
MARKETING

Imposta pelo acirramento da com-
petitividade do setor, a evolução
do marketing no ensino superior
tem se confirmado pelo crescente

emprego de pesquisas de mercado como
base para a implementação de estraté-
gias e ações das instituições de ensino.
Em algumas, a ferramenta fundamenta
um ciclo completo de coleta de informa-
ções, com análise do mercado potencial
e de todas as etapas de relacionamento
com o aluno - do momento do vestibu-
lar até a formatura, chegando até mesmo
às fases posteriores ao desligamento
da instituição. Também são mapeados
dados provenientes de públicos como
formadores de opinião e profissionais
de empresas com negócios em mercados
nos quais o aluno tenha interesse.

A Universidade Bandeirante de São
Paulo - Uniban, por exemplo, criou um
instituto de pesquisas que desenvolve não
apenas os projetos demandados pela ins-
tituição, mas também por terceiros. Entre
as funções do instituto estão a realização
de uma pesquisa semestral, na qual os 60
mil alunos da Universidade avaliam dois
mil professores e estudos com o
público potencial prioritário
- alunos do ensino médio, com
os vestibulandos matriculados
na instituição e com os con-
cluintes. "Nosso aluno é
acompanhado desde quan-
do ingressa até quando
sai da instituição", diz
Eduardo Fonseca Neto,
diretor do Instituto de
Pesquisa Uniban.

A Anhanguera Educacio-
nal investe em vários mode-
los de pesquisa. Uma delas,
denominada Programa de
Avaliação Institucional, ava-
lia semestralmente o grau
de satisfação dos alunos em
quesitos como ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmica e
administrativa. O estudo abrange
uma amostra composta por 30%
dos 50 mil alunos. Além disso,
estudantes do ensino médio ou pes-
soas que já concluíram essa etapa

e ingressaram no mercado de trabalho são
pesquisados em todas as 21 cidades onde
atua a instituição. Nesse levantamento são
ouvidos cerca de 20 mil entrevistados.

De acordo com o diretor de marketing
da Anhanguera, Higino Viegas, no ano
passado as pesquisas receberam 3,5% da
verba de marketing da instituição, cuja es-

trutura inclui uma equipe composta
por profissionais dedicados à

chamada "inteligência
de mercado".

Uma unidade dessa, na qual a pesquisa
é ferramenta básica, também existe no
Ibmec São Paulo, que além de avaliar
continuamente a satisfação dos alunos
com os diversos serviços da instituição,
pesquisa mercado potencial e ex-alunos.
"As pesquisas são extremamente impor-
tantes para uma instituição como a nossa,
orientada empresarialmente, e que trabalha
com padrões de qualidade bem definidos",
afirma Ivan Freitas da Costa, coordenador
de marketing do Ibmec São Paulo.

Segundo ele, sempre que lança um
novo programa, como um novo curso de
pós-graduação, o Ibmec São Paulo testa
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preliminarmente sua aceitação entre o pú-
blico-alvo. "Essas pesquisas servem tanto
para testar a viabilidade do produto quanto
para ajustá-lo melhor às expectativas do
público", explica.

Diversas instituições pesquisam
atualmente também públicos
com os quais, aparentemente,
não têm vinculação direta,

como alunos de outras instituições e pro-
fissionais da área de Recursos Humanos
das empresas que contratam profissionais
formados por elas. "Pesquisando alunos
de outras instituições pode-

mos saber como eles avaliam suas escolas
e confrontar essa informação com os
resultados que obtemos. Os profissionais
de Recursos Humanos podem nos dizer o
que esperam dos profissionais que forma-
mos", justifica Mary Wakabara, gerente
de marketing da Universidade Cruzeiro
do Sul - Unicsul.

Nas Faculdades Integradas Torricelli, a
cada dois anos é realizada uma pesquisa
com alunos das três séries do ensino mé-
dio de Guarulhos, cidade onde se localiza
a sede da instituição, e municípios vizi-
nhos. A última ocorreu no ano passado e
entrevistou mais de 600 estudantes. "Toda
a diretoria, não apenas o marketing, en-
volve-se na análise dos resultados desses
estudos", explica a diretora-geral Terezi-
nha Otaviana Dantas da Costa.

Instituições de ensino
começam a basear ações
estratégicas em pesquisas que
revelam o que os diversos
públicos pensam e querem

Antônio Carlos Santomauro

A internet também começa a ser apro-
veitada para a realização de pesquisas. A
Universidade Anhembi Morumbi já fez
pesquisas via web para teste de novos
produtos e ainda neste ano realizará nova
pesquisa on-line, agora vinculada à marca da
Laureate (rede de ensino multinacional da
qual faz parte desde 2005). "Para pesquisas
quantitativas, a internet pode ser uma ferra-
menta interessante", acredita Paula Maeda,
coordenadora de marketing da instituição.

Segundo ela, a Anhembi Morumbi
investe tanto em pesquisas quantita-
tivas quanto em estudos qualitativos,
desenvolvidos a partir de discussões em
grupos compostos por representantes
do universo que se pretende analisar.
Nesses estudos são integrados diversos
segmentos de público: potenciais alu-
nos, atuais alunos, alunos já graduados
e formadores de opinião, como pais de
alunos e coordenadores e diretores de
escolas de ensino médio. "Na área de
marketing, realizamos umas duas pes-
quisas por semestre", diz Paula.

Geralmente, as instituições
delegam a institutos especia-
lizados a realização de suas
pesquisas de mercado. Essa

é a opção seguida pela Unicsul, Torri-
celli, Anhembi Morumbi, Anhanguera e
Ibmec São Paulo, entre outras.

O Ibmec São Paulo realiza interna-
mente apenas alguns estudos de menor
porte, como aqueles destinados a avaliar
a satisfação do público com seus even-
tos. "Organizamos anualmente cerca de
400 eventos e na maioria deles pesqui-
samos essa satisfação. Temos inclusive
equipamentos de leitura ótica para o
conhecimento imediato dos resultados
dos questionários", detalha Costa.

Já a Uniban conta com seu próprio
instituto há cerca de três anos. De acordo
com Fonseca, a expansão da atuação do
instituto para além dos limites internos
da instituição favorece a própria Uniban,
pois permite acesso a informações de ou-
tros mercados. "Já fizemos, entre outros
estudos, uma pesquisa sobre marketing
esportivo, da qual participaram professo-
res e alunos do nosso curso de educação
física", exemplifica.
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Segundo Fonseca, o atendimento ao
mercado interno não cobre os custos do
instituto de pesquisas da Uniban, que
precisa receber recursos da entidade
mantenedora da instituição. Há, porém,
perspectiva de ampliação da receita
gerada pela estrutura. "Além das pesqui-
sas, fazemos uma análise de conjuntura
econômica muito detalhada, hoje usada
por nós e enviada gratuitamente para um
público de nosso interesse. Futuramente,
pretendemos comercializar essa análise",
revela Fonseca.

Analisado isoladamente, o investimen-
to em pesquisas pode parecer elevado
para uma instituição, mas integrado a

uma análise da relação entre o custo e o
benefício, gera um retorno considerado
satisfatório. "A partir do momento em
que se confia no resultado das pesquisas,
e esse resultado pode ser muito bom, dei-
xa-se de considerá-las caras", diz Viegas,
da Anhanguera.

Para Paula, da Anhembi Morumbi, a
percepção da pesquisa como ferramenta
cara está vinculada também à cultura da
organização. "Quando se percebe sua
importância, e destinam-se verbas para
pesquisa já no planejamento, vê-se que
ela gera uma relação custo/benefício
excelente", afirma.

Na opinião de Terezinha, da Torri-

celli, o investimento é inevitável. "Pes-
quisa pode ser cara, mas vale a pena,
pois é importante nesse mercado no qual
as instituições precisam identificar seus
nichos e posicionar-se."

Mary, da Unicsul, reconhece que
a pesquisa é um instrumento de
marketing que exige investimentos
significativos, especialmente se os
estudos empregarem as metodolo-
gias mais adequadas, mas considera
um investimento necessário. "Com
o avanço do processo de abertu-
ra do capital das empresas do se-
tor, e com o aumento das fusões e
aquisições, crescerá o investimento
das instituições em pesquisas", prevê.
Porém, embora importantes, as pesquisas
não devem constituir o único balizador
de estratégias. Precisam ser complemen-
tadas com informações provenientes
de outras fontes, ressalva Mary. "E o
investimento nesse instrumento deve
ser contínuo, pois é preciso atualizar
constantemente os resultados."

Mary Wakabara, da Unicsul: levan-
tamentos com alunos de outras
instituições e profissionais de RH

Pesquisa auxilia
Utilizada adequadamente, e com

objetivos bem definidos, a pesquisa de

mercado pode auxiliar uma instituição

na definição de ações mercadológicas

de diversos gêneros, começando pelas

decisões relativas à instalação de novas

unidades e chegando até itens como

lançamento e modificação de produtos

e escolha de apelos publicitários.

A Anhanguera Educacional, por

exemplo, instala unidades apenas

em cidades nas quais o mercado é

antecipadamente pesquisado. Usa

essa ferramenta também para decidir

a abertura de novos cursos, como

ocorreu com as graduações de enge-



R
esponsável pelo desenvol-
vimento de pesquisas para
diversas instituições - entre
elas Anhembi Morumbi e

Torricelli, Adélia Franceschini, diretora
da Franceschini Consultores e Associa-
dos, as instituições devem estabelecer
metas e avaliar riscos para estruturar-se
adequadamente e utilizar a pesquisa de
forma eficaz. Na opinião da pesquisa-
dora, muitas instituições consideram a
pesquisa cara porque preferem desen-
volver projetos internamente contratando
uma empresa especializada apenas para
a execução, quando poderiam contatar a
empresa para auxiliar na concepção de
estudos mais adequados às suas necessi-
dades. "Com R$ 20 mil, é possível fazer
uma boa pesquisa de mercado em São
Paulo", detalha.

Segundo ela, a análise ajuda a compre-
ender as mudanças e as demandas na atual
realidade do ensino superior. Por isso, a
pesquisa precisa incluir fatores como as
novas motivações para o ingresso em uma
universidade, "muito diferentes daquelas
existentes há alguns anos", o fortalecimen-
to das tecnologias virtuais e a dinâmica
predominante na rotina das cidades.

Apesar das diversas experiências, a
pesquisa de mercado ainda é "incipien-
te" no ensino superior, avalia Nelsom
Marangoni, CEO do Ibope Inteligência.
Ele cita, como uma das possíveis causas
da escassa utilização, a visão, ainda pre-
dominante no setor, da educação como
atividade que não precisa ser vinculada
ao marketing. "Mas crescerá o uso

da pesquisa nesse setor, pois haverá
necessidade de diferenciação entre as
instituições", prevê.

Marangoni cita entre as possíveis
pesquisas para uma instituição de ensino
a investigação contínua dos motivos da
desistência dos alunos e a estruturação
de um banco de dados com as informa-
ções colhidas no estudo.

até na construção de novas unidades
nharia e de medicina veterinária, criadas,

respectivamente, nas cidades paulistas de

Santa Bárbara D'0este e Campinas (a pri-

meira lançada há dois anos e a segunda

em fase de preparação), como explica

o diretor de marketing da instituição,

Higino Viegas.

Na Anhembi Morumbi, o modelo de

curso denominado Graduação Executiva,

no qual o estudante pode escolher dia,

horário e campus aonde assistirá às aulas,

foi desenvolvido com base em análises de

potência de mercado e demandas reve-

ladas por pesquisas. A utilização dessa

ferramenta parece ter dado resultados.

"Prevíamos 60 alunos, estamos com

300", diz Paula Maeda, coordenadora de

marketing da instituição.

Nas Faculdades Integradas Torricelli,

as pesquisas deram origem aos cursos

de logística e enfermagem. "E a comu-

nicação também é beneficiada por essa

ferramenta, pois ela identifica o que

espera o aluno, e o que nós temos e ele

desconhece", diz a diretora-geral Terezi-

nha Otaviana Dantas da Costa.

O resultado das pesquisas nas ações

de comunicação foi comprovado pela

Uniban, que no ano passado decidiu

mudar uma campanha publicitária após

avaliá-la previamente entre estudantes

de ensino médio. "Vimos que, dife-

rentemente do que pensávamos,

nosso fargef ainda valorizava coisas

aparentemente mais básicas, como

a infra-estrutura de laboratórios,

tecnologia e bibliotecas", conta

Fonseca.

Segundo ele, a pesquisa pode

produzir retorno de duas formas. Pri-

meiramente, minimizando os erros e

conseqüentemente reduzindo custos.

Depois, permitindo ações mais preci-

sas, e por isso mesmo mais rentáveis.

"Hoje, creio não ser mais possível

nenhuma decisão importante sem o

uso dessa ferramenta", diz o diretor do

instituto de pesquisas da Uniban.
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