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Empresas como Banco Real, Vivo e
Schin tentam cativar os estudantes
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O bordão do apresentador Sil-
vio Santos – “quer pedir ajuda
aos universitários?” – renasce
agora nomundo domarketing.
Mas a “ajuda” que as empresas
querem dos estudantes não é
exatamentearespostacorreta.
Elas querem mesmo é que os
universitários consumam seus
produtos ou serviços.
Por isso, iniciativas antes
pontuais começam a se tornar
rotineiras, com a presença de
empresas especializadas nas
demandas desse segmento. É o
caso, por exemplo, das agên-
ciasMundoUniversitárioeNa-
mosca. Ambas munidas de le-
vantamentos e contatos, pron-
tas a oferecer iniciativas no
meio universitário.

Nosúltimostrêsanos,asem-
presas vêm destinando cada
vez mais verbas de marketing
para chegar aos estudantes. O
bancoABNAmroReal,acerve-
jaria Schincariol, a operadora
de celulares Vivo, a empresa
de bebidas Femsa, além de
grandesescritóriosdeadvoca-
cia, arquitetura e engenharia,
estão entre asque contamcom
ações voltadas para o ambien-
te universitário.
O interesse se justifica em
números: são cerca de 4,5 mi-
lhões de universitários em to-
do oBrasil. E, apesar de serem
26% do total de jovens do País
(entre14e25anos),elesrespon-
dempor 41%do total do consu-
mo jovem. Amovimentação fi-
nanceiradessegrupoéestima-
da em R$ 52 bilhões por ano, e

sua influência no consumo da
casaemquevivemgira emtor-
no de R$ 24 bilhões, segundo
dados de um estudo sobre uni-
versitários feito pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).
“Eles têm enorme potencial
de consumo e estão formando
suas opiniões, o que torna esse

momento relevante para as
marcas que queiram criar elos
com futuros consumidores”,
diz Caio Romano, sócio e dire-
tor geral da agência Mundo
Universitário.
Na tentativa de traçar o per-
fil desse consumidor, a agência
Namoscafoiacampodescobrir
o que eles consomemnas canti-
nas e nosbares das redondezas
das universidades. Avaliaram
2,8 mil pontos-de-venda em fa-
culdades públicas e privadas.
E, por exemplo, apesar de con-
firmarem o elevado consumo
de refrigerantes, registraram
significativo avanço das águas
com sabor, o que demonstra
uma preocupação em consu-
mir bebidasmais saudáveis.
ExistemnoPaísmaisdeduas
miluniversidades,ondesereali-

zamacadaano, segundo levan-
tamento daMundoUniversitá-
rio, 1,5 mil festas, 2mil cerveja-
das e uma centena de ativida-
des acadêmicas extra-curricu-
lares, comoasemanadodireito
ou a semana da saúde. Hámais
de20milrepúblicasdeestudan-
tesativasnoPaíseaproximada-
mente 3 mil bares ao redor das
grandes universidades.

REGRAS
Acomunicaçãocomosestudan-
tes, em geral, não é tão direta –
daíosurgimentodeagênciasde-
dicadas a esse atendimento.
Dentro das instituições há re-
gras que dificultam investidas
de marketing e, fora delas, os
estudantes são muito críticos
sobre certas investidas. Por is-
so, as empresas têm de encon-

trarcaminhosparachegaraes-
sepúblico.Umdelessãoasenti-
dadesrepresentativasdosestu-
dantes, como os diretórios aca-
dêmicos e as empresas junio-
res.Umaoutraformaépelapró-
pria reitoria.
Essa última via foi a escolhi-
do pelo ABN Amro Real e pela
Vivo para conseguir novos
clientes. Elas pagamentreR$2
mil eR$5mil pordiaparamon-
tarseusquiosquesdentrodeal-
guns campus, oupagamessa li-
cença com novos computado-
resou telasdeLCD,apedidoda
direção das escolas.
As cervejarias também co-
meçaramabrigarpelosuniver-
sitários. A Femsa promove, em
parceria comas atléticas, oBo-
teco Universitário Sol, que en-
volve até a disputa de jogos. A
Schincariol, por sua vez, recor-
reu à agênciaMundoUniversi-
tário, para pôr amarcaNovaS-
chinemváriosdoseventospro-
gramados ao longo do ano nos
campimais importantes.
O relacionamento daMundo
Universitáriocomasescolasco-
meçouhátrêscomoprojetoKit
Bixo,quepromoveaentregade
30mil kits em 18 universidades
de São Paulo. As empresas pa-
trocinadorasrecheiamassaco-
linhas com produtos que que-
rem ver os estudantes consu-
mir – caso do Guaraná Schin,
barra de cereal Hershey’s, La-
menHot, daNissin-Ajinomoto,
goma de mascar Arcor e sabo-
nete Palmolive, além do “Guia
doBixo” que oferece descontos
ebenefícios.OpreservativoBlo-
wtextambémfazpartedopaco-
te – mas foi proibido de ser en-
tregue no kit em duas universi-
dades paulistas: Mackenzie e
AnhembiMorumbi. ●
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4,5 milhões
éo númerodeestudantes universi-
tários no País, ou 26%do total de
jovens brasileiros

R$ 52 bilhões
é o valor total damovimentação
financeira feita pelos univeristá-
rios por ano
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