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GESTÃO DA MARCA EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

GESTÃO DA MARCA (BRANDING)

Marca é um termo, sinal, símbo-
lo ou design, ou uma combinação deles,
que deve identificar os bens ou serviços
de uma empresa e diferenciá-los daqueles
de seus concorrentes1. Marca é uma cul-
tura e uma dinâmica de relações estabe-
lecidas entre a instituição, o produto e a
comunidade, que cria valor para todas as
partes interessadas2.

A marca representa o DNA da
empresa, que é composto pelos seus
recursos, processos e valores. Para Cle-
mente Nobrega3, "marca é confiança na
realização de uma certa 'tarefa'. É reputa-
ção adquirida na realização de algo que o
cliente deseja que seja feito."

As marcas fortes são estruturadas
a partir de cinco elementos: (a) diferen-
ciação; (b) relevância; (c) familiaridade;
(d) credibilidade; (e) afetividade.

Como o setor de ensino é bas-
tante pulverizado e heterogêneo, há um
elevado número de variáveis a serem
assimiladas pelo consumidor, como: (a)
grande quantidade de marcas/institui-
ções; (b) grande quantidade de diferen-
tes produtos (cursos); (c) distintas mo-
dalidades de formação e certificação; e
(d) diversos elementos de valor quali-
tativo, como titulação dos professores,
tradição da escola, instalações etc.

A comunicação no ensino parti-
cular é sazonal e imediatista, com foco
exclusivo em vendas, e escorada, em sua
quase totalidade, pela mídia de massa, o
que acaba causando intensa "poluição
informacional" nos meses de processo
seletivo. Praticamente não há esforço
contínuo de construção da marca por
parte das IES.

A sazonalidade das ações de
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marketing das instituições de ensino,
aliada ao uso exagerado da propaganda
de massa, reunida em determinado pe-
ríodo, tem causado redução significativa
nos índices de recall das campanhas. Ou
seja, o excesso de propaganda concentra-
da das escolas tem levado o seu público a
prestar cada vez menos atenção ao que
dizem os anúncios. Além disso, a credibili-
dade da comunicação publicitária no setor
de ensino vem caindo significativamente.
Ninguém mais acredita em um anúncio
que fala em excelência no ensino, tradi-
ção, professores titulados, conceito A etc.
Essas afirmações, mesmo que verdadeiras
em muitos casos, tornaram-se lugar-co-
mum na comunicação publicitária do se-
tor, perdendo sua capacidade de sensibili-
zar o cliente. Quando muito, elas podem
qualificar a instituição, mas jamais conse-
guem diferenciá-las da concorrência.

A propaganda é necessária, mas
não suficiente para se criar uma marca.
Por outro lado, somente inovações genu-
ínas podem dispensar a propaganda, pois
tornam-se notícia de forma espontânea.
O mundo fica sabendo de você porque
você é notícia. Não precisa anunciar.

A melhor estratégia de branding
da atualidade é a instituição construir sua
reputação segmentando seu mercado,
baseada em circunstância, via "tarefa" a
ser realizada, e investindo nos diferenciais
para realização dessa "tarefa".

COERÊNCIA

A gestão da marca exige coe-
rência. Eu não posso abrir uma empresa
disruptiva com a mesma marca da mi-
nha empresa tradicional. Uma universi-
dade clássica, tradicional, conservadora
e elitista não pode colocar dentro dela

um pacote de cursos tecnológicos, com
mensalidades muito menores, para um
público distinto, sem fazer nenhum tipo
de separação. Não podemos forçar pro-
dutos que geram margem menor dentro
de uma estrutura montada para margem
maior.

Para Clemente Nobrega4, é er-
rado forçar produtos disruptivos dentro
da estrutura de custos que sustenta o
produto principal, porque, desse modo,
mascara-se a margem gerada por esses
produtos disruptivos. A regra geral é a
seguinte: se o seu produto ou serviço não
concorre com a "tarefa" de seu produto
principal, você pode estender sua marca
para ele. Quando a "tarefa" é a mesma,
a marca não pode ser a mesma.

ATRIBUTOS DA MARCA

• ATRIBUTOS QUALIFICADORES

Todos os concorrentes sérios de-
veriam ter. São as commodities indispen-
sáveis, tais como: corpo docente qualifi-
cado, instalações adequadas, laboratórios
de primeira geração, excelente conteúdo,
didática e metodologia, projeto pedagógi-
co consistente etc. Anunciar que tem es-
ses atributos não agrega nenhum valor à
comunicação.

• ATRIBUTOS DIFERENCIADORES

São elementos qualitativos de
alto valor agregado, que se somam aos
atributos qualificadores para, no conjun-
to, diferenciar a IES de suas concorren-
tes. Esses elementos definem a identi-
dade da instituição e facilitam o vínculo
emocional com seus clientes. Veja alguns
exemplos:
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Atributos diferenciadores de uma facul-
dade de tecnologia, em São Paulo:

• Programa de carreiras.
• Material didático complementar próprio
e gratuito.
• Laboratórios de última geração, onde
40% da carga horária das aulas são mi-
nistradas.
• Disciplinas de empreendedorismo e car-
reiras.
• Qualificação mercadológica do corpo
docente.
• Parcerias.
• Foco em TI (ser uma IES especializada
em TI).

Atributos diferenciadores da Faculdade
SENAC:

• Cursos diferentes dos convencionais:
Hotelaria, Gastronomia, Fotografia, Moda,
Gestão Ambiental, Turismo etc.

Atributos diferenciadores do IBMEC:

• Alto índice de empregabilidade - 92%
dos alunos terminam a faculdade já em-
pregados.
• Parcerias internacionais.
• Corpo docente de elite.

ATRIBUTOS SINGULARES (ÚNICOS)

São atributos de valor agregado (di-
ferenciais) que, dentre toda a concorrência di-
reta, somente uma IES possui. Por exemplo:

• Faculdade Impacta - Maior certificadora
da América Latina.
• FIAP - Melhor faculdade de informática
do Brasil (ranking Info-Exame).

SLOGANS

Slogan é um forte elemento de
comunicação publicitária que auxilia na
construção da identidade de uma institui-
ção e reforça a percepção dos elementos
que pretendem ser associados à marca.

As propostas de valor de muitas ins-
tituições de ensino, em sua grande maioria,
têm como base elementos pouco diferencia-
dos, que praticamente não agregam valor à
marca, como nos exemplos seguintes:

• "Tradição é uma garantia"; "Esta dá fu-
turo".
• "69 anos de tradição e excelência no
ensino".
• "Tradição com excelência no ensino".
• "Cursos em sintonia com o mercado".
• "Faculdade com nota A".
• "Seu futuro está aqui".
• "A escolha certa para seu futuro".
• "Para quem sabe onde quer chegar".

Algumas IES já apresentam slo-
gans um pouco mais diferenciados, como
por exemplo:

• Centro Universitário Belas Artes: "Belas
Artes é arte, é criatividade, é educação.
Belas Artes é você"; "Faça diferente, seja
Belas Artes".
• Fundação Getúlio Vargas (FGV): "Quem
faz GV a gente vê".
• Universidade Anhembi Morumbi: "A mais
criativa e inovadora universidade do Brasil".

Em síntese, as instituições de en-
sino apresentam dificuldade em criar e
consolidar uma marca forte porque:

• Não há continuísmo em suas linhas de
comunicação. Suas campanhas publicitá-
rias e sua comunicação institucional care-
cem de um padrão único, integrado e coe-
rente com o posicionamento e a identidade
da marca. A cada ano, as mensagens das
campanhas são totalmente diferentes.
• Os elementos comunicados são, em sua
maioria, commodities.
• A comunicação é sazonal, dificultando
a apreensão da mensagem por parte do
público-alvo.

GERENCIAMENTO DA MARCA
ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UNIDADES
ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIOS (UENs)

Há uma nítida polarização na
escolha de uma instituição de ensino por
parte do cliente. De um lado, está a ima-
gem de qualidade percebida; de outro, a
conveniência, formada pela tríade preço
baixo, localização e acesso.

O grau de subjetividade na esco-
lha de uma instituição de ensino é muito
maior do que na escolha de outros servi-
ços, pois, no caso do ensino, não é possí-

vel experimentar ou comparar as institui-
ções (a não ser nos casos de transferência,
que são exceções à regra).

A impossibilidade de experimen-
tar para escolher reforça o peso (o grau de
importância) da imagem da instituição no
mercado, que, por sua vez, está fortemen-
te relacionada com a complexa questão da
transferência de credibilidade.

Em nosso trabalho de consulto-
ria, temos sugerido a implementação de
Unidades Estratégicas de Negócios (UENs)
nas instituições de ensino de médio ou
grande porte. Além de se trabalhar o de-
senvolvimento de uma mentalidade que
considera cada curso uma UEN, propo-
mos às IES a divisão dos diversos cursos
em grupos afins (UENs), de acordo com o
perfil de público do curso.

Esta ação objetiva favorecer o
trabalho de posicionamento e comuni-
cação da instituição junto aos seus dife-
rentes públicos. Na prática, a divisão em
UENs não só irá melhorar o processo de
gestão, mas permitirá que se trabalhe uma
comunicação diferente com cada perfil de
público da instituição.
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