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Estudando o
crescimento
Quais táticas e estratégias que visam a expansão do
ensino superior ainda funcionam e quais delas estão
em franca decadência nesta fase de luta pela
sobrevivência das lES

ma década depois do início da escalada
de crescimento do ensino superior pri-
vado, grande parte do setor enfrenta a
estagnação das taxas de crescimento e

encara o desafio de sobreviver no mercado tendo em
vista como saída mais evidente a retomada da expan-
são, forma de trazer mais receita para a instituição. Os
especialistas explicam que não é simples assim, que
não basta crescer em número de alunos para sobrevi-
ver. De todo modo, caso estejam na luta para abo-
canhar mais mercado, as escolas precisam ter em mente
boas estratégias administrativas, pedagógicas e de co-
municação a adotar.

A revista Ensino Superior selecionou quatro es-
tratégias para atrair alunos, bastante em voga no mer-
cado - prática de preços baixos, alto investimento em
publicidade, aposta em criação de novos cursos e es-
pecialização em um nicho acadêmico — e colocou em
debate: será que elas funcionam? Em que medida e
em que casos elas são eficientes para um crescimento
sustentável e para garantir a sobrevida das escolas?
Foram convidados a opinar gestores de instituições de
ensino, assim como especialistas em educação. Confi-
ra aqui as estratégias em que os especialistas ainda
apostam e outras consideradas um tiro no pé, segun-
do quem entende de gestão.

CAS0 1
ESTRATÉGIA: PREÇO BAIXO
AVALIAÇÃO: ALTO RISCO - TÁTICA SUICIDA

Quando se fala em expansão, logo ocorre que a con-
quista dos públicos C, D e até E para as escolas possa
ser a solução para somar receitas aos balanços financei-
ros hoje no vermelho. No entanto, trata-se de um pú-
blico de baixa capacidade econômica, que só pode ade-
rir ao ensino superior com o auxílio de bolsas ou de men-
salidades baixas. Aliás, cada vez mais baixas. Por aí enve-
reda o setor. "A vizinha abaixa o preço, e você abaixa tam-
bém para não perder mercado. Ninguém abaixa preço
porque é bonzinho, mas por necessidade", conta Priscila
Simões, diretora acadêmica da Faculdade Radial.

Muita gente defende que isso deve ser feito. "Para
universalizar o ensino superior, como quer o governo
brasileiro, as mensalidades baixas são necessárias", ava-
lia Alexandre Gracioso, diretor acadêmico nacional da
ESPM. Também o representante da Universidade de
Santo Amaro segue a mesma linha de raciocínio. "Se a
classe média está achatando, a sobrevivência das esco-
las depende de preços baixos. Baratear não é a solu-
ção, mas é a condição", diz Arthur Marcien de Souza,
coordenador acadêmico dos cursos superiores se-
qüenciais da Universidade de Santo Amaro (Unisa).
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No entanto, mesmo quem acredita na tática impõe con-
dições severas para que ela funcione. "Só é uma boa tática se
for acompanhada de redução de custos internos. Se você se
basear só na concorrência, a médio prazo, é uma estratégia
suicida", diz Priscila. Há cinco anos, a Radial começou a re-
dução de despesas, para conseguir diminuir as mensalida-
des e a conta fechar. A instituição reduziu a carga horária
dos cursos ao número mínimo exigido por lei, reformulou
o plano de carreira docente, agora com horas-aula mais
baratas e investiu pesado em tecnologia para automatizar
processos e diminuir o número de funcionários.

QUALIDADE VERSUS DEMANDA

Quando os preços baixos trazem consigo baixa
qualidade, os alunos percebem e há um refluxo de
estudantes. É o que acredita Lúcia Ribeiro, diretora
de comunicação e marketing da Universidade Cida-

de de São Paulo (Unicid). Ela diz já ter ouvido falar
de instituições que praticavam preço baixo e, para
isso, colocavam 150 alunos por sala, sem cadeira para
todos, sem ventilação na sala, com provas pela
internet. "Os alunos debandam em pouco tempo", diz.
A diretora acredita que ainda hoje as escolas desres-
peitam o piso mínimo de valores que garantiriam os
atributos do ensino. "Ainda estamos vivendo essa
onda de preços muito baixos desacompanhada de
qualidade, mas isso vem caindo porque o mercado e
os alunos provaram e não gostaram", diz.

Na Unisa, a política de preços baixos fez a em-
presa rever a contratação de novos professores com
doutorado, cujos salários são mais elevados. "Exis-
tem hoje milhares de doutores, financiados pela Ca-
pes ou CNPq, cujos trabalhos não geraram patentes,
não têm utilização prática alguma ou viabilidade eco-
nômica. Por isso, estamos revendo até mesmo a
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Marcos Siqueira, da Trevisan: "Além de missão acadêmica,
ser inovador é uma obrigação mercadológica"

contratação de um doutor", diz Marcien.
Tudo isso pode fazer com que a conta fique no azul

e a escola sobreviva à crise, mas a escola ainda traba-
lha com margens estreitas de qualidade. "A estratégia
é viável, mas estão trabalhando a educação como se
fosse um remédio genérico, só compra porque é mais
barato. Assim, vira um ensino de commodity, que não
se diferencia e perde a capacidade de controlar o mer-
cado. É uma estratégia que torna a instituição muito
vulnerável porque não há atributos que aumentem a
fidelidade do consumidor", diz Elizabeth Balbachevsky,
professora de análise comparada de políticas de ensi-
no superior no Departamento de Ciência Política da
Universidade de São Paulo.

Elizabeth acrescenta que a tática do preço baixo está
com os dias contados. "No Brasil, existe um mercado que

procura uma credencial qualquer e não o conhecimento,
já que o título é requisito para arrumar emprego. Mas esse
é um mercado declinante, que tende a se esvaziar. Quem
se ancorar nessa estratégia certamente não vai crescer."

GESTÃO

O ensino voltado para as classes sociais mais pobres
gera expectativa de alcançar a economia de escala. O
que aparentemente é um mar de sonhos, envolve mui-
tos riscos e ainda requer cuidados especiais. O consul-
tor Ryon Braga, presidente da Hoper Educacional, es-
pecialista em ensino superior, defende que "competir
no ensino para as classes C e D exige uma alta perfor-
mance de gestão da instituição, já que as margens de
lucro estão cada vez mais enxutas".

Braga mostra, com um exemplo, que a gestão não deve
focar apenas em reduzir custos na ponta do lápis para, pro-
porcionalmente, diminuir a mensalidade. Imagine que urna
IES cobrava R$ 450 de mensalidade para um determinado
curso e captou 20 alunos novos. No processo seletivo se-
guinte, concedeu descontos para os novos entrantes, o que
levou o valor médio da mensalidade para R$ 325 no mes-
mo curso, captando 34 alunos. Algum tempo depois, a tur-
ma que iniciou com 20 alunos está no fim do curso e man-
tém 16 estudantes. A outra turma, um semestre mais nova,
mantém 22 alunos. Se ambas continuarem com esse mes-
mo número de alunos até o final do curso, a turma mais
cara irá render para a IES cerca de R$ 383 mil, enquanto a
turma mais barata irá render por volta de R$ 382.

"As IES fazem uma conta muito simplista e acham
que baixando o preço e captando mais alunos vão ga-
nhar na escala. Não é bem assim, pois a demanda pa-
rou de crescer, não dá para fazer o milagre da multipli-
cação de alunos, tampouco dá para diminuir índices de
evasão e inadimplência", analisa Ryon.

A avaliação leva a crer ser necessário muito mais do
que um bom contador para gerir os negócios da educa-
ção superior atualmente. Hoje, as escolas começam a
despertar para a necessidade de profissionalização da
gestão. "A maior parte das IES brasileiras é propriedade
familiar e administrada de forma caseira, sem pro-
fissionalismo. Como havia demanda alta, ninguém se
preocupava com isso. Quando o cenário externo ficou
desfavorável, passaram a estruturar a gestão", diz Priscila
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Simões. "Sob a ótica legal, a escola é uma empresa, mas
tem velocidade mais lenta do que as outras empresas.
Só agora as famílias estão se afastando e deixando de
rasgar dinheiro. Reduzir as mensalidades é apenas uma
ação dentro da estratégia de gestão que a escola deve
estruturar", diz Marcien, da Unisa.

CASO 2
ESTRATÉGIA: INVESTIMENTO MACIÇO EM PROPAGANDA
AVALIAÇÃO MÉDIA: BAIXA EFICÁCIA

No início deste ano, Alexandre Gracioso, da ESPM,
fez uma análise do teor de cem peças publicitárias das
escolas de ensino superior. O professor identificou três
tipos de mensagem contidos nas propagandas. Uma
vertente que promete sucesso ao alunos; outra que
enfatiza aspectos internos, como a estrutura disponí-
vel; e uma terceira que se atem a informações sobre pro-
cessos seletivos. "Para um futuro aluno, fica muito com-
plicado escolher uma escola com base nisso, porque elas
não se diferenciam na mensagem", diz.

Pesquisas da Hoper Educacional também mostram
que o prospect para o ensino superior faz a escolha de
curso e de instituição, em média, seis meses antes do
processo seletivo.

Os dados sugerem que, embora as escolas ainda in-
vistam, em média, 75% do orçamento de marketing em
ações publicitárias, a eficácia da estratégia para estimu-
lar alunos a escolher uma escola em detrimento de outra
é questionável. "O processo de atração de alunos envolve
outras ações de marketing. Publicidade por si só não re-
solve. Metade desse dinheiro que as escolas gastam é jo-
gado fora", diz Gabriel Mario Rodrigues, presidente da
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Supe-
rior (Abmes). "Se a propaganda traz uma mensagem en-
ganosa, prometendo o que não entrega, chega a ser auto-
destrutiva", diz Elizabeth, livre-docente da USP.

As Faculdades Integradas Rio Branco optaram por in-
vestir mais em relacionamento do que em publicidade.
Desde que assumiu a diretoria-geral da instituição, há um
ano e meio, Custódio Pereira resolveu adotar como estraté-
gia a ida, pessoalmente, a cada classe da faculdade, para pe-
dir aos alunos que sejam divulgadores da escola e dos pro-
cessos seletivos. "Isso tem sido o principal fator para atrair

alunos. No semestre passado, tivemos um crescimento

de 44% na procura por nosso vestibular. Aqui, 60% che-
gam por causa do boca-a-boca de alunos e funcionários",
diz Pereira. "O boca-a-boca é mais eficiente do que a propa-
ganda porque não sou eu que estou falando de mim, mas
outros falando bem de mim", ressalta Lúcia, da Unicid.

Por questionar a eficácia da propaganda, nos últi-
mos cinco anos, a Radial fez o investimento de propa-
ganda cair de 90% do orçamento total de marketing
para os atuais 60%. "Só a publicidade não é capaz de
atrair alunos. Todas as escolas parecem falar a mesma
coisa e a IES tem dificuldade de se diferenciar na men-
sagem publicitária", conta Priscila.

Concentra-se aí a principal crítica à publicidade do
setor de ensino superior. "O marqueteiro faz a propagan-
da para a educação com a mesma estratégia que usa para
vender sabonete.", diz Regina Vinhaes Gracindo, professo-
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ra da Universidade de Brasília e membro do Conselho
Nacional de Educação (CNE).

Segundo Marcos Siqueira, diretor de marketing e co-
municação da Trevisan - Escola de Negócios, se a mensa-
gem publicitária cair no jargão "estude aqui e faça sucesso
na vida", faz uma promessa demagógica, que até desestimu-
laria o aluno a optar por aquela instituição. "De cara perde
credibilidade, porque sabemos que esse sucesso depende de
muitos outros fatores. Falta sensibilidade e preparo do mer-
cado publicitário para atender a esse segmento", diz.

Para Fábio Figueiredo, da Unicsul, não adianta inves-
tir milhões na Rede Globo se você não tem o que dizer.
Figueiredo afirma que o mercado está sobrecarregado por
anúncios. A maioria, segundo ele, apresentando apenas
propostas que dizem que determinada IES possui quali-
dade, é moderna, possui cursos inovadores, por exemplo.

Figueiredo explica que todo investimento em pu-
blicidade precisa ser muito bem pensado e ter um dis-
curso sólido. "Quando anunciamos, dizemos, por exem-
plo, que somos a IES particular com o maior número

de mestrados recomendados pela Capes, mostramos
também que temos o maior número de grupos de pes-
quisas cadastrados no CNPq, além disso, entre as IES
de SP conquistamos a melhor a avaliação no Enade, bem
como também é verdade que a Unicsul é a instituição
mais premiada do Brasil em responsabilidade social."

CASO 3
ESTRATÉGIA: OFERTAR CURSOS INOVADORES
AVALIAÇÃO MÉDIA: RESULTADO RELATIVO

"Além de ser uma missão acadêmica, ser inovador é
uma obrigação mercadológica, já que o mercado mu-
íbu muito rápido de dez anos para cá. Mas não é fácil
ser inovador com tanta concorrência", avalia Siqueira,
da Trevisan. Alguns anos atrás, as escolas buscavam, com
mais freqüência, lançar e somar novos cursos ao cardá-
pio de ensino. Esse cenário mudou.

Em 1997, as IES privadas brasileiras ofertavam 3.980
cursos de graduação presenciais, em todo o território na-
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cional. Sob o impulso do crescimento, as escolas fizeram
esse número saltar para 6.564 cursos de graduação oferta-
dos, no ano 2000. Nos últimos anos, no entanto, iniciou-
se um processo de retração. Em 2004, a rede privada e
particular passou a oferecer 5.015 cursos, segundo os cen-
sos da educação do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação.

Entre esses números de cursos acrescidos à oferta
estão somadas doses cavalares dos cursos tradicionais

(muita administração, engenharia e direito), como
também iniciativas inovadoras, cursos diferentes que
foram testados no mercado (quiropraxia, naturologia,
gastronomia, entre outros). "Hoje, as IES estão preo-
cupadas em não fazer muitos testes empíricos de ade-
rência do público. As escolas tentam agora planejar
bem o lançamento de um curso e atentar para a inser-
ção desse aluno no mercado de trabalho", diz Lúcia,
da Unicid. O presidente da Abmes concorda: "A
volúpia inicial de oferecer qualquer coisa já passou.
As IES eram mais impulsivas porque tinham deman-
da grande", analisa Rodrigues.

Antes, a estratégia era lançar novos cursos e checar
se davam certo. "Quando se percebia haver pouco alu-
no, fechavam e abriam outro. Mas isso desgasta a ima-
gem da instituição e envolve custos altos", diz Elizabeth,
da USP. Segundo a professora, a inovação deve vir de
outras iniciativas das IES, que não apenas a oferta de
cursos diferentes. "Pode ser inovadora nas políticas,
como estimular professores a buscar alternativas peda-
gógicas ou consumidores de serviços que as IES podem
oferecer. Isto é mais auto-sustentável e gera fidelidade à
instituição", analisa.

Um exemplo de uma ação inovadora vem da ESPM,
que este ano comemora 55 anos de existência. A escola
acaba de inaugurar um laboratório de varejo, um am-
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biente para pesquisas acadêmicas até então inédito em
escolas brasileiras, que vai permitir ao aluno experimen-
tos de comportamento do consumidor. Serão reprodu-
zidos ambientes de loja para fazer simulações da rea-
ção do consumidor frente à gôndola, como a reação fru-
to da troca de uma embalagem, por exemplo. Para isso,
o investimento foi de cerca de R$ l milhão e 18 meses
de trabalho. "Quando a gestão é profissional, sobra di-
nheiro para investir", diz Gracioso.

CASO 4
ESTRATÉGIA: ESPECIALIZAÇÃO ACADÊMICA
AVALIAÇÃO MÉDIA: BOAS CHANCES DE DAR CERTO

Quando se pensa em excelência de ensino em ad-
ministração, economia, medicina ou história, algumas
instituições logo vêm à mente. Muitas vezes, são as es-
colas segmentadas, especializadas em um determinado
nicho acadêmico, aquelas que têm primazia na lembran-
ça do público. Mas não apenas essas faculdades têm
condições de se especializar. O mercado vem perceben-

do que, cada vez mais, a especialização é uma boa saída
para obter reconhecimento da qualidade e, assim, ter
melhores chances de competir. Isso vale também para
as universidades, que têm obrigação institucional de
ser generalistas, com cursos em todas as áreas do saber.

Parece um contra-senso, mas não é. "A realidade vem
mostrando que é preciso caminhar para aquilo que se
tem de melhor para oferecer e que é a vocação da esco-
la. Quem quer oferecer tudo acaba não oferecendo
nada", diz Rodrigues, presidente da Abmes. Segundo
Priscila Simões, o modelo extremamente generalista
"está fadado a morrer". "A concorrência força as insti-
tuições a se segmentarem em termos de perfil socioeco-
nômico, abrangência geográfica e tamanho. A escola
precisa se posicionar para sobreviver", diz.

A Unicid, por exemplo, é uma universidade, por-
tanto generalista, cuja marca está associada à tradição
nas carreiras da área da saúde. A escola diz não ter nas-
cido com esse foco acadêmico mas, aos poucos, foi des-
cobrindo a vocação. "A escola focou em saúde, muito
por conta do intenso atendimento à comunidade, com
clínicas médicas e odontológicas", diz Lúcia. Dos cerca
de 10 mil alunos de graduação, apenas pouco mais de
10% estudam em cursos de saúde, mas a boa reputação
da escola seria responsável por atrair estudantes tam-
bém de outras áreas. "O reconhecimento da excelência
em saúde nos traz alunos de todas as áreas."

Prova de que a boa fama de especialista faz a escola
crescer é a FAE Business School, sediada em Curitiba.
Nascida do nicho da economia, a escola ministrou ape-
nas três cursos superiores (administração, ciências eco-
nômicas e ciências contábeis), durante 50 anos de exis-
tência. No ano passado, tornou-se centro universitário
Unifae e criou seis novos cursos de graduação. "Quan-
do você tem identidade e marca sólida, esse tipo de cres-
cimento é sustentável", diz Gracioso, da ESPM.

A crítica que se faz da especialização é a falta de
mercado em grande escala. "Temos aqui perto uma es-
cola que tentou se especializar em administração, mas
não conseguiu sobreviver e foi incorporada por nós. A
falta de economia de escala pode levar à falência", ana-
lisa José Jorge Peralta, diretor da Europan Faculdades,
instituição fundada por professores da USP e sediada
em Cotia (SP). Por isso, uma análise de mercado e lo-
calização geográfica é fundamental. •

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 9, n.97, p.28-36, out. 2006.




