
Ex-alunos
na mira
do marketing
Política de relacionamento adotada por universidades pode ter um reflexo extremamente
favorável na propagação da marca da instituição

S
egundo definição do dicionário Hou-
aiss da língua portuguesa, marketing
é a "estratégia empresarial de otimi-
zação de lucros através da adequação

da produção e oferta de suas mercadorias ou
serviços às necessidades e prefe-
rências dos consumidores". Vale
ressaltar, dentro desse conceito,
que não somente os consumido-
res efetivos (alunos matriculados)
devem ser lembrados numa es-
tratégia de marketing. Theodore
Levitt, um dos profissionais mais
respeitados da área, afirma que
"marketing é conquistar e manter
clientes". E é exatamente nesse
conceito que as universidades
precisam prestar atenção.

A política de relacionamento com alunos
egressos, extremamente cultivada em importan-
tes universidades do exterior, como a Harvard e a
Universidade da Pensilvânia, ainda está amadure-
cendo no Brasil. Os canais de comunicação ainda
são tímidos e pouco organizados. No entanto, fe-
lizmente, as instituições começam a perceber que
os ex-alunos, além de ser potenciais clientes de
outros cursos, ainda podem realizar uma ótima
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campanha de marketing boca a boca com seus
conhecidos. Uma enquete realizada pela Anthro-
pos Consulting, com cerca de mil entrevistados,
mostra que, ao comprar um produto pela primeira
vez, 39,81% dos consumidores o adquirem porque

a marca é conhecida e 22,65%, por
oferecer o melhor pós-venda. Essa
analogia pode ser aplicada nas
instituições de ensino. Os alunos,
ao escolherem uma universidade,
guiam-se pela marca e credibilida-
de que ela representa no mercado.
E, seguramente, cada vez mais,
guiam-se pela assistência que ela
pode prestar aos formandos, aju-
dando no mercado de trabalho,
por exemplo.
Vale lembrar que o trabalho re-

alizado com ex-alunos pelas Instituições de En-
sino Superior (IES) serve como base para sua
avaliação pela Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Conaes), do Ministério da
Educação. Essa equipe avalia, dentre outros fato-
res, a 'política de acompanhamento do egresso' e
os 'programas de educação continuada, voltados
para o egresso'. (Veja os critérios de avaliação no
box da página 38).



Universidades do País começam a cultivar ex-alunos

Manter um bom relacionamento com ex-alunos
ainda não está dentro das estratégias de muitas
universidades brasileiras. "A visão de muitos di-
rigentes de IES tradicionais é a de que se o aluno
se formou e, portanto, deixou de recolher aos co-
fres, não interessa mais, a não ser para fazer ou-
tros cursos. No entanto, vale ter uma visão mais
ampla e avaliar que as empresas, entre elas as
instituições, desejam que os alunos falem bem da
organização para com isso atrair novos candida-
tos, ao passo que os egressos querem fazer isso
para valorizar o seu currículo", afirma Silvio Pires
de Paula, diretor da Demanda Pesquisa e Desen-
volvimento de Marketing e realizador do projeto
de relacionamento com ex-alunos da Fundação
Getúlio Vargas.

No entanto, paulatinamente esse cenário está
mudando. A Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) é um bom exemplo. Hoje, esta
instituição tem uma associação de ex-alunos no
formato de uma Organização Não-Governamental
que funciona como uma verdadeira empresa, com
funcionários que trabalham em tempo integral
para o desenvolvimento dessas ações. "A EXPM
(Associação de Ex-alunos da ESPM) começou a
tomar forma em 1999, quando 22 ex-alunos de
graduação e pós-graduação da ESPM passaram
a se reunir, periodicamente, com
o objetivo de fundar a associa-
ção. Esses estudantes e outras
centenas de adeptos, em 2000,
procuraram a ESPM para que
pudessem organizar melhor
a associação e torná-la mais
profissional. A receptividade
à idéia foi imediata", explica
o professor Sérgio Pio Bernar-
des, coordenador do Cintegra,
departamento da ESPM que
tem como missão acompanhar
o estágio dos alunos e auxiliar
na colocação profissional.

Os participantes da EXPM pagam R$ 170 por
ano que são revertidos em diversos benefícios
tanto para os associados como para a divulgação
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Superior (Conaes), do Ministério
da Educação. Essa equipe avalia,

dentre outros fatores, a política de
acompanhamento do egresso e os
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da marca ESPM. "Esse mês, por exemplo, com o
dinheiro arrecadado, realizamos um Campeonato

de Futebol Society e iniciamos a
produção de uma publicação,
em formato de jornal, voltada
para alunos, ex-alunos e mer-
cado em geral. Nossa idéia é
fazer com que os formados
sejam sempre alunos da ins-
tituição. Estamos com quase
quatro mil associados", afir-
ma Daniel Mourão, membro
do conselho da EXPM.

Outra universidade que se
destaca no relacionamento
com egressos é a FGV. Com

estrutura similar à ESPM, a
Associação de Ex-Alunos da FGV de São Paulo
(ExGV) já foi muito importante para essa insti-
tuição. "Esta associação ajudou, por exemplo, a



Políticas para ex-alunos estabelecidos pelo MEC

Indicadores a serem avaliados

Política de acompanhamento do egresso

Critérios

Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma plenamente satisfatória; práticas con-
solidadas e institucionalizadas; há indicativos claros de organização e gestão com visão de futuro, ação
direcionada; consistência nas práticas; política institucional assumida pelos atores internos e visível para
a comunidade externa; quando existe na IES uma linha permanente de estudos e análises sobre alunos
egressos, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos que contemple:

• mecanismos para a criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos;
• mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a instituição e

seus egressos;
• mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional parba o mercado de trabalho;

mecanismos de utilização das opiniões dos egressos para aperfeiçoamento do processo de
formação.

Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma adequada; resulta ou expressa
uma diretriz clara e definida para a ação dos atores acadêmicos, é de conhecimento da comunidade
interna; aponta coerência, pertinência e congruência entre objetivos da IES; denota práticas institu-
cionalizadas e difundidas.

Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma razoável; resulta ou expressa,
ainda que de forma incipiente, uma diretriz de ação; acessível à comunidade interna; denota pro-
gramas e ações adequadas aos objetivos propostos pela IES; as práticas encontram-se em via de
institucionalização.

Quando existe política de acompanhamento do egresso de forma eventual ou acidental.

Quando não existe política de acompanhamento do egresso.

Indicadores a serem avaliados

Programas de educação continuada voltados para o egresso

Critérios

Quando existem programas de educação continuada voltados para o egresso de forma plenamente
satisfatória; as práticas encontram-se consolidadas e institucionalizadas; há indicativos
claros de organização e gestão com visão de futuro, ação direcionada; consistência nas práticas;
política institucional assumida pelos atores internos e visível para a comunidade externa; quando
existem na IES programas voltados para a constante atualização do egresso caracterizados por:

• realização de seminários e outros eventos congêneres;
realização de cursos de curta duração ou de especialização, elaborados de acordo com os interesses
profissionais dos egressos.

Quando existem programas de educação continuada voltados para o egresso de forma adequada;
resulta ou expressa uma diretriz clara e definida para a ação dos atores acadêmicos, é de conheci-
mento da comunidade interna; aponta coerência, pertinência e congruência entre objetivos da IES;
denota práticas institucionalizadas e difundidas.

Quando existem programas de educação continuada voltados para o egresso de forma razoável;
resulta ou expressa, ainda que de forma incipiente, uma diretriz de ação; acessível à comunidade
interna; denota programas e ações adequadas aos objetivos propostos pela IES; as práticas encon-
tram-se em via de institucionalização.

Quando existem programas de educação continuada voltados para o egresso de forma eventual
ou acidental.

Quando não existem programas de educação continuada voltados para o egresso.

Fonte: Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior- Diretrizes e Instrumentos/ MEC-Fevereiro de 2006-07-14



reativar o Fundo de Bolsas da Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Paulo (EAESP). Os ex-
alunos foram atrás de parcerias e doações para
recuperar esse recurso tão importante para estu-
dantes que não têm renda", afirma Silvio Pires de
Paula, diretor da Demanda.

A Universidade Santa Cecília (UniSanta) tam-
bém percebeu a importância de manter o relacio-
namento com os egressos e, desde 2004, realiza o
projeto Egresso/Regresso. "Começamos com um
levantamento de dados de ex-alunos e a criação
de um site específico. Posteriormente, formas de
divulgação de cursos e agendamento de pales-
tras foram implementadas ao trabalho do setor",
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afirma o professor Fer-
nando Marques Fer-
nandes, coordenador
do Programa Egresso/
Regresso da UniSan-
ta. "Freqüentemente,
ex-alunos entram em
contato com a Univer-
sidade para dar notí-
cias sobre aprovação

em concursos, pro-
gramas de pós-

g r a d u a ç ã o
lato e stricto
sensu, ad-

missão em car-
gos de direção em
empresas do País e
do Exterior e desen-
volvimento de projetos relevantes. Dessa for-
ma, vamos ampliando nosso relacionamento
com os formados", salienta Fernandes.

A Business School São Paulo (BSP) que,
dentre os projetos do futuro, pretende forma-
lizar uma associação de ex-alunos, tem uma
visão bem nítida da importância dessa políti-
ca. "Para nós, é clara a idéia de que o grande
vendedor é o ex-aluno", afirma Heitor Pente-
ado, presidente e sócio-fundador da institui-
ção. A BSP, hoje, está fazendo contato com os

ex-alunos para que participem de uma comu-
nidade, formada entre graduandos e egressos.
"Já conseguimos reunir 20% dos ex-alunos. É
interessante que mesmo aqueles que não rece-
beram o comunicado da BSP nos procuraram
para saber como poderiam se cadastrar", afir-
ma. Para Penteado, os benefícios são múltiplos.
"Manter o ex-aluno por perto é importante do
ponto de vista acadêmico, já que podemos me-
dir o retorno que nosso curso tem no mercado
e como ele está posicionado profissionalmen-
te. Do ponto de vista comercial, também é ex-
tremamente importante, já que é uma ótima
maneira de divulgar o que acontece dentro da
instituição", afirma.



Qual o canal de comunicação ideal?

Implementar um programa com-
pleto para ex-alunos não traz somente
os benefícios aparentes de mantê-los
sempre próximos à universidade quan-
do resolvem fazer uma especialização.
"Por meio de um bom canal de relaciona-
mento com egressos, as universidades po-

A Business School optou pela
newsletter, que é um canal
de custo menos elevado do
que outras mídias e tem um
retorno bastante positivo para
divulgação de eventos e cursos
realizados

No exterior, universidades são beneficiadas
pela doação de ex-alunos

A mais antiga universidade dos Estados Unidos
é um belo exemplo de como se relacionar com
ex-alunos, Na Universidade de Harvard, o proje-
to é, sem dúvida, um caso de sucesso. Essa ins-
tituição sem fins lucrativos, com patrimônio que
ultrapassa os US$ 25 bilhões, além de conseguir
doações de alunos egressos, ainda faz com que
empresários e fundações ajudem a manter seu
patrimônio.

A Universidade de Harvard já graduou 328 mil
estudantes e, desse total, 63% já realizaram algu-
ma forma de doação. Um dos prédios da institui-
ção é inteiramente dedicado ao departamento de
doações e muitos ex-alunos trabalham voluntaria-
mente. Para conseguir os recursos, a universida-
de adota estratégias exclusivas e que até hoje têm
obtido resultados muito favoráveis. Uma delas é
o envio de cartas e realização de ligações solici-
tando donativos. Além disso, a universidade pro-
move reuniões com ex-alunos, alguns anos após
a formatura.

No Brasil, a prática de doações tem sido esti-
mulada em algumas universidades, apesar de
não fazer parte da cultura do País. Segundo esta-
tísticas, os americanos doaram US$ 24 bilhões às
suas universidades em 2004. A Harvard, primeira
do ranking, abocanhou US$ 540 milhões dessa
fatia, entre doações de ex-alunos, pessoas que
foram atendidas pela instituição, fundações e cor-
porações.

Para Heitor Penteado, presidente e sócio-fun-
dador da Business School São Paulo, as questões

culturais também não são as únicas. "No País, fal-
tam incentivos do governo para aqueles que pre-
tendem realizar doações. Diferentemente do que
acontece nos Estados Unidos, no Brasil, as quan-
tias doadas não podem ser deduzidas no Imposto
de Renda", explica.

A Universidade de São Paulo (USP) talvez seja
a que, até agora, tenha obtido mais sucesso nesse
formato. No site da universidade, encontra-se um
link onde alunos ou empresas podem realizar do-
ações. A instituição argumenta que "assim como
acontece em outras universidades no mundo, as
doações de amigos, pais, alunos, ex-alunos e or-
ganizações permitem que as instituições educa-
cionais e de pesquisa ampliem e melhorem conti-
nuamente o escopo de suas atividades, cada vez
mais importantes no atual contexto de globaliza-
ção e transformação da sociedade". Além disso, a
USP é mantenedora da Fundação de Apoio à Uni-
versidade de São Paulo (Fusp), que também arre-
cada recursos. Por meio dessa fundação, no ano
passado, foram captados mais de R$ 1,9 milhão.

Apesar de a prática de doar e pedir doações
não ser praxe no Brasil, a cultura está mudando,
segundo afirma o diretor da BSP. "Hoje, as pesso-
as atribuem uma parcela importante do sucesso
profissional à escola que participaram. Antes, as
instituições de ensino eram apenas uma passa-
gem. No exterior, isso sempre foi assim. Dessa
forma, as doações são uma espécie de demons-
tração de gratidão daqueles que passaram pela
universidade", avalia Penteado.



dem conseguir participação dos profissionais
já formados, criar um canal de estágios e bol-
sas de empregos, voluntários para organizar
eventos, aporte de palestrantes ao merca-
do, apoio técnico a trabalhos de empresas
juniores e, ainda, aconselhamento sobre
inovações na universidade e lançamen-
to de cursos", enumera Silvio Pires de
Paula, da Demanda.

Para realizar esse canal de comu-
nicação, existem várias maneiras. No
País, a idéia mais utilizada pelas IES é a
criação de um site que contenha todas as
informações sobre a associação, bem como
todos os eventos promovidos. Nessa página
de internet, pode haver, ainda, artigos que in-
teressem o aluno, sobre mercado de trabalho,
por exemplo, dicas de cursos e oportunidades
de emprego. Algumas associações maiores,
como é o caso da EXPM, da ESPM e da ExGV,
mantida pela FGV, cobram uma mensalidade
anual dos participantes.

No caso de instituições que pretendam rea-
lizar associações formais como estas, Pires de
Paula dá uma dica: "É importante que a asso-
ciação de antigos alunos mantenha voz pró-
pria, mesmo que às vezes, discordante da IES.
Eles devem ter um assento no conselho dire-
tor da escola, já que vão atuar como legítimos re-
presentantes da comunidade", afirma. Para man-
ter essas associações pode-se, por
exemplo, cobrar uma mensalida-
de anual dos participantes. Des-
sa forma, o dinheiro arrecadado
pode arcar com benefícios para a
universidade e associados, além
de pagar o salário dos organiza-
dores do projeto. Outra maneira,
não muito comum no País, é o pe-
dido de doações, como acontece
com sucesso em Harvard.

Além do site, newletters, re-
vistas ou jornais também são um
canal de comunicação. A Busi-
ness School, por exemplo, optou
pelo newsletter, que é um canal
de custo menos elevado do que outras mídias
e tem um retorno bastante positivo para divul-

Por meio de um bom canal de
relacionamento com egressos, as
universidades podem conseguir
participação dos profissionais
já formados, criar um canal de
estágios e bolsas de empregos,

voluntários para organizar
eventos, aporte de palestrantes

ao mercado, apoio técnico a
trabalhos de empresas juniores
e, ainda, aconselhamento sobre

inovações na universidade e
lançamento de cursos

gação de eventos e cursos realizados, segundo
Heitor Penteado. No entanto, para a realização

de quaisquer um desses projetos
de comunicação, é importante
manter sempre atualizado o
mailing de alunos e ex-alunos.

Os eventos, em forma de pa-
lestras, seminários ou mesmo
comemorações que reúnam
ex-alunos, também possibili-
tam um retorno bastante po-
sitivo. "Todo mês, realizamos
fóruns em nosso centro de ex-
celência e convidamos ex-alu-
nos. Durante esses eventos, re-
alizamos a contratação de um
dos ex-alunos da BSP para nos-

so quadro de diretores", afirma
Penteado, ressaltando a importância desses
eventos, também, para os egressos. 

Text Box
Fonte: @prender, ano 5, n. 4, p. 38-43, jul./ago. 2006.




