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Em 1957, estreava na antiga TV Tupi um programa de auditório que entrou para a história da 
televisão brasileira: a Discoteca do Chacrinha,  apelido do apresentador Abelardo Barbosa. 
Com seu humor escrachado, Chacrinha ficou famoso por repetir frases tanto engraçadas 
quanto antológicas, que são lembradas até hoje. Uma das suas tiradas mais famosas avisa: 
"Quem não se comunica se trumbica". Na ingenuidade dos anos sessenta, mal sabia o "Velho 
Guerreiro" que sua frase continuaria atual até os dias de hoje, em pleno século 21, dessa vez 
aplicada às IES (Instituições de Ensino Superior).  
 
Foi-se o tempo em que bastava estender uma faixa com os dizeres "matrículas abertas" na 
fachada e aguardar timidamente os alunos ingressarem nas salas de aula. Hoje, as IES 
precisam partir para o "ataque", se quiserem sobreviver. E elas não deixam por menos: 
invadem a TV, outdoors, revistas, jornais, em busca do aluno.  
 
Cada vez mais ousadas, adotam estratégias avançadas de marketing para abocanhar 
crescentes fatias de mercado e com isso sair ganhando nessa corrida com a concorrência. Com 
esse panorama relativamente novo no ambiente universitário, e especialmente concentrado 
ainda nos grandes centros urbanos, quem sai ganhando são os estudantes e também os 
professores, que passam a ser assediados com salários e benefícios crescentes, conforme seu 
grau de especialização. 
 
Cada vez mais presentes na mídia, elas criam sofisticados planos de comunicação e 
preocupam-se com a sua imagem. Exemplos de ações de marketing nas IES não faltam. 
Jornais diários como o Metrô News e o Destak, distribuídos gratuitamente no metrô de São 
Paulo, capital, estampam anúncios de pelo menos uma dezena de instituições a cada edição. A 
UFLA (Universidade Federal de Lavras) foi uma das que também entraram nessa onda. Criou 
até um concurso para a escolha da logomarca comemorativa ao primeiro centenário da 
instituição. Foram inscritos 75 trabalhos, originários de dez estados da federação.  
 
Outro exemplo vem da UNIVIÇOSA (Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde), que 
contratou recentemente a agência de propaganda Studium, especializada no ramo 
educacional. O contrato de assessoria continuada envolve o planejamento de comunicação e 
divulgação institucional da faculdade, bem como a promoção dos vestibulares. Em sua fase 
inicial, o projeto divulga o concurso vestibular de Psicologia, novo curso da UNIVIÇOSA, e 
vagas remanescentes para os demais cursos. Buscando uma nova aproximação com seu 
público-alvo, a faculdade, que é especializada em Saúde, lançará em breve novos cursos 
tecnológicos focados no mercado de trabalho.  
 
Bernardinho  
 
A Uninove, atendida pela agência LongPlay, do Grupo Newcomm, também tem ampliado seus 
investimentos em publicidade e, agora, sua estratégia de comunicação será ainda mais 
agressiva. Desde o começo deste ano, além do programa esportivo da TV Globo, o Globo 
Esporte, a Universidade patrocina também o jornal SPTV1. A iniciativa faz parte da campanha 
publicitária desenvolvida pela agência, protagonizada por Bernardinho, técnico da seleção 
brasileira masculina de vôlei. Estão previstas ainda mais inserções da campanha em rádios, 
jornais, revistas e Internet.  
 
De fato, Sérgio Rebollo, diretor de atendimento da LongPlay, afirma que a Uninove é muito 
ativa. "Se você voltar no tempo, há 15 anos não havia anunciantes nessa categoria. Hoje, a 
disputa é muito forte", assegura. A LongPlay é uma nova agência de comunicação integrada, 
do Grupo Newcomm. Criada em março de 2006 e comandada por Sérgio Prandini e Fernando 
Luna, é a sexta empresa da holding de Roberto Justus. Luna já acumulava uma experiência de 
quase cinco anos no atendimento da conta da Uninove. 
 
 



Rebollo ficou impressionado com a estrutura que encontrou: "ela é grande, tem uma visão 
muito forte de ética e de responsabilidade social, este ano a taxa de inscrição para o vestibular 
era destinada ao SOS Mata Atlântica", exemplifica. Baseia-se no conceito de aceleração toda a 
comunicação do centro universitário, comandado pelo reitor professor Eduardo Storópoli. 
Rebollo credita a ele o mérito por ter feito a Uninove crescer como cresceu nos últimos anos. 
"Ele valoriza demais essa relação olho-no-olho. Para ele, a informação tem que vir cercada de 
valores. Ele mantém sua raiz de educador, então temos que direcionar a comunicação para a 
missão e os valores da instituição, para que ela de fato aconteça".  
 
Rebollo comenta que a Uninove busca a flexibilidade dos seus produtos. Voltado para o aluno 
que trabalha e estuda, que tem vontade de crescer, que traz essa motivação, o slogan "acelere 
seu futuro" encontra sua razão de ser. "O aluno da Uninove tem muita raça, muita garra e 
quer subir na vida. Portanto, ela entrega a flexibilidade de que esse aluno precisa. Um dos 
seus produtos, por exemplo, é a formação executiva. Com aulas semi-presenciais, o estudante 
consegue sua formação em um período mais curto", descreve.  
 
Rebollo afirma que a Uninove enxerga o aluno mais do que como cliente. "Ela encara o aluno 
como alguém que está se formando para a vida. Procura estabelecer canais fortes de 
comunicação com ele, como o jornal IS (Informação Superior) e o portal, onde o usuário entra 
com a sua senha e tem acesso a vários recursos", enumera.  
 
As regras não mudam 
 
Para o professor Sérgio Enrique Faria, diretor do curso de Marketing da FAENAC (Faculdade 
Editora Nacional), as regras de marketing são invariáveis e não mudam de uma empresa 
comum para uma empresa de ensino. "Hoje, não se pode negar que o aluno é um cliente. A 
mentalidade dos gestores da IES parece que está mudando, eles estão caindo na real. A 
universidade que não aceita isso fica para trás. Esse movimento está sendo proporcional ao 
porte da universidade", relata. Além disso, o professor acredita que as IES mais tradicionais 
usam poucas ferramentas de marketing, enquanto IES como Unicsul e Uninove investem muito 
nesse tipo de ação. "A PUC-SP, por exemplo, investe de forma diferente, mas investe também. 
O mais importante é investir de forma inteligente", opina o professor Faria.  
 
A voz da experiência 
 
A UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul) foi fundada há mais de 40 anos. Hoje, conta com 
18 mil alunos, 400 funcionários e 500 professores. Com os campi Anália Franco, Liberdade e 
São Miguel, totaliza cerca de 90 mil m2 de área ocupada com infra-estrutura voltada à 
educação. Sua metodologia pedagógica institucional - aprender na prática - permeia todas as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas nada disso é por acaso. Por trás das ações da 
IES, existe uma profissional formada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade, 
especialista em Comunicação Integrada: Mary Wakabara. Sua missão é usar seu conhecimento 
no uso de estratégias de ações de marketing no fortalecimento da imagem da instituição no 
mercado.  
 
"A UNICSUL foi uma das primeiras a usar campanha publicitária, no começo da década de 90", 
diz Mary, que está na instituição desde 1997. "Quando a universidade começou a anunciar, 
havia pouca oferta para a demanda, o que a deixava em posição confortável", analisa. Na 
década de 90, praticamente todas as IES enxergavam o setor de marketing e de comunicação 
como responsável apenas por divulgar o vestibular. Mas não demorou muito para que essa 
visão limitada fosse superada. "Com o passar do tempo, a abertura de outras instituições de 
ensino e a queda da demanda, todo mundo começou a ver que precisava divulgar seu nome", 
relembra Mary. A Unicsul começou a investir mais em mídia, embora suas iniciativas ainda 
estivessem mais concentradas na época do vestibular.  
 
Tudo mudou no final da década de 90. "Fizemos uma grande pesquisa de mercado, qualitativa 
e quantitativa, que durou seis meses", conta Mary. Participaram da pesquisa estudantes 
universitários dos dois períodos, das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, além de 
funcionários e professores.  



Essa pesquisa ajudou a Unicsul a identificar o seu mercado, bem como suas expectativas. "A 
partir desse grande trabalho, começaram várias discussões junto à mantenedora e às pró-
reitorias para discutir os caminhos que seriam seguidos", comenta. Daí, nasceu a força do 
slogan "Aprender na prática", que não é apenas uma frase vazia, mas que, segundo Mary, 
encontra eco na metodologia educacional que está presente nos planos pedagógicos de todos 
os cursos, sem exceção. "A UNICSUL acredita muito na continuidade do seu trabalho. Dizer 
apenas que as vagas estão abertas não significa nada", opina.  
 
Por isso, a instituição busca desenvolver campanhas que demonstrem fatos reais, as 
conquistas da universidade, o que a diferencia das outras. Em 2003, ainda em função da 
pesquisa, foi traçado um planejamento estratégico, que resultou em uma meta geral - tornar a 
UNICSUL a melhor universidade particular de São Paulo -, além das metas particulares, para 
cada setor da instituição. "Estamos agora em uma fase de replanejamento. Como o mercado é 
muito dinâmico, muitos resultados que seriam alcançados apenas em 2008 já foram superados 
em 2006. Então, estamos agora analisando para onde estamos indo e como vamos alcançar 
essas novas metas", antecipa Mary.  
 
Em São Paulo é diferente 
 
Para Ryon Braga, presidente da Hoper Educacional e autor dos livros "Marketing Educacional" e 
"Planejamento Estratégico para Instituições de Ensino", a UNICSUL está certa. Mas está anos-
luz à frente da realidade das demais IES brasileiras. "São Paulo é uma realidade bem 
diferente. No Brasil, de maneira geral, o valor investido no processo seletivo corresponde a 
mais de 72% da verba publicitária das IES tem sido investido no processo seletivo", informa.  
 
Na opinião de Braga, o ponto vital é aprender a diferenciar os atributos qualificadores dos 
diferenciadores. "Os qualificadores - como, por exemplo, ensino de qualidade, professores 
especializados - não diferenciam a instituição, pois o cliente espera que todas tenham isso". De 
acordo com Braga, os atributos qualificadores não são capazes de sustentar uma ação 
publicitária e não servem para formar uma imagem da marca.  
 
Os atributos diferenciadores, ao contrário, são elementos de alto valor agregado, identificam 
alguma coisa que a IE possui, em um grau mais elevado do que as outras. "É sobre esses 
elementos que a universidade tem que se firmar para criar sua marca. É preciso encontrar 
uma coisa diferente das outras. Esse entendimento é essencial, enquanto estratégia de 
branding", aponta.  
 
Dentro desse mesmo ponto de vista, o slogan não pode ser genérico, sob o risco de a 
instituição perder a sua identidade. "Conceitos genéricos não sustentam um slogan, que deve 
permanecer para sempre. Poucas IES têm esse trabalho de sinergia, que esteja presente em 
toda sua estrutra de comunicação", critica.  
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