
Mas afinal o que anunciar?   
 
Ok! O seu planejamento estratégico – caso você tenha um – aponta que, por alguma necessidade 
específica (chegada do vestibular, expansão, ingresso de um novo concorrente, diminuição de 
market share, ou o esquecimento do seu nome no último Top of Mind), chegou a hora de anunciar 
aos quatro ventos a marca da sua faculdade. Propaganda maciça nos veículos de comunicação 
tradicionais, e um “pro bono” na Rede Globo para um “grand finale”! 
 
A agência com a qual você trabalha conhece o seu briefing tal qual conhece alguém da própria 
família. Foram tantos folders e materiais gráficos para serem distribuídos na porta de Pré-
Vestibulares, que a dinâmica de produção se tornou quase um reflexo involuntário. Um exercício 
de repetição. 
 
Inclus ive, se nada for feito, as únicas alterações dessa campanha para a do ano anterior vão ser 
as fotografias ( extraídas do mesmo banco de imagens de “Profissões” de sempre). A última, uma 
“bela morena de cabelo preso, óculos, blusa de seda branca e ar pensativo, falando ao telefone”, 
sai para ceder lugar a “dupla de executivos – um negro e um branco – andando na rua e sorrindo, 
vestindo  terno e portando pastas 007” . 
 
Abaixo dessa figura, uma frase de efeito irá se tornar o mote da sua campanha, copiada nas 
peças de outdoor, nos spots de rádio, folders e cartazes. Elaborada com muito esforço criativo 
pela talentosa dupla da agência, ela irá versar sobre quaisquer uma das combinações abaixo.  
 
Explicitando: a tabela foi baseada em extensa pesquisa do material publicitário de diversas IES 
particulares. Talvez você identifique alguma antiga ou futura campanha combinando 
aleatoriamente os campos baixo. Exercite e veja como funciona a mente de um homem da 
propaganda:  
 
Ok. Detesto pessoas que criticam pelo prazer de apontar erros, sem contudo solucioná-los. 
 
A questão está em fugir dos paradigmas da propaganda e achar os reais valores e diferenciais da 
sua empresa. Aonde você é único e porque eu deveria estudar com você e não com seus 
concorrentes.  
 
É um dilema e muitas vezes somos francos ao afirmar que realmente aliamos “Teoria e Prática”  
na ”Diferenciação” de ”Carreiras” ”Para o mercado”.  Mas todos o são e não criamos nada além do 
senso comum. Na melhor das hipóteses, a agência faz uma combinação mais feliz ent re a imagem 
dos “dois jovens executivos” com uma combinação mais feliz dos conceitos da tabela acima.  Ou 
dá uma guinada e junta a imagem de uma bela turma de jovens com um apelativo texto 
emocional “As melhores lembranças da sua vida...” 
 
 
 

 



Mas afinal o que anunciar? 
 
Hoje as IES concentram seus anúncios na guerras pelas inscrições do vestibular. É a festa dos 
departamentos comerciais das empresas de mídia, que durante todo o ano convivem com 
negativas quanto ao seu assédio à essas instituições. E pululam pela imprensa Cadernos Especiais 
de Ensino Superior, aquecendo o mercado periférico na temporada de vestibular. 
 
Contudo, todos sabemos que somente os anúncios caça matrículas no final do ano não fortalecem 
a marca, não criam diferenciais nem somam valor a nenhuma empresa. No turbilhão de 
propagandas e ações das mais diversas, somos apenas mais um a fazer o jogo do mercado para 
não ter a imagem ofuscada num oceano de promoções. 
 
Algumas faculdades buscam alguma novidade ajustando as suas condições programas de “Apoio 
Universitário”, atraindo seu público pelo bolso numa ciranda que irá desgastar sua qualidade e 
posicionamento ao longo do tempo. 
 
Entre bolsas de estudos para os primeiros colocados, auxílio transporte e toda a sorte de créditos 
estudantis, visam atrair novos estudantes, frear a inadimplência e manter (veja bem, não 
fidelizar, mas manter apenas) os alunos estudando.  
 
Será que não existe uma possibilidade ao modelo adotado por todos? Será que um trabalho de 
base, criando a percepção de qualidade por outros caminhos, que não aquele percorrido pela 
maioria não traria um retorno melhor?  
 
Afinal, quando realizamos pesquisas para apontar qual o perfil do nosso cliente, chegamos a 
conclusão de que ele está concentrado nas salas de aula do 3º Ano do Ensino Médio e nos Pré-
Vestibulares, Extensivos, Semi-Extensivos e Superintensivos da vida. Não nos damos conta que 
na verdade ele está em todo o Ensino Médio, em todo o Ensino Fundamental.  
 
O pré adolescente de hoje é o futuro graduando de amanhã! 
 
Um trabalho de longo prazo, começando por trazer a comunidade para dentro da sua sede, 
possivelmente tornaria sua instituição um referencial e objeto de desejo por parte de seus futuros 
clientes. Ainda que eles somente efetivem o contrato dali a três anos ou mais. 
 
A essência então não está “no que anunciar”,  e sim em “se anunciar”. Temos por tradição o vício 
de associar o marketing à comunicação pura e simples. Porém, a atração de novos clientes é fruto 
de uma série de ações, sendo a comunicação pela propaganda apenas uma delas. A resposta à 
questão da publicidade está em uma visão holística dos ambientes únicos nos quais estamos 
inseridos. Não se encont ra em um anúncio de fim de ano, e sim na construção gradual de uma 
imagem. Olhe para dentro da sua empresa, olhe para fora e olhe além. A imagem residual dessa 
análise poderá ser o cerne de uma campanha que apregoe valores honestos. E não apenas frases 
de efeito e imagens baixadas de um banco qualquer.... 
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