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s portas de um elevador em um movi-
mentado shopping center de São Paulo
se fecham. Nelas, estão estampados ade-
sivos que anunciam o processo seletivo

de uma universidade que fica nas imediações. A cena é
a descrição de apenas um entre tantos outros esforços
de campanhas publicitárias que ganham as ruas das
principais cidades do país nesta época do ano. É im-

possível não notar o esforço das escolas de ensino su-
perior para captar novos freqüentadores de suas salas
de aula. Uma estimativa feita por Renato Souza Neto,
sócio-diretor da Paulo Renato Souza Consultores, apon-
ta que esse processo seletivo de meio de ano conduza
cerca de 400 mil novos alunos às carteiras universitá-
rias, o que representa aproximadamente R$ 2 bilhões
por ano em mensalidades para as IES.



Processos seletivos

De um modo geral,
o vestibular no meio do
ano proporciona de
30% a 60% de novos
alunos paras as IES, em
relação à prova de final
de ano. O motivo é sim-
ples: o maior contingen-
te ainda vem do ensino
médio, que se forma in-
variavelmente quando
dezembro se aproxima.
"A concorrência é me-
nor porque não há a de-
manda da formação do
ensino médio. O meio
do ano tem um mapa
diferenciado da procu-
ra, o público é de pes-
soas mais maduras, que
deram uma pausa nos
estudos ou que preci-
sam de uma nova sele-
ção porque mudaram
de carreira ou estão no
mercado procurando
atualização", explica
Ana Lúcia Venâncio, ge-
rente de atendimento da Universidade São Marcos.

Com isso, a oferta de vagas também diminui. Na
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), o gerente de
marketing e notícias, Carlos Elias do Prado, estima que
cerca 40% do total de vagas são oferecidas no processo
seletivo de meio de ano. "Se no início do ano são 4 mil
vagas, no meio giram em torno de 1.800 a 2 mil", diz.

Estar em sintonia com o
mercado é fundamental
para atrair mais
pessoas para os campi

Mas ele observa que em relação ao mesmo período de
anos anteriores, a procura tem crescido em torno de
20%. "O nosso objetivo para 2006 é chegar aos 2.500
alunos matriculados", conta.

Na Universidade de Guarulhos (UNG), são cerca de
3 mil ingressantes no meio de ano e 4.500 no início do

Lúcia Ribeiro, da
Unicid: 774 novos
alunos graças
a convênios
com empresas

ano, informa o reitor
Valmor Bolan. "No ano
passado, houve um cres-
cimento de 10% em re-
lação a 2004."

Um aumento do nú-
mero de alunos também
é esperado na Universi-
dade Cidade de São Pau-
lo (Unicid). A pró-reitora
acadêmica, Ester Regina
Vitale,. conta que, em
2005,3 mil alunos entra-
ram no começo do ano e
1.500 nos meados. Para
este ano, a proporção es-
timada é de 4 mil e 2 mil
estudantes, respectiva-
mente. A Unicid adotou
o exame de meio de ano
em 2002. "A mudança do
seriado anual para o se-

mestral foi conseqüência da concepção do projeto pe-
dagógico institucional para que houvesse flexibilidade
de entrada de aluno na universidade. Começou com a
oferta de um ou dois cursos, porque foi necessário pla-
nejar o número de salas, a melhor distribuição do es-
paço físico. Depois, foi se ampliando a todos os cursos
porque a medida deu certo", conta.

A pró-reitora lembra que outro fator contribuiu
para a implantação do exame de meio de ano: o conta-
to com uma pesquisa de 2001 que mostrava que 30%
dos alunos do ensino médio não buscavam os cursos
universitários "Não era aquele perfil do aluno de 17
anos, muita gente saía dos supletivos, com idade mais
avançada e não queria fazer um curso de Engenharia
de cinco anos de duração. Em função dessa demanda,
criamos os cursos tecnológicos, que são modulares. Isso
significa ter alunos entrando no meio do ano."

Os cursos superiores de curta duração ampliaram
a possibilidade de captação de novos alunos na me-
tade do ano pelas IES. Com isso, o perfil do público
vestibulando deixou de ser exclusivamente formado
por jovens recém-saídos das escolas do ensino mé-
dio. "Em geral, são pessoas mais velhas, que estão tra-
balhando e procurando uma qualificação ou que que-
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rem retomar os estudos", observa Prado, da UMC.
Só neste meio de ano, a instituição oferece 13 novos
cursos tecnológicos no campus de Mogi das Cruzes
e quatro no de São Paulo.

A expansão dos cursos de curta duração é tão pro-
missora que o reitor da UNG, Valmor Bolan, vislum-
bra a possibilidade de processos seletivos trimestrais
no futuro. A demanda, segundo ele, viria de três seg-
mentos. "Há no mercado uma faixa de aspirantes à
universidade à espera de uma oportunidade de tra-
balho para poder financiar os seus estudos. Há outra
faixa, dos alunos que cursam a educação de jovens e
adultos (EJA), que vem crescendo e que não tem for-
maturas apenas anuais. A terceira seria a de profis-
sionais já formados que buscam reorientar a própria
profissão em função do que ocorre no mercado de
trabalho, por conta da volubilidade dos empregos
com a introdução de novas tecnologias, que preci-
sam de alternativas. E é um público adulto que está
disponível o ano inteiro", analisa.

Um dos maiores atrativos dos cursos tecnoló-
gicos, segundo Bolan, é permitir uma entrada mais
rápida no mercado de trabalho, o que pode ser in-
teressante especialmente para jovens e adultos em
faixas de menor renda.

A pró-reitora da Unicid, Ester Vitale, observa que,
de 2002 até agora, é possível notar que esse tipo de
curso está despertando o interesse em uma camada
maior de estudantes. "No início era um público mais
focado. Por exemplo, quem procurava o curso de
Design de Interiores eram pessoas que já trabalha-
vam com design, não eram jovens saídos do ensino
médio." Ela acredita que isso se deva a um maior co-
nhecimento sobre os vários tipos de cursos. "Os alu-
nos de 17, 18 anos começaram a procurar o tecno-
lógico porque é focado e coloca no mercado mais
rapidamente. O aluno que antes entrava no tradicio-
nal está entrando no tecnológico", afirma.

Fazer uma boa leitura dos públicos e, sobretudo,
oferecer os cursos adequados às suas necessidades pode
ser a chave para a captação de alunos, na visão de Ryon
Braga, presidente da consultoria Hoper Educacional. "A
competição pelo aluno de meio de ano é muito mais
acirrada. Há um contingente de alunos disponíveis para
o meio de ano muito menor, pois não existe mais aque-
la sobra de final de ano, daqueles que não passavam em
nenhum processo seletivo. Por isso, no meio de ano, a
IES deve ofertar um número menor de vagas e apenas
nos cursos em que ela pode garantir demanda. Se en-
tender bem o perfil do público, consegue uma boa cap-
tação, porque ela oferece mais vagas nos cursos mais
apropriados para esse público."

Independentemente da modalidade do curso, estar
em sintonia com o que o mercado deseja é fundamen-
tal para atrair mais pessoas para os campi. Na Anhembi
Morumbi, a oferta de vagas para os cursos tradicionais
é a que predomina no vestibular de meio de ano. "Não
há lançamento de cursos neste semestre. Mas alguns,
devido à excelente procura, estão sendo oferecidos pela
primeira vez agora no meio de ano, como o de Rela-
ções Internacionais e Medicina Veterinária", conta a di-
retora de comunicação e marketing, Maysa Simões.

NOVOS ALUNOS

Com base em uma amostra significativa de IES, o
vestibular de meio de ano é responsável pela capta-
ção de 30% a 60% do total de alunos, segundo o con-
sultor Renato Souza Neto. Ele explica que dois fato-
res podem fazer com que algumas instituições fiquem
na parte mais alta dessa taxa. Um deles é uma lei bási-
ca de mercado. "Se um curso tem forte demanda, seja
porque é muito popular seja porque a faculdade é de
renome, ele tem uma relação candidato/vaga sobran-
do. Se houver uma relação de cinco candidatos por
vaga, a instituição pode se dar ao luxo de oferecer no
meio do ano quase a mesma quantidade de vagas com
a certeza de que vai preenchê-las", comenta. O se-
gundo fator é oferecer um curso volta-
do para um público que se diferencie
do típico de ensino médio. "Um
curso mais voltado para o público
adulto ou para um público das
classes C e D que já está no mer-
cado de trabalho e para o qual
não importa se vai prestar vesti-
bular em dezembro ou julho."

Conhecer bem o público-alvo é
fundamental para a assertividade
das ações de marketing. Para se co-
municar com um público diferente,
Unicid foi bater em novas
portas. "Os cursos tec-
nológicos, por exem-
plo, não têm um pú-
blico predominante-
mente formado por

Bolan, da
Universidade de
Guarulhos:
"Aumento de
l0% em relação
a 2004"
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alunos de ensino médio ou de cursinho. A maior par-
te está dentro das empresas. Com isso, a universidade
intensificou os convênios", diz a gerente de marketing
Lúcia Ribeiro. No primeiro semestre de 2006, foram
774 alunos vindos de convênios com empresas, o que
representa 19% do total de alunos matriculados. A ins-
tituição tem 78 companhias conveniadas.

Um outro programa da Unicid para captação de alu-
nos é o Indique um Amigo. O estudante que indicar a
escola para um amigo ganha um desconto, caso o cole-
ga se torne um novo aluno da instituição. A universi-
dade informa que esse programa rendeu 451 alunos,
no primeiro semestre deste ano, o que eqüivale a 11%
do total de matriculados.

Para atrair novos alunos, a São Marcos pretende
abrir as portas para que as pessoas conheçam a univer-
sidade. Esse é o tom da campanha que está sendo vei-
culada. Segundo Ana Lúcia Venâncio, este meio de ano
está sendo visto como uma oportunidade de aperfei-
çoar o processo de aumentar a transparência e o conta-
to entre o interessado com o curso e com a coordena-
ção. "A captação vai se consolidar quando a pessoa con-
segue total conhecimento do ambiente em que ele vai
viver nos próximos anos", analisa.

A gerente explica que esse contato deve acon-
tecer antes de o interessado virar candidato. "A gen-
te gostaria de que quem estivesse em dúvida falasse
com as coordenações antes de fazer a inscrição. E
depois da inscrição, há uma agenda que mostra

quando o coordenador do curso está
disponível. O candidato não opta só
pelo curso, opta por uma estrutura

também. O nosso objetivo é que

conversar com seu prospect por-

Ryon Braga, da Hoper Educacional: "A competição pelo
aluno de meio de ano é muito mais acirrada"

que hoje ela faz parte de uma rede internacional de
universidades. Divulgar os benefícios de fazer parte
dessa rede é fundamental. Por exemplo, poder estu-
dar um semestre fora pagando a mesma mensalidade,
acesso a conteúdos globais e a fóruns internacionais",
conta Maysa Simões.

A UNG considera que o marketing se dá principal-
mente pelas relações com a comunidade. "A primeira
preocupação é fazer com que a sociedade perceba que a
universidade é preocupada com valores éticos. Fazemos
um trabalho permanente, por meio de programas de
caráter comunitário", afirma o reitor Valmor Bolan.

Ainda que as campanhas publicitárias dos vestibu-
lares se intensifiquem nesta época do ano, esse esforço
de divulgação não deve ser um fim em si mesmo, mas
ser resultado de um planejamento. "As IES estão come-
çando a entender que o processo de marketing deve ser
sistêmico, integrado e presente o ano todo", analisa o
consultor Ryon Braga, da Hoper.

O objetivo da campanha, segundo Braga, deve ser
apenas de reforçar a mensagem. "Quando o candi-
dato vê a campanha, já escolheu a faculdade. É um
trabalho que deveria ter sido feito antes. Na escola

ele conheça a proposta dos cur-
sos, os laboratórios."

Na UMC, a estratégia de
meio de ano se caracteriza
pela comunicação com um

público mais adulto. "A nossa
campanha é mais institucional,
falando de valores, que a univer-
sidade pode ajudar a pessoa a
fazer sua própria história, valo-

rizando a partir daí a qualidade do
nosso ensino", diz Prado.

A ênfase da Anhembi Mo-
rumbi é divulgar aos futuros
alunos os benefícios de per-
tencer a um ambiente inter-
nacional de aprendizado. "A
universidade tem muito a



de ensino médio, na empresa para mostrar os dife-
renciais que a instituição tem, as modalidades de
cursos, como ele pode pagar. O trabalho com esse
prospect, esse potencial cliente, tem de ser feito antes
do processo seletivo. A campanha só tem de
relembrar que chegou a hora", explica.

RETRATO DO PAÍS

A época de processo seletivo também é propícia para
uma reflexão sobre o ingresso de brasileiros nas escolas
de ensino superior. Depois de uma expansão significati-
va nos últimos dez anos, o setor sente a pressão do teto.
"A oferta e a demanda cresceram. Mas a oferta de cursos
cresceu acima da demanda e a conseqüência é a redução
na relação candidato/vaga", conta o consultor Renato
Souza Neto. Por outro lado, o país ainda tem menos pes-
soas de 18 a 24 anos do que deveria no ensino superior.
"O Brasil tem cerca de 12% dos adultos que deveriam
estar no ensino superior, índice inferior ao de países lati-
no-americanos, como Argentina e Chile", observa.

Segundo Souza Neto, a baixa renda é a principal
barreira para o país ultrapassar a marca de 4 milhões
de universitários. "Num futuro poderia ir a 8 milhões.
O problema é que esses 4 milhões adicionais seriam
das classes C e D. Uma pessoa da classe C, com um
rendimento mensal de R$ l mil não consegue pagar
uma mensalidade de R$ 350 ou R$ 400. Há uma esti-
mativa que diz que o gasto com educação não pode
ultrapassar 25% do salário."

A questão-chave é como oferecer para essa camada
da população o ingresso para o curso superior nesse
patamar. "A solução seria o financiamento estudantil,
que hoje ainda está engatinhando no Brasil, por causa
das altas taxas de juros", comenta.

A pergunta passa a ser como as escolas devem atuar
diante desse cenário? "Cada uma vai ter de se posi-
cionar diante do seu nicho. As escolas de elite vão con-
tinuar a crescer nesses nichos. As escolas de volume
entram nessa questão de como captar alunos das clas-
ses C e D. E as que estão no meio-termo vão ter de
demonstrar algum diferencial, seja qualidade, seja pre-
ço, sejam serviços para os alunos", analisa Souza Neto.

Para Ryon Braga, a inovação será um fator crítico
de diferenciação em um mercado de alta concorrên-
cia. "A inovação pode ser nos cursos que oferece, nas
modalidades de cursos oferecidas, nas parcerias reali-
zadas, na inserção de novas tecnologias educacionais,
segmentando seu público e buscando ser referência
em nichos específicos", destaca.

A tendência, segundo os especialistas é que o mer-
cado tenha uma nova configuração dentro de cinco

anos. "Espera-se uma consolidação do mercado, em que
apareçam grandes conglomerados de instituições e, pelo
menos, metade das pequenas IES desapareça. Isso sig-
nifica que algo em torno de 500 IES deixarão de existir
nos próximos cinco anos", diz Ryon Braga.

Souza Neto também aponta essa movimentação.
"Não haverá espaço para que todas sobrevivam. Have-
rá processos de fusão e aquisição, e formas de agrupa-
mentos e junções não muito elaboradas."

O segmento de educação a distância (EAD) é o
que deverá ser impulsionado por bons ventos. "Para
os próximos anos se projeta um forte crescimento
da EAD, inicialmente captando alunos de mais baixa
renda e, mais tarde, se consolidando como uma op-
ção para outros grupos", diz Ryon.

Souza Neto aponta os cursos de curta duração e
os corporativos como segmentos em alta na educa-
ção, mas o de EAD é o que deve experimentar maior
crescimento. "É uma forma de baixar os custos man-
tendo qualidade", analisa. •

Ana Lúcia, da São Marcos: "Concorrência menor
porque não há a demanda do ensino médio"
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