
á algum tempo celebridades emprestam seus rostos
e associam sua imagem aos serviços prestados pelas
instituições de ensino superior. Com o começo de um
novo semestre letivo, e a temporada de vestibulares, a

exposição de pessoas famosas se torna mais intensa. Entre publici-
tários, a estratégia é vista com cautela. Eles recomendam que, seja
para reforçar a marca ou para divulgar novos produtos, é preciso

avaliar a estratégia mais adequada para o momento.
As opções vão desde o uso das notas conquistadas em ava-

liações de ensino, a exposição de alunos que são exemplos de
sucesso ou a aposta em celebridades, que pode significar mais
custos. Prova de que as instituições têm profissionalizado a
propaganda é o crescimento do investimento em mídia nos
últimos anos.

O que antes era apenas chamada para o vestibular se
transformou em anúncios e comerciais altamente

elaborados por grandes agências de publicidade.
Segundo levantamento do Ibope Monitor, a

cada ano as universidades investem mais em
publicidade, e isso está relacionado ao cres-

cimento da procura pelo ensino superior.
De acordo com a pesquisa, as instituições
que mais investiram em 2007 foram, pela

ordem: Centro Universitário Nove de Julho
(Uninove - SP) com R$ 30,7 milhões,
Universidade Estácio de Sá (RJ) com R$
25,7 milhões, Universidade Paulista (Unip
- SP) com R$ 24, l milhões, Universidade
Bandeirante (Uniban — SP) com R$ 16,6

milhões e Faculdades de Campinas (Fa-
camp - SP) com R$ 12,9 milhões.

Muitas das instituições anunciantes acre-
ditam que a imagem de uma pessoa famosa

traz credibilidade para a faculdade. É o caso
da Universidade Bandeirante de São Paulo
- Uniban, que em sua mais recente campanha
apresenta uma série de cantores, da antiga e



da nova geração da MPB. Ângela Maria,
Luciana Mello, Germano Mathias, Pedro
Camargo Mariano, Cauby Peixoto e Wa-
nessa Camargo aparecem em duplas para
mostrar que o conhecimento é transmitido
de geração em geração.

A Universidade tem em seu histórico
de publicidade outros artistas como
Pele e Martinho da Vila, que cederam
suas imagens para a campanha sobre
Responsabilidade Social e agora opta
novamente pelo uso de celebridade.

Sérgio Luiz D'Alessio, sócio-diretor
da Central Business - agência que atende
a Uniban desde o ano 2000 - acredita que
utilizar personalidades em campanhas é
uma estratégia antiga que na maioria das
vezes é sinônimo de sucesso. "Porém, o
êxito dessa técnica está vinculado

nal, que tem como porta-voz a equipe
do Programa Hoje em Dia, da Rede
Record - Ana Hickmann, Edu Guedes
e Brito Júnior -, e também a UniABC,
que tem como garoto-propaganda o
apresentador Márcio Garcia.

Na visão de Rodrigo Gonzalez, sócio
e diretor de criação da Lua Branca Pro-
paganda, que atualmente não trabalha
com nenhuma conta de instituições de
ensino, a vantagem teórica é possibilitar
que a marca se aproprie da credibilidade
desfrutada por determinada persona-
lidade junto ao público. "Além disso,
é possível aproveitar a identificação
existente entre determinada celebridade
e determinado público, para transferir
parte dessa identificação para a marca
por associação", completa. Ele acredi-
ta que as regras são as mesmas para

a instituição. Mas como equacionar o
valor da marca aos valores que uma
pessoa pública representa?

D'Alessio, da Central Business, ex-
plica que a escolha ocorre diante de um
profundo estudo sobre comportamento
do consumidor e suas expectativas em
relação ao produto, pesquisas sobre os
mercados a serem atingidos e objetivos
que se quer alcançar. "Se a campanha
tem previsão de prazo superior às que
normalmente ficam no ar por 90 dias
em média, é conveniente um exercício
de 'futurologia' em relação à carreira do
protagonista escolhido", explica.

ao importante quanto a
opção por utilizar uma per-
sonalidade é a escolha de
qual rosto vai representar

de educação, seja superior ou não, e
envolver de alguma forma a formação
humana, de valores e caráter, o cuidado
deve ser redobrado.

a uma estratégia muito mais
ampla, que diz respeito ao
posicionamento da marca e
com quais valores esse per-
sonagem pode contribuir ,
explica. Para D'Alessio, é
vantajoso desde que se-
jam personalidades que
tenham identidade com
o público-alvo, agre-
guem valores de que o
posicionamento da marca
necessita e manifestem a
decisão de compra do pro-
duto/serviço nos consumi-
dores e, no caso institucional,
agreguem valor à marca.

Outras instituições também
apostam na credibilidade trans-
mitida por personalidades,
como o Centro Universitário
Nove de Julho—Uninove, que
aproveitou a fama de Bernar-
dinho para incentivar as pes-
soas a darem continuidade
aos seus estudos. Conhecido
como um treinador rígido e
vencedor, o personagem da
campanha seria uma motivação a
mais para os que querem estudar
mas encontram empecilhos no
meio do caminho.

Algumas buscam reforço nos
apresentadores de TV, como é o
caso da Anhanguera Educacio-

qualquer tipo de produto anunciado,
porém, alerta Gonzalez, o que me-
rece atenção redobrada e que em
virtude de ser uma instituição



A credibilidade do artista em questão
deve ser analisada a fundo, pois trabalhar
com uma celebridade pode gerar víncu-
los fortes entre o personagem e a marca.
Segundo Susana Ferreira, diretora de
marketing da Universidade Ibirapuera,
ao firmar esse vínculo o anunciante deve
avaliar até que ponto está preparado para
enfrentar uma crise, caso no meio do
caminho ocorra algo que possa arranhar
a imagem do personagem protagonista.
"Além disso, é preciso pensar até que
ponto se deve manter a imagem vincula-
da e depois, ao se desvincular, como será
a estruturação para outra identidade",
explica Susana.

Segundo ela, os atos anteriores do
artista determinaram sua trajetória de
sucesso e tornar-se uma celebridade
pode ter ocorrido por diversos motivos
- por ocasião, por méritos profissio-
nais, por méritos pessoais, ou por pura
exploração da mídia. "Não basta eleger
simplesmente quem aparece mais. É
necessário investigar o que levou essa
pessoa a ser reconhecida. Verificar seu
carisma e em especial avaliar subjeti-
vamente se seria uma pessoa que a ins-
tituição gostaria de ter como um aluno
de fato ou como um consumidor de seu
produto ou serviço", afirma.

O futuro do personagem é um dos
riscos em associar uma marca a uma
pessoa. "No caso de uma celebridade,
esse risco é potencializado e a grande
vantagem, fama e notoriedade, pode se
transformar em desvantagem em caso
de escândalo. O risco é que ao sofrer
ou se envolver em algum acontecimento
negativo, as reações do público ou os
danos à imagem da celebridade sejam
transferidos para a marca", argumenta
Rodrigo Gonzalez.

Uma coisa é certa. Para as instituições
de ensino é fundamental que se trabalhe
com idoneidade, postura profissional e
ética, além do compromisso moral e con-
tratual de se manter como um persona-
gem exclusivo pelo tempo determinado
e de interesse da instituição.

escolhida em um momento especial
— o lançamento de um novo produto, os
cursos de Graduação Tecnológica, e de
uma campanha promocional aliada a esse
lançamento. "Nosso histórico sempre
foi de um posicionamento mais conser-
vador no que diz respeito a campanhas
publicitárias. Contudo, necessitávamos
naquele momento de uma explosão de
informação," conta Susana Ferreira. Os
resultados foram surpreendentes para a
faculdade. Enquanto esperavam atingir
pelo menos 70% das vagas ofertadas
na graduação tecnológica, conseguiram
preencher 100% das mesmas.

Outro ponto a ser observado é o pú-
blico-alvo e a identidade que ele irá criar
com o personagem apresentado pela
campanha. "Hoje, as universidades estão
recebendo alunos de todas as faixas etárias
e percepções distintas do serviço que estão
adquirindo. Seria estrategicamente equivo-
cada uma campanha com uma linguagem
teen para uma universidade que também
recebe, em grande parte, um público que
abrange aquele profissional de 65 anos,
que tem interesse em se reciclar e cursar
uma graduação de dois anos em sua área
de atuação", aponta Sérgio D'Alessio. Ele
afirma também que, assim como em uma
campanha para qualquer outro produto, há
o risco de parte do público não se identificar
com o personagem. "Por este motivo, na
última campanha do nosso cliente, ao invés
de utilizarmos apenas uma personalidade,
criamos um conceito que aborda todas as
gerações e contratamos artistas de perfis
totalmente diferentes e trabalhamos com
esta diversidade etária", completa.

A opção por trabalhar ou não com
celebridades também envolve a questão
financeira de verbas disponíveis para
campanha e a relação custo x benefí-
cio. Em função dos cachês exigidos, os
custos de uma ação que envolva cele-
bridades são sempre mais elevados que
uma campanha comum, por isso requer
um planejamento bem elaborado. "O
custo compensa desde que exista uma
definição clara do posicionamento que
se pretende atingir. Divulgar por si só,
sem um objetivo, não agrega nada, aliás,
perde o sentido, pois não traduz o que se
pretende", defende Susana Ferreira.

Igumas instituições já vive-
ram as duas experiências,
trabalhando com celebrida-
des e sem elas. É o caso da

Universidade Ibirapuera, que teve em sua
campanha de vestibular 2007 o ator Car-
mo Delia Vecchia, que na época atuava
em uma novela da Rede Globo. A Univer-
sidade nunca havia utilizado esse recurso
de contratação de celebridades para suas
campanhas. Foi uma experiência nova,



Segundo Ricardo Gonzalez, o custo
de cachê normalmente impacta na pro-
dução da campanha. "Ainda que não im-
pactasse, o custo para a marca em caso
de erro pode ser ainda maior e muitas
vezes irreparável. Eu particularmente
acho que em poucos casos compensa.
Acredito que cada vez menos as pessoas
são influenciadas dessa forma na hora de
comprar ou escolher um serviço."

Quem escolhe essa estratégia de-
fende a relação custo x benefício, mas
acredita que o custo de uma campanha
de sucesso vai além dos cachês. Para
D'Alessio, o tempo da estética perfeita,
da fixação do padrão de beleza aos ino-
vadores designs de produtos exige não
apenas o investimento em uma persona-
lidade, mas sim, de forma global para se
produzir uma campanha que alcance os
resultados esperados pelo cliente.

Como toda estratégia de comuni-
cação, utilizar celebridades tem suas
vantagens e desvantagens, seja qual
for o produto. Ainda mais quando o
assunto é educação, a atenção deve ser
redobrada, pois uma campanha mal
planejada pode colocar em risco toda a
credibilidade que a instituição construiu
ao longo dos anos.
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