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diversos públicos, como no momento em que pre-
cisa identificar quem são os novos e potenciais
alunos. "Nesse caso, quem é o cliente? O pai ou o

aluno?", pergunta Luna Gutierres, diretora de pla-
nejamento da GreyZest.

As universidades basicamente trabalham
com dois objetivos quando se trata de aplicar as
ferramentas de Marketing Direto. O primeiro diz
respeito às necessidades de curto prazo que é a

busca por um número de alunos suficiente para
realizar o fechamento das turmas. Já a de longo

prazo é institucional e deve focar seu investimento
em branding. Para uma universidade ter uma

marca forte, ela precisa necessariamente reunir
um conjunto características, como bons professo-
res, infra-estrutura moderna e adequada, meto-

dologia avançada entre outras. "O Marketing Di-
reto é importante para as escolas tanto como ferra-
menta de comunicação como na solução de pro-
blemas pontuais", acrescenta Luna.

Com 33 anos de vida a Universidade Anhem-
bi Morumbi utiliza o Marketing Direto com intensi-
dade nas campanhas de processo seletivo, poden-
do fazer uso do e-mail marketing para prospects
de um curso específico, para na seqüência enca-
minhar uma newsletter de candidato contendo os

diferenciais da universidade. A ação tem conti-

nuidade nas proximidades do vestibular, quando
a instituição encaminha outra comunicação lem-
brando daquela data e, por fim, após a divulga-
ção do resultado, a última comunicação dá os pa-

rabéns ao candidato aprovado. A entidade aplica
algo em torno de 5% de sua verba de comunica-
ção em Marketing Direto. "A tendência é de cresci-

mento em detrimento da mídia de massa", revela
o coordenador de marketing da universidade, Paulo
Amaral.

Investimentos crescentes
Essa tendência também se verifica em ou-

tras importantes universidades. Enquanto a cario-
ca UniverCidade investe um pouco mais do que a
paulista Anhembi Morumbi, chegando a 9%, e a

gaúcho Unisinos, a 15%, a aposta da Fundação

Dom Cabral (FDC) simplesmente é arrasadora. A
entidade aplica nada menos do que 60% da sua
verba de comunicação em Marketing Direto. Se-

gundo o gerente de marketing e professor da FDC,

Luna Gutierres (GreyZest)

Leornardo Araújo, o valor se justifica porque a es-
cola adota a estratégia de fazer um grande inves-
timento em folheteria. "Anualmente, desenvolve-

mos um portfólio de produtos, que consideramos
uma peça de valor, detalhando todas as soluções
educacionais da instituição", diz. É sabido que

toda peça impressa que tenha qualidade e volu-
me de papel tende a ser mais cara.

A escola faz uso do Marketing Direto para
divulgar o programa, captar novos participantes e
também para construir relacionamento com públi-
cos decisores. "Em 2004, fizemos um trabalho de

reposicionamento do MBA Executivo, pois era um
produto no qual precisávamos incrementar ven-
das. Com mala direta, conseguimos diferenciar o
MBA Executivo, além de atrair o público visado,
empreendedores, e ampliar o número de partici-
pantes".

Com seus 30 mil alunos no compus de São
Leopoldo, a Universidade do Vale do Rio dos Si-

nos (Unisinos) usa e abusa das ferramentas de



Rogério Delanhesi

(Unisinos)

Marketing Direto: cartas, mala direta, tele-
marketing, e-mail marketing, SMS marketing e

Database. "Obviamente, os objetivos de cada
ferramenta dependerão da estratégia em que es-
tarão inseridos. Desde fevereiro de 2005 estamos
implantando nosso sistema de CRM, com previ-
são de finalização em abril de 2006", revela o
diretor de marketing, Rogério Delanhesi, que pre-
tende fazer crescer as verbas destinadas o ações

de Marketing Direto. O banco de dados e a estru-
tura de CRM são alimentados com informações

que se originam basicamente de inscrições de
processos seletivos, de ações promocionais (cu-

pons e cadastros) e interessados que se cadas-
tram de forma institucional. "A atualização dos

dados gira em torno de 80%", garante a gerente
de marketing e relacionamento da Unisinos,

Liziane Menezes, que faz uso da compra de listas
para algumas campanhas.

Público volátil
Amaral, da Anhembi Morumbi, lembra que

não há nada mais volátil do que as decisões de

candidatos aos cursos superiores, que hoje quer
engenharia, amanhã administração e três dias
depois já opta por fazer marketing. É uma situa-
ção que exige um emprego altamente profissional

das ferramentas de Marketing Direto, a fim de que
seja possível colher os resultados que a disciplina
permite. "Para uma utilização adequada deve
haver um trabalho de inteligência em seu back

office para multiplicar seus resultados".
Isso será feito na medida em que se obtém

uma base segura de prospects, para depois
entendê-la e por fim produzir uma comunicação

que vá ao encontro das expectativas desse público.
Para o coordenador de marketing da Anhembi,
que há anos faz uso das ferramentas de relaciona-

mento, existe uma tendência do setor em diminuir
as verbas de comunicação de massa para concen-
trar esforços em Marketing Direto. "Para poderfazer

uma comunicação precisa que atenda às expecta-

tivas dos consumidores".
A escola paulista também está implantando

um complexo sistema de CRM/Database, visando
a realização de diversos cruzamentos na base de

clientes. Com isso pretende diagnosticar melhores
oportunidades e expectativas não atendidas. "Há

diversas opções de construção de bancos de dados.

Pode-se captar mailings em feiras de colégios, por
meio de parcerias com fornecedores, eventos inter-
nos e externos e a compra de lista propriamente",
enumera Amaral. A diretora de planejamento da

GreyZest acrescenta ainda que o nível de atualiza-
ção das informações captadas no mercado não é
dos melhores justamente porque as fontes são di-
versas. "Por exemplo, quando um prospect oferece
o e-mail e o telefone e a instituição compra uma
base com endereços, não tem como cruzar e identi-

ficar a duplicidade". Além disso, quando a uni-
versidade desenvolve um banco de dados não sig-
nifica que há grandes oportunidades de cross e up
sell, já que normalmente os alunos buscam expe-
riências e metodologias diferenciadas em outras

instituições.
Para a Fundação Dom Cabral, o Marketing

Direto é uma ferramenta extremamente importan-
te justamente porque pode sustentar um plano de
comunicação para um público previamente seleci-



Paulo Amaral

(Anhembi Morumbi)

onado. "Além disso, auxilia como mídia comple-
mentar, pois oferece'fôlego'em momentos nos quais

precisamos apresentar conteúdos longos e todas
as características e benefícios do programa", acen-

tua Araújo, que tem feito da Internet um canal
importante de venda. "O portal da fundação atu-
almente é um dos principais pontos de exposição
do programa. E também utilizamos e-mail mar-
keting para o mailing da instituição e bases que

adquirimos".

Internet
E a Internet tende a ser um canal cada vez

mais utilizado pelas universidades já que tratam
com um público bastante jovem, muito mais afei-
to à ferramenta. Tanto é que o Centro Universitário
da Cidade do Rio de Janeiro - UniverCidade, além
de utilizar as ferramentas mais tradicionais - mala-

direta, call center, newsletter - também usa muito
e-mail marketing e mais recentemente passou a
mandar torpedos SMS via celular, para a grande

maioria dos seus 36 mil alunos. Criado em 2003,
o programa de relacionamento com alunos deno-
minado "UniverCidade no Celular" tem o objetivo

de prestar serviços de qualidade e fornecer qual-
quer tipo de informação de maneira segmentada
para os estudantes de todos os cursos e unidades

por meio do SMS.
"O aluno recebe suas notas, informações do

calendário acadêmico, atividades complementa-

res, alerta de falta de professores, programas de
bolsa de estudo e muito mais via SMS", comemora
o pró-reitor de admissão e assistência ao aluno,
Wanderley Cantieri. "Todas as ações de comunica-
ção são complementadas pelo p rog rama
UniverCidade no Celular, que é um serviço ofereci-
do a qualquer hora, em qualquer lugar, indepen-

dente do uso do computador pelo aluno".
O UniverCidade no Celular surgiu de pesqui-

sa feita com os alunos da própria instituição. "Ques-
tionamos antes sobre privacidade e permissão",
lembra Cantieri. "O resultado indicou um índice
de 82% de aceitação do projeto, que não rejeita-

ram o recebimento de mensagens SMS". Mas essa
estratégia não visa apenas facilitar o acesso dos

alunos à informação, mas também fazer com que
eles mesmos se encarreguem de difundir os pro-

gramas e suas inovações. "Serão os divulgadores

da qualidade dos serviços prestados", acredita o
pró-reitor. "Devemos buscar a fidelidade dos alu-
nos através de propostas inigualáveis, em vez de

nos limitarmos a fazer apenas o que o aluno quer".
Mas nem tudo é Internet e celular na Univer-

Leonardo Araújo

(Fundação Dom Cabral)



Wanderley Cantieri

(UniverCidade)

Cidade. A entidade faz uso das ferramentas de

CRM e tem um call center que atende simultanea-
mente alunos, professores e público externo. A cons-
trução de banco de dados da instituição é automá-
tica e ocorre no momento da matrícula do aluno ou

do processo seletivo do participante. "Para os alu-
nos veteranos, a atualização acontece na renova-
ção da matrícula. Nós preferimos não comprar lis-
tas", diz Cantieri. Olhando do lado da agência,

Luna Gutierres alerta que, embora a Internet ve-
nha ganhando destaque entre as ferramentas de

Marketing Direto, tanto pela sua modernidade,
velocidade de resposta, e custos bastante inferiores

aos materiais impressos, cada mídia deve ser res-
peitada da forma como se comporta. "Será utiliza-
da a mais adequada de acordo com o objetivo,

público-alvo, oportunidades e circunstâncias".
A Unisinos também faz uso intenso da Internet

no contato com seus alunos, incluindo o SMS, e-
mail marketing e site. "O canal mais utilizado é

sem dúvida o online", garante Delanhesi, Por isso,
a entidade pretende desenvolver ainda mais o auto-

atendimento através do site www.minha.uni-
sinos.br. "É mais conveniente para o aluno e para
a universidade". Ele acrescenta ainda que o
Marketing Direto é uma excelente ferramenta de

relacionamento com ex-alunos para manter o con-
tato aquecido com a instituição. "Estamos traba-

lhando para utilizar as ferramentas com esse pro-
pósito em 2006".




