
O Ponto de
equilíbrio
e o retomo sobre o
investimento em
campanhas de vestibular

E
chegada a temporada dos vestibula-
res. No momento em que estiver lendo
esta edição da revista @prender, possi-
velmente o gestor de marketing estará

com sua mesa coberta por planos de mídia, car-
tas propostas e recebendo intermiten-
tes telefonemas de fornecedo-
res com o clássico approach
"está chegando a época de
anunciar, e nós temos um
pacote especial para sua
instituição!".

Preparar-se é fun-
damental para imple-
mentar e coordenar
uma campanha e, ao
final, justificar seus re-
sultados ao controller da
organização.

Nesse momento, é impor-
tante ter em mãos algumas car-
tas e planilhas para defender suas
propostas e, posteriormente, seus resulta-
dos. Se de um lado as unidades de "freqüência",
"cobertura", "impactos" e "target" fundamentam
o plano, por outro, os resultados podem ser tan-
gibilizados e mensurados por meio do "ponto de
equilíbrio", "retorno sobre o investimento" e "life
time value", com relativa simplicidade.

Ponto de equilíbrio

Ponto de equilíbrio (Breakeven Point) é uma fer-
ramenta da matemática financeira bastante utiliza-
da por Departamentos de Marketing profissionais

para calcular os resultados de campanhas de diver-
sos setores.

Ponto de equilíbrio significa uma igualdade
entre os custos e a receita de qualquer operação.
Um faturamento mínimo que a escola precisa

ter para pagar as contas de um projeto (seja
um novo curso, seja a contratação de um

Call Center terceirizado), de maneira
objetiva.

Assim como a IES deveria fazer uso
dessa metodologia na área acadêmi-
ca para antecipar o número de alunos
(integrais e bolsistas) necessário para
viabilizar um curso, deveria mantê-

la também nos Departamentos de
Marketing, para simular a capta-
ção mínima necessária para ob-
ter o retorno do investimento na
campanha total de vestibular, ou
das ações específicas que com-
põem a campanha.

São dois cálculos de breake-
ven distintos e realizados em mo-
mentos separados.

Na área acadêmica, por
exemplo, após somar todos os
custos fixos e variáveis para
fechar uma turma, uma IES
poderia chegar ao número de

30 alunos pagando 100% da men-
salidade ou 20 alunos integrais e 20 bolsistas de
50% para viabilizar um novo projeto.

A receita proveniente de cada um desses estu-
dantes custeia os gastos da organização com pro-
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fessores, luz, aluguel, telefone etc, e o investimen-
to inicial da organização para lançar o curso. Esse
investimento deverá ser amortizado (quitado) em
um número definido de parcelas. Após o resgate
desse valor, os custos tornam-se apenas opera-
cionais e divididos em fixos (que não variam com
o aumento ou redução da quantia de alunos de
uma sala) e variáveis (que oscilam com o maior
ou menor número de estudantes).

Por receita, tomamos as entradas de recursos.
Nos cursos superavitários, essas são provenien-
tes das mensalidades e, nos deficitários, drenados
da própria organização. A receita junto com os
custos forma o Fluxo de Caixa da unidade.

Abaixo do breakeven, a instituição trabalha
com prejuízo. Acima, com lucro. O objetivo da
operação é ter lucro superior aos investimentos
do mercado financeiro. A instituição deve-se per-
guntar "eu estaria tendo um resultado melhor
com menor risco investindo na poupança ou na
bolsa de valores?". A resposta e a segurança virão
de pesquisas de mercado, mas o resultado - claro
- não é previsível, daí o risco.

Após chegar a esse denominador mínimo, a ins-
tituição irá definir sua margem de lucro, contribui-
ção ou Markup, que é a metodologia dominante de
formação de preços em outros setores. Consiste da
aplicação de um percentual (markup) sobre o custo
de produção ou, no caso, da operação educacio-
nal. O percentual de markup é geralmente aplicado
sem um embasamento mais profundo. Pode ser
uma imitação do líder setorial (benchmarking), de-
cisão administrativa, tradição etc.

Análise de investimentos

A administração de empresas, (e o marketing
tem sua origem nessa doutrina - não na comu-
nicação), tem uma razão de ser principal. Mini-
mizar esses riscos e levar a organização a obter
resultados com sua operação, superiores a cesta
de investimentos oferecida por qualquer banco.
Fora desse contexto, seria mais vantajoso à man-
tenedora fechar as portas e buscar uma boa op-
ção onde alocar seus recursos que não em uma
Instituição de Ensino Superior.

Um curso de quatro anos possui um ciclo de
48 meses. Em cada um desses meses, obterá a
receita das mensalidades e terá de pagar seus

custos operacionais. A isso a matemática finan-
ceira chama de Fluxo de Caixa. Para calcular a
viabilidade de um curso, existem dois importan-
tes critérios a ser ponderados, o Valor Presente
Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).
O VPL é a diferença aritmética entre o custo do
investimento e seu valor (no tempo presente). O
VPL deve ser maior que zero para que um cur-
so seja considerado minimamente viável. Se for
uma igualdade, uma relação "igual a zero" entre
o Investimento e o Valor do Projeto, o curso não
gera lucro nem prejuízo.

A TIR, por sua vez, é a taxa de retorno que um
curso fornece à mantenedora. O percentual de
markup ou a Taxa de Contribuição. Caso a TIR
de um curso seja maior que a "taxa do custo do
capital investido" - juro da poupança, CDB etc
-, a mantenedora deve investir, pois o projeto
retorna uma taxa suficiente para pagar o capital
inicial do projeto.

Retorno sobre o investimento

O "valor agregado" e a "construção da ima-
gem" são conceitos subjetivos que devem, sim,
figurar no relatório final de uma campanha. O
Branding é o gerenciamento continuado do prin-
cipal ativo de uma instituição - sua marca - e é
difícil de ser medido. A impressão final remanes-
cente de uma campanha, a mensagem residual,
pode ser quantificada por meio de pesquisa de
opinião. Cada Campanha é mais um tijolo que ã
organização coloca na obra da edificação de seu
posicionamento. Mas não é o objetivo principal
da estratégia da campanha. Nenhuma IES vive no
longo prazo. Os alunos formandos precisam ser
repostos, assim como os evadidos ao longo do
ano anterior por meio do processo de vestibular.
As contas precisam fechar e é importante pensar
no futuro com os pés nos resultados do presente.

A campanha deve, portanto, reverter resultados
e esses devem ser mensurados. Para calcular o
retorno sobre o investimento em uma determina-
da ação, basta levantar seu custo para chegar ao
número de candidatos, inscritos e matriculados,
necessários para que a ação esteja - no mínimo
- dentro de seu breakeven.

Por meio dessa técnica, desmistificam-se as
justificativas de que "telemarketing deve dar um
retorno de 6% e mala direta 2%", por exemplo.
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Retorno sobre o investimento para ação de marketing direto

O exemplo abaixo é aplicado a uma ação de mala direta (com ou sem brinde).
O raciocínio, não obstante, pode ser projetado para todas as ações de uma campanha, de forma a

cobrar de fornecedores resultados de maneira clara e efetiva,
A simulação trabalha com valores próximos aos reais, em que determinada instituição cobra por um

curso uma mensalidade de R$ 450, com um markup de 15%.
Em um momento da Campanha de Vestibular decide incrementar uma Mala Direta com um brinde

e avaliar o Ponto de Equilíbrio para que essa ação seja viável. Essa peça será remetida aos contatos
cadastrados durante o ano ("interessados em receber mais informações sobre o Processo Seletivo de
Vestibular") e os inscritos no vestibular anterior que, por alguma razão, não se matricularam.

A lista é da própria instituição; portanto, não existe custo para aquisição. A instituição, por outro lado,
poderia ter comprado o mailing de uma empresa especializada.

Unidade

Total

Mailing

10 mil
nomes

Custo
Zero de
Aquisi-
ção

Material de
Divulgação

Desenvolvi-
mento

Criação não
contem-
plada no
contrato
com agência
(Cobrada à
parte)

RS 3 mil

Produção

1,20 unidade

R$ 12 mil

Envelopes

0,03 (sacos
plásticos).

R$ 300

Manuseio

0,05 (mão-de-
obra para fazer
as dobras do
material)

R$ 500

Postagem

0,60 (corres-
pondência
impressa)

R$ 6 mil

Markup por matrícula (%): 15%
(A Margem é resultante da Receita sobre todos os
Custos Fixos e Variáveis. Quinze por cento sobre
o valor de uma mensalidade é o mínimo necessá-
rio que essa instituição aceita como lucro).
Valor da mensalidade: R$ 450

Relação Contato X Inscritos X Matrícula:
1 0 X 3 X 1
(De cada 10 contatos, três alunos inscrevem-se no
processo seletivo. De cada três alunos inscritos,
apenas um se matricula).

MA = Valor da Margem (markup) por Aluno Matri-
culado: R$ 67,50 (450 X 0,15).

MC = Margem por Contato (%): 1,5%
(Obtida pela relação de 10 contatos para um inscrito)

MC = Margem por Contato (MA /10 = MC): R$ 6,75
(450 X 0,015).
Custo Total da Ação (CA): R$ 21.800
(soma de todos os custos envolvidos na ação)

N = Nº de Contatos para atingir o breakeven:
N = CA / MC = 3.229 contatos.
N2 = Nº de matriculados para atingir o breakeven:
N2 = CA / (MC x 10) = CA / MA = 323 matriculados.
% do total (MC) = 100 X N /10.000 = 32% de 10 mil
alunos devem fazer contato.
% do total (MA) = 100 X N /10.000 = 3,23% devem
se matricular.

Caso a instituição resolva estimular os contatos
com um "brinde", o custo dessa "lembrança"
será deduzido da margem de contribuição de
cada contato (portanto o valor final irá variar com
o número de cadastros).

Cada brinde não deverá ultrapassar 10% da mar-
gem de contribuição (R$ 0,60 a unidade).

Dessa forma, o número de contatos, na mala dire-
ta com brinde, deverá ser no mínimo de:
MC = Margem por Contato (%): 1,5% da mensali-
dade de R$ 450

MC = Margem por Contato (MA/10 = MC): R$ 6,75
(450 X 0,015).

CB (Custo por Brinde) = R$ 0,60

CA2 = Custo da Ação com Brinde

N = CA2/(MC-CB)

N = 21.800/R$6,15

N = 3.544 contatos (estimulados com um brinde
para a ação atingir seu Ponto de Equilíbrio)
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O valor do aluno ao longo do curso

O Life Time Value (LTV) é uma unidade bastan-
te utilizada para defender propostas de CRM (Ge-
renciamento do Relacionamento com o Cliente)
e Marketing de Relacionamento. Porém poderia
subsidiar qualquer relação comercial.

O Life Time Value parte do preceito de que "um
cliente que compra apenas uma vez difere com-
pletamente de outro que realiza compras sistemá-
ticas a cada semana", por exemplo.

Em mercados de compra não linear e sem fre-
qüência, na aquisição de produtos, por exemplo,
gerar fluxo e repetição (fidelização por uma mar-
ca) pode fazer a diferença para a sobrevivência
das organizações.

O setor educacional é privilegiado nesse sen-
tido. A "fidelização" é quase implícita a um con-
trato de matrícula. Quase nenhum setor possui
contratos com prazos tão longos como aqueles
assinados pelas IES e seus alunos.

De forma geral, o Life Time Value de um estudan-
te seria o faturamento acumulado e inerte que um
cliente pode gerar para a empresa ao longo de sua
vida útil, antecipado para o momento presente.

O cálculo de "Valor do Aluno" é importante e
os números resultantes acabam sendo bastante
altos e significativos.

No exemplo acima, seriam necessários "3.229
contatos", equivalentes a "323 matrículas" (da
fração de uma matrícula para dez contatos) para
que a ação de Marketing Direto, especificada no
exemplo, alcançasse seu Ponto de Equilíbrio. Par-
tindo do pressuposto de que todos os contatos de-
monstraram interesse, existe uma perda de 90%
dos alunos potenciais cadastrados pela ação.

Academicamente, os contatos seriam os "sus-
pects", os inscritos, "prospects" e os matricula-
dos, "clientes".

Utilizando somente a ação figurativa acima, em
que esses alunos pagam 48 mensalidades de R$
450, a uma taxa de juros de 10% ao ano, essa or-
ganização deixa de faturar R$12.942.161,60 (apro-
ximadamente doze milhões de reais) com os 2.906
alunos que não se matricularam.

Esse é o potencial de uma simples ação de
Marketing Direto, atuando em,seu Ponto de Equi-
líbrio de "Contatos". O número de contatos po-
deria ser ainda mais alto, dependendo da eficácia
da ação.

Entre o cadastro de um contato (suspect) e a
matrícula efetivada (cliente), existem diversos
pontos de estrangulamento que afunilam os clien-
tes da lista inicial na conversão de "aprovados no
processo seletivo" em "matriculados".

Cabe às organizações reduzir o núme-
ro de "gargalos", facilitando ao máximo a
conversão de "interessados" em "clientes".

Capitalização de Clientes

Os 13 milhões de reais supracitados refletem o
LTV de um aluno apenas durante a graduação. Se,
durante esse período, a organização vender ao
aluno a importância da Educação Continuada ao
longo da vida, o LTV torna-se perpétuo.

Contempla ainda um aluno pagando apenas
sua mensalidade. Caso a IES capitalize-o por meio
de vendas cruzadas (cantina, estacionamento,
gráfica, camisetas e objetos da grife oficial), esses
números inflam-se exponencialmente.

O investimento da campanha diluído no Life
Time Value

Como justificar, após essa imersão em matemá-
tica financeira para gestores educacionais, o inves-
timento de uma Campanha de Vestibular? Em que
momento específico esses valores retornam?

Utilizando como plataforma o exemplo acima,
em uma instituição onde a taxa de evasão seja de
20% ao ano, a perda de alunos estaria em 1,6%
por mês. A taxa de retenção, portanto, seria de
98,4% ao mês, ou 0,984. Para calcular o Retorno
Sobre o Investimento, basta montar um Fluxo de
Caixa, em que:

Custo da Ação: R$ 21.800

Mês 1 = R$ 67,50 X 323 X 0,984 = R$ 21.453,66

Mês 2 = R$ 67,50 X 323 X 0,984 X 0,984 = R$ 21.110,40
(ponto de equilíbrio no primeiro dia do segundo mês!)

Mês 3 = R$ 67,50 X 323 X 0,984 X 0,984 X 0,984 = 20.772,63

* Jayme Monteiro Neto é diretor-executivo do
Grupo CM

** Rafael Villas Boas Albergaria é gestor de
marketing do Grupo CM, Jornalista, MBA em
marketing pela Fundação Getúlio Vargas.
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