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A internet universitária vai muito bem, obrigado! Mais do que pesquisa e intercâmbio de 
conhecimento, a internet para o ensino superior também caminha para se tornar um efetivo meio 
de marketing e comunicação para este segmento. 
 
Durante o I Congresso Brasileiro de Marketing e Comunicação para Instituições de Ensino, 
realizado em junho, diversos palestrantes abordaram a questão de como as IES precisavam 
utilizar as ferramentas de marketing de maneira eficaz para atingir seus objetivos de aumento no 
número de alunos, sua manutenção ao longo da vida e da construção de uma marca sólida 
perante todo o mercado. Obviamente, isso demanda esforços de todos os departamentos de uma 
IES a fim de que a organização tenha sua missão claramente definida e compartilhada entre todos 
seus membros para alcançar os resultados e liderar as transformações no setor. 
 
Dentro deste contexto, surge a importância de se conhecer melhor as pessoas que desejam 
realizar um curso superior, seja de graduação, curta duração, pós-graduação ou educação 
continuada, e todas as variáveis que elas procuram e também pelas quais são atingidas ao longo 
do seu processo de decisão. E tudo isso, em um ambiente plenamente globalizado. 
 
Uma das mais importantes variáveis é a maneira como estas pessoas estão buscando as 
informações e suas implicações para todo o processo de comunicação adotado por uma IES. 
 
Hoje, a informação em si é um bem que viaja à velocidade da luz e pode ser encontrada em um 
cômodo de uma casa, em uma lanchonete, e até mesmo em quiosques na rua. A responsabilidade 
disso foi, sem dúvida nenhuma, o advento e o avanço da internet como meio de transmissão de 
informações. Com alguns poucos cliques é possível conseguir praticamente tudo sobre cursos e 
instituições de qualquer parte do mundo. 
 
Mas a dúvida que vem a seguir na mente dos gestores provavelmente diz respeito ao impacto e a 
real importância da internet como meio de comunicação e de seleção de informações para seu 
público-alvo. 
 
Infelizmente no Brasil, a péssima distribuição de renda tem suas implicações em todas as demais 
variáveis sócio-econômicas coletadas e analisadas pelos diversos institutos de pesquisa. Mais do 
que uma responsabilidade social das IES de contribuir para alterar este quadro, elas também 
podem vislumbrar oportunidades para tornar seus investimentos de marketing e comunicação 
mais efetivos para atingir o público que realmente está interessado no ensino superior. 
 
É sabido que houve nos últimos anos uma expansão jamais vista no ensino superior, 
apresentando um crescimento de quase 100% em pouco mais de 8 anos, e quase todo ele no 
ensino superior privado. Sem analisar a questão da renda, que não é objeto deste artigo, existem 
outros indicadores do porquê a internet é um meio a ser seriamente considerado pelas IES em 
sua estratégia de marketing e comunicação. 
 
Como premissa para o uso da internet, conforme dados da última Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) do IBGE realizada em 2001, apenas 12,6% dos domicílios brasileiros 
possuíam microcomputador. Já entre os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), 35,1% destes possuíam microcomputador em seus lares para o mesmo ano de 2001. 
 
Um índice compatível com os formandos que realizaram o Exame Nacional de Cursos - Provão no 
ano de 2002, quando 36,8% declararam utilizar o computador com mais freqüência em suas 



residências, indicando um porcentual mínimo de posse quase três vezes superior à média 
nacional. 
  
 
Apesar de não ser representativo de todo o processo do vestibular, na Fuvest 2002, 75% dos 
mais de 140 mil candidatos inscritos possuíam ao menos um microcomputador em suas casas. 
Uma qualificação que aumenta na medida em que os candidatos avançam para conquistar uma 
vaga na USP. Oitenta e quatro por centro dos convocados para a segunda fase tinham ao menos 
um microcomputador, e dos chamados para a 1ª matrícula o índice crescia para 86%. 
 
 
Dessa forma, já é possível notar uma significativa diferença entre a população e o públic o-alvo 
das IES em termos de uso e posse de um bem tecnológico importante para o desenvolvimento 
das pessoas. Um cálculo bastante simplificado: 12,6% da PNAD representam 5,8 milhões de 
domicílios, enquanto os 35,1% do ENEM representam pouco mais de 420 mil alunos. Portanto, 
considerando que cada estudante pertence a um domicílio, apenas os inscritos no ENEM, um 
público potencial para as IES, já representam mais de 7% dos domicílios com microcomputador, o 
que o torna um segmento bastante atraente e de certa forma fácil de ser localizado. 
 
Um outro dado relacionado ao computador é o uso pelos universitários. Segundo o INEP/MEC, 
mais de 50% dos formandos que prestaram o Provão utilizavam o microcomputador diariamente. 
O passo seguinte à posse e uso do microcomputador é o acesso à internet. E tais dados mostram 
ainda mais a distância entre a população em geral e o público potencial das IES. 
 
Pelos dados da PNAD, apenas 8,6% dos domicílios possuem microcomputador com acesso à 
internet ou em torno de 13 milhões de usuários potenciais de internet em domicílios particulares. 
Segundo o IBOPE eRatings.com, apesar do tamanho desta base, atualmente apenas 7,97 milhões 
podem ser considerados internautas ativos. 
 
Já no segmento universitário, as taxas de penetração são extremamente elevadas, tanto em 
termos relativos quanto em grandezas absolutas. Para o mesmo período do ano de 2001, 81% 
dos inscritos no vestibular da FUVEST já acessavam a internet, aumentando para 89% para os 
convocados para a segunda fase e 91% para os chamados para a 1ª matrícula. No ano seguinte, 
as taxas já estavam em 85%, 92% e 93%, respectivamente, ou seja, a cada ano mais candidatos 
estão utilizando a internet, e quase a totalidade dos que passam no vestibular utilizam-na. 
 
Mais uma vez, esses dados representam apenas um processo seletivo, e certamente os gestores 
das IES particulares possuem dados de seus processos que ratificam a alta taxa de acesso à 
internet pelos candidatos e futuros alunos. Caso esta taxa se confirme, poderíamos aplicá-la ao 
mais de 4 milhões de candidatos, resultando em mais de 3,2 milhões de usuários de internet 
prestando o vestibular. 
 
 
E dados do INEP/MEC parecem poder confirmar e ampliar os dados da FUVEST para as demais 
instituições. Dos formandos que realizaram o Provão em 2002, apenas 5% declararam que nunca 
tiveram a oportunidade de acessar a internet. Portanto, 95% dos formandos, em maior ou menor 
grau, acessam a internet. Com os dados da FUVEST e do INEP/MEC, não seria um erro muito 
grande afirmar que quase a totalidade dos mais de 3 milhões de estudantes universitários usam a 
internet, que somados aos candidatos (egressos de ensino médio, demais vestibulandos) 
totalizariam aproximadamente 6,2 milhões de usuários. Um contingente extremamente 
significativo. 
 
Os universitários têm acessado a internet predominantemente de suas residências, seguido do 
local de trabalho. A instituição de ensino aparece na terceira posição no total, destacando-se na 
região sul onde ela ocupa a segunda posição. Um índice que, apesar de baixo em termos 



estatísticos, pode ser significativo neste caso específico é o de formandos que nunca acessaram a 
internet, indicando principalmente que nas regiões norte, nordeste e centro-oeste nem mesmo as 
IES conseguiram fazer o estudante usar a internet ou não ofereceram a estrutura para isso. 
 
Com altas taxas de acesso a um meio que vai além da comunicação, não seria surpresa a internet 
estar concorrendo com as mídias tradicionais. Ao menos, no segmento universitário, isso parece 
estar ocorrendo. Para 14% dos formandos, a internet já é o meio mais utilizado para se 
manterem atualizados sobre os acontecimentos do mundo contemporâneo, superando o meio 
revista e o meio rádio. A internet ocupa a 3ª posição no total e nas regiões sudeste, sul e centro-
oeste, atrás apenas de TV e jornal. 
 
Esses dados começam a indicar significativas mudanças que estão ocorrendo na maneira como a 
informação está sendo buscada, já que se quase todos os formandos de 2002 que entraram em 
seus cursos provavelmente por volta de 1998 e 1999, quando ainda estava por acontecer o 
“boom” da internet no Brasil, acessam a internet, pode-se imaginar como estão se comportando 
os candidatos aos próximos vestibulares. 
 
É deste modo que as IES devem compreender a revolução que a internet está provocando em 
toda uma geração, em um processo irreversível, contínuo e crescente. Segundo o IBOPE 
eRatings.com, o Brasil já é líder mundial na navegação de crianças e jovens, e a web é cada vez 
mais utilizada em todas as faixas etárias. Tal crescimento, segundo a empresa, é fortemente 
influenciado pela adoção crescente da banda larga. E está sendo também em banda larga o 
crescimento da internet como fonte de informação. 
 
Há 3 anos, a internet era o principal meio de informação para apenas 3,8% dos formandos dos 13 
cursos avaliados no Provão, ocupando a última posição depois de TV, jornal, revista e rádio. Em 
2002, para os mesmos 13 cursos, a internet já era o meio mais utilizado por 17,3% dos 
formandos para se manter atualizados sobre os acontecimentos do mundo contemporâneo. Um 
crescimento de mais de 350% na participação, que garantiu a terceira posição bem próxima a do 
jornal, provocando queda na participação em todas as outras mídias. 
 
 
Um outro dado que comprova este crescimento vem de uma pesquisa realizada pelo IBOPE Mídia 
em 2002, no qual se mediu a exposição às diversas mídias de acordo com o grau de escolaridade 
do entrevistado. A taxa de penetração da internet para as pessoas com curso superior incompleto 
é de 65%, enquanto para os entrevistados com curso superior completo ela é de 61%, podendo 
indicar uma maior necessidade do primeiro grupo em obter informações para um novo curso. 
 
No caso das pessoas com mestrado, doutorado ou algum outro programa de pós-graduação, a 
taxa de penetração sobe para 73%, indicando provavelmente um maior uso para pesquisa e troca 
de informações, representando também oportunidades para as IES, principalmente na construção 
e consolidação de sua imagem, e no relacionamento com a comunidade acadêmica. 
 
A internet é uma mídia relativamente de baixo custo, com capacidade teoricamente infinita para 
armazenamento e recuperação de conteúdo, possibilitando ao usuário selecionar o que, para ele, 
realmente conta no processo de decisão por um curso superior, que pode ser a variedade de 
cursos, localização do campus, instalações, quadro docente, entre outras informações que podem 
ser facilmente organizadas dentro de um website. 
 
Portanto, a internet, representada principalmente pelo website da IES e pelas ações de 
comunicação on-line, deve estar perfeitamente integrada ao plano de marketing e comunicação, e 
por que não, inserida até mesmo no contexto mais amplo do planejamento estratégico, para 
atingir tanto os jovens recém-saídos do ensino médio quanto a população economicamente ativa 
que procura se especializar, se atualizar, que continua, enfim, demandando por serviços 
educacionais. 



 
As IES precisam se preparar para atender a públicos que cada vez mais utilizam a internet e que 
potencialmente tornar-se-ão seus alunos. Porém, antes estarão utilizando seus poderosos 
“mouses” para iniciar o processo de seleção das instituições que considerarão para sua formação, 
e nesta variedade de sites, a primeira impressão tem que ser a melhor possível. Afinal, esta é a 
que fica... 
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