
R
esolvi iniciar este artigo indo di-
reto ao assunto. Caso vocês este-
jam fazendo as contas de quan-
tos alunos novos foram matri-

culados nas suas instituições de ensino,
sugiro que acrescentem a esse levanta-
mento o item referente à, origem da
procura, ou seja, como é que essa família
chegou à escola.

Durante o ano de 2005, fiz uma
pesquisa com famílias que possuem
filhos matriculados na rede particular de
ensino (foco no ensino fundamental),
com objetivo de avaliar quais os critérios
que levaram aquela família a matricular
o seu filho na escola A ou B. O resultado
mostrou, entre outras coisas, que 56%
dos pais entrevistados tomaram
conhecimento e foram visitar a escola X
em virtude da indicação de um vizinho,
colega de trabalho ou amigo. A pro-
paganda isolada (aquela realizada espo-
radicamente) atingiu 4% dos pais. E a
propaganda inserida com outras ações de
marketing (planejamento estratégico)
havia alcançado 29% dos clientes. Desde
então, repito todos os anos essa pesquisa
e as variações apresentadas estão sempre
favoráveis a indicação.

Por que isso acontece? Por que a
propaganda deu menos retorno do que
a indicação?

Há tempos venho chamando a
atenção para essa questão. Nada contra
a propaganda, ao contrário, ela é parte
fundamental de qualquer planejamento

estratégico que se pretenda ser eficiente.
O problema está na qualidade das peças
publicitárias e na absoluta ausência de
qualquer planejamento quanto a sua
elaboração, escolhas das mídias e
veiculação.

A maioria das propagandas que se faz
para as escolas e que são veiculadas nos
jornais, revistas e televisão são uma
porcaria. É isso mesmo! Falta cria-
tividade, emoção, persuasão, informação.
Simplesmente combinam-se aqueles
clichês primários - melhor ensino,
melhor escola, melhor isso, melhor
aquilo - com um jovem ator vestido com
roupas da moda e pronto. Acredita-se que
será um sucesso. Ledo engano.

Elaborar uma propaganda ou uma
campanha publicitária significa muito
mais que isso. Deve-se utilizar a
linguagem, seus códigos e demais
sentidos - como audição, olfato ou
apelos -, movimentos e edição, que
combinados a partir de estudos, como por
exemplo, a psicologia social, antropo-
logia, sociologia e muita pesquisa de mer-
cado, resultarão em mensagens construí-
das com objetivos previamente definidos,
a saber - persuasão. Esse é o grande papel
da propaganda: persuadir (combinar
informação, envolvimento e atenção).

Devo lembrá-los, ainda, que um dos
aspectos básicos do sucesso de uma
campanha publicitária está na avaliação
precisa da mídia a ser utilizada, o ma-
peamento a ser feito. Ou seja, deve-se

anunciar em revistas, jornais, rádios, TV's
ou outdoors? Ou em todos ao mesmo
tempo? Com qual periodicidade? Pois
não adianta fazer propaganda uma vez e
depois sumir do mapa. E necessário
continuidade, seja por meio de ações
combinadas ou desenvolvimento de no-
vas campanhas e seus respectivos apelos.

Um excelente gancho para conseguir
essa continuidade é aproveitar o
calendário dos eventos da escola que são
abertos à comunidade. Por exemplo, festa
junina, feira de ciências, palestras
diversas. Sempre que possível esses
eventos devem ser divulgados, convidan-
do as pessoas para participar. Se a escola
não tem verba suficiente para investir em
anúncios nos veículos mais caros (TV
rádio, revista...), poderá trabalhar com
cartazes no comércio local, panfletos
distribuídos nas proximidades da
instituição, nos shoppings e mercados.
Lembre-se apenas do eu que disse no
início do texto: a propaganda deve ser
criativa e atrativa. G
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