
Seguindo a linha sugerida pelo diretor
executivo do grupo CM de Consultoria
Educacional, a campanha para o vesti-
bular 2004 da Uniban é estrelada pelo
deputado federal do Partido dos Traba-
lhadores (PT), Vicentinho (aluno do
quinto ano de direito).
A trajetória de outros três universitários
que se destacaram em suas áreas,
como o presidente da CUT (Central Única do
Trabalhadores), Luiz Marinho (quarto ano de direi-
to), também é retratada através dos anúncios criados
pela agência Central Business.
"Usamos os testemunhais para dar sustentação à mar-
ca, apontando a importância do ensino superior para o
sucesso pessoal e profissional", analisa a diretora de co-
municação da organização, Alessandra Doria.
Os garotos-propaganda não cobraram cachê para
participar da campanha da instituição, que investe
R$ 4 milhões em marketing por ano e reúne mais de
30 mil estudantes. "Hoje, 60% dos novos alunos
chegam à Uniban por indicação dos veteranos", co-
menta Alessandra, que espera encerrar o ano com
faturamento 15% superior ao obtido em 2002.
Nem todos, no entanto, fecharão o período no azul.
Por causa da queda do poder aquisitivo da população
e o aumento do desemprego, a procura por cursos ofe-
recidos pelas escolas particulares foi reduzida. Além dis-
so, a taxa de inadimplência aumentou, chegando, em al-
guns casos, a 35%.
Com base nessa demanda reprimida, principalmen-

Peças
criadas pela

Loducca
para Escola

Panamericana
de Arte

te nas classes C e D, a Faculdades Radial de São Pau-
lo baixou sua mensalidade em 15%, tomando-se uma
das mais acessíveis, com um valor médio de R$ 399
para bacharelado e R$ 339 para os cursos de dois
anos (tecnólogos).
Uma promoção também foi realizada para premiar os
30 primeiros candidatos aprovados em seu vestibular
com uma bolsa integral, durante todo o curso, e um
salário mínimo por mês no primeiro ano. Uma cam-
panha criada pela Botelho Publicidade divulga a
ação, que oferece a possibilidade de o aluno se dedi-
car ao estudo em tempo integral. "O que é raro, por-
que a maior parte de nossos universitários trabalha e
tem dificuldade para acompanhar o curso", informa a
diretora acadêmica da organização, Priscila Simões.
Ela desenvolve uma política estruturada de bolsas de
ensino, além da Central de Estágio e Emprego, que
recoloca o aluno no mercado. "Com isso, reduzimos
a inadimplência, que está entre 10% e 15%."
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