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Rádio, TV, internet, publicações, ações de relacionamento. Na era multimídia, o importante é 
usar todas as armas disponíveis para se comunicar com o público-alvo.  
 
Uma das principais armas para qualquer empreendimento se comunicar com o seu público é a 
propaganda. Mas, desde a década de 90, as instituições de ensino superior perceberam que 
deviam ir além. Adotaram a área de marketing profissionalmente, com a elaboração de 
estratégias empresariais adequadas à realidade do setor. As duas áreas passaram a ocupar, 
devidamente, espaços distintos. Agora, o mercado da comunicação oferece uma variedade de 
opções. Em tempo de comunicação global, virtual, multimeios e multifacetada, qual a melhor 
mídia a ser utilizada por uma instituição? 
 
Segundo os especialistas, foi-se o tempo em que anunciar em grandes veículos de 
comunicação era suficiente para garantir que a mensagem do anunciante chegasse ao público 
consumidor. Agora, a mídia de massa deve integrar-se a um extenso conjunto de meios, 
veículos e opções de comunicação.  
 
Para João Oliveira, diretor de planejamento da agência de publicidade BorghiErh/Lowe, que 
atende a Universidade São Judas, a abordagem deve ser diversificada. Especialmente no caso 
das instituições de ensino superior, que têm no jovem o seu público prioritário. "Em seu dia-a-
dia, os jovens consomem simultaneamente vários tipos de meios", explica.  
 
Sérgio Rebollo, diretor de atendimento da Longplay, agência de publicidade da Uninove, 
concorda. Para ele, é realmente necessário trabalhar com um mix muito mais diversificado de 
canais de comunicação. "Antes, a mídia de massa resolvia tudo. Agora, é necessário trabalhar 
combinando-a com mídias mais segmentadas e com ações de relacionamento." 
 
Na Universidade São Marcos, as recomendações são cumpridas à risca. "Este ano, nossa 
publicidade está usando praticamente todos os meios: TV aberta, rádio, jornais, revistas, 
internet, outdoor, ônibus, metrô", explica Júlio Moreno, diretor de comunicação institucional da 
universidade.   
 
A Universidade Ibirapuera segue o mesmo caminho, e sua marca pode ser vista na TV aberta, 
TV paga, jornais, revistas e web, entre outras. "Comparativamente a anos anteriores, este ano 
estamos adotando uma postura de comunicação e marketing mais agressiva", compara Susana 
Ferreira, gerente de marketing da instituição, que destina 8% do faturamento ao marketing. 
 
Mas, segundo dados do estudo Ibope Monitor - que avalia os investimentos publicitários na 
mídia brasileira -, vem diminuindo sensivelmente o ritmo de crescimento dos investimentos do 
ensino superior na mídia, conforme mostra a tabela na página 31 (os dados dessa tabela 
referem-se aos investimentos de todo o setor da educação, mas a maioria dos recursos é 
proveniente de instituições de ensino superior).  
 
Entre os anos 2000 e 2002, a notável expansão desses investimentos levou o setor a subir da 
11ª para a 7ª posição no ranking das categorias econômicas que mais investem na 
propaganda nacional. Mas em 2006, após alguns anos de estabilidade, o setor caiu para a 9ª 
posição. Essa queda justifica-se: afinal, o estudo Ibope Monitor mostra também que, enquanto 
os investimentos totais na mídia nacional cresceram 15,5% no ano passado, no segmento da 
educação eles aumentaram, nesse mesmo período, apenas 3,4%. 
 
No entanto, pode-se fazer uma outra leitura dos dados. Eles podem representar a ampliação 
dos investimentos das instituições de ensino superior em diversas frentes e a valorização do 
marketing como um todo, não apenas a propaganda.  
 
A tendência pode ser percebida em instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV), cuja 
área de marketing passou a ter, a partir deste ano, o status de superintendência, com 
expansão da atuação. "Hoje trabalhamos com as várias vertentes do marketing.  



Por exemplo, com os canais de distribuição, importantes para uma instituição que, como a 
FGV, atua em vários mercados, e combina ações presenciais com projetos de ensino a 
distância", afirma Marcos Facó, superintendente de marketing da FGV.  Segundo ele, este ano 
a verba de marketing da instituição será superior aos R$ 5 milhões investidos no ano passado. 
 
Na Universidade Ibirapuera, há cerca de um ano e meio a estratégia de marketing é 
desenvolvida em uma área com atuação bem mais abrangente. "Antes, tínhamos uma 
estrutura de comunicação em moldes convencionais, responsável basicamente pelas 
campanhas das épocas de seleção. Agora, trabalhamos em todo o processo de marketing, 
incluindo itens como precificação e comercialização", explica Susana Ferreira, gerente de 
marketing da instituição. 
 
Apesar da diversificação de estratégias, alguns especialistas alertam que não se pode 
menosprezar o poder da comunicação de massa. A gerente de marketing da Unicsul, Mary 
Wakabara, acredita que mesmo no contexto multimeios é preciso aproveitar a capacidade 
inerente aos meios de comunicação de massa de fortalecer marcas. Mas Mary reconhece que 
são precisas adaptações. "O uso da mídia de massa será cada vez mais otimizado pela busca 
de veículos e conteúdos sempre mais ajustados às características de cada público". 
 
Para Rogério Massaro Suriani, reitor do Centro Universitário Senac, a otimização das ações de 
mídia permite, por exemplo, reduzir os valores investidos na conquista de novos alunos. 
Segundo ele, a campanha publicitária realizada este ano pela instituição incluiu rádio, jornais, 
revistas e internet, e na TV esteve apenas em canais segmentados, como MTV e alguns canais 
pagos. Porém, em outros anos as campanhas do Senac também eram veiculadas na TV aberta. 
Sem revelar números, Suriani afirma que a otimização tem dado certo. "Com mídias mais 
segmentadas, estamos reduzindo o custo de aquisição de alunos." 
 
No atual contexto de ampliação do conjunto de meios de comunicação utilizados pelas 
instituições de ensino superior, a internet destaca-se como alternativa cada vez mais utilizada, 
até mesmo por ter uma característica muito valorizada: possibilita a mensuração de 
resultados. "Na internet, posso medir a quantidade de impressões em minha mensagem, saber 
qual veículo gerou mais inscrições para meu vestibular, ver quantas inscrições geraram 
matrículas", detalha Facó, da FGV. Segundo ele, a web é hoje a principal mídia de divulgação 
do vestibular de graduação da fundação. 
 
Além de propiciar aferição rápida e precisa do retorno das ações, a internet é favorecida por 
permitir uma segmentação bastante rigorosa, diz Suriani, do Senac. "Usamos a internet não 
apenas na forma publicitária, mas também em modalidades como relacionamento e marketing 
direto", acrescenta. 
 
Juntamente com a internet, a realização de eventos ganha relevância no rol de ferramentas de 
comunicação das instituições. A Universidade São Marcos, que já promove alguns, 
especialmente palestras em escolas próximas às suas instalações, projeta um aproveitamento 
mais intenso da estratégia. "Planejamos realizar este ano alguns eventos abertos em nossas 
instalações", prevê Júlio Moreno, diretor de comunicação institucional da universidade.   
 
Na Universidade Ibirapuera, as ações de relacionamento realizadas por meio de eventos com 
escolas de ensino médio, cursinhos e empresas conveniadas foi responsável por cerca de 30% 
das verbas destinadas este ano ao projeto de conquista de novos alunos, segundo a gerente 
de marketing Susana Ferreira.  Entre os eventos promovidos pela instituição, Susana cita as 
palestras e os convites para grupos de alunos visitarem as instalações da Ibirapuera. Os 
alunos assistem, por exemplo, a experiências nos laboratórios da universidade capazes de 
complementar as aulas de química. "Essa comunicação cara a cara traz clareza a nossas 
propostas, e forma líderes de opinião capazes de divulgá-las", acredita Susana. 
 
Adélia Franceschini, diretora da Franceschini Consultores Associados, qualifica o 
relacionamento direto com o público potencial das instituições de ensino superior, como os 
alunos de cursinhos e de escolas de ensino médio, uma ferramenta realmente eficaz.  



"Por que não investir mais nessa comunicação mais direta com o público, ao invés de 
comunicar-se com ele nos intervalos de novelas que pouco interessam ao jovem?", questiona a 
diretora. 
 
Uma das premissas do marketing é dar atenção ao público interno. No caso das instituições de 
ensino superior, os alunos são capazes de contribuir decisivamente para fortalecer a marca da 
instituição. Ações internas também são importantes para combater o problema da evasão. 
 
Qualidade de ensino e ambientes agradáveis são premissas fundamentais no processo de 
retenção. Mas também é possível estruturar projetos destinados especificamente a essa tarefa. 
Na Unicsul, a solução encontrada foi instalar centrais de atendimento, que atendem todas as 
demandas do alunado. Para a gerente de marketing Mary Wakabara, o investimento no público 
interno é uma questão estratégica. "A retenção torna-se ainda mais importante porque são 
cada vez mais elevados os custos de conquista de novos alunos". 
 
O acompanhamento pessoal também é item na cartilha a ser seguida para evitar a evasão, 
acredita Rogério Suriani, do Senac. "Se um aluno atrasa a mensalidade por quinze dias, logo o 
contatamos, não para cobrá-lo, mas para conversar com ele. E esse acompanhamento 
contribui para termos um baixo índice de evasão." 
 
Maysa Simões, da Anhembi Morumbi, acredita que um aluno satisfeito vale mais que qualquer 
propaganda. "A avaliação positiva de alguém diretamente envolvido com a instituição tem 
muito mais impacto que qualquer mensagem publicitária." O endomarketing da instituição é 
direcionado a alunos, funcionários e professores. Entre as ações, são realizadas publicações 
internas e programas de reconhecimento ao bom desempenho dos profissionais da empresa.  
 
Apesar de concordar que o trabalho direto com o público interno é importante para as 
instituições, Marcos Facó, da FGV, acredita que a área de marketing deve continuar a priorizar 
a conquista de novos alunos. "Para os alunos, mudar de universidade é algo muito custoso, e 
85% acaba cursando apenas uma instituição. Então, é preciso investir mais na escolha da 
instituição", justifica. 
 
Apesar da ampliação da atuação da área de marketing nas instituições de ensino superior, 
especialistas acreditam que avanços ainda podem ser feitos. Para Marcos Facó, da FGV, é 
fundamental que a área invista mais em pesquisa, como subsídio para as ações das 
instituições. "Nós investimos continuamente em pesquisas, mas poucas instituições de ensino 
superior fazem isso." 
 
Para Adélia Franceschini, da Franceschini Consultores Associados, as mudanças devem ir em 
direção ao redesenho dos cursos oferecidos no mercado. "Será preciso definir melhor o que, 
como e por quê ensinar para um jovem que, quando formar-se, provavelmente não terá um 
emprego nos moldes mais convencionais." Além disso, a consultora acredita que será 
necessário avaliar outras possibilidades de formatação dos cursos, capazes, por exemplo, de 
permitir aos alunos freqüentar as várias unidades de uma mesma instituição, e a flexibilização 
de horários das aulas. 
 
O impacto da ampliação da oferta de ensino a distância é um dos fatores que demanda 
atenção, na opinião de Francisco Madia de Souza, diretor-presidente da consultoria Madia 
Mundo Marketing. "Já em 2010 deve haver, comparativamente à quantidade de quem vai às 
escolas, mais alunos cursando ensino superior via mecanismos de ensino a distância", prevê.  
 
Para Souza, será preciso uma mudança na atitude das instituições para que os impactos 
decorrentes desse e de outros fatores sejam mais bem absorvidos. "As instituições ainda se 
sentem inseguras na utilização de outras ferramentas além da mídia de massa, que na 
realidade tem um papel pequeno no processo de conquista de alunos", diz. "E há inúmeras 
ferramentas a serem usadas, pois cada vez mais o processo de escolha não passa apenas por 
marca: inclui também itens como facilidade de acesso e gestão do tempo dos alunos", 
acrescenta o consultor. 
 



E, obviamente, a estratégia de marketing de uma instituição não pode nunca relegar ao plano 
secundário um item fundamental para seu êxito: a qualidade do próprio ensino. Afinal, "as 
instituições de ensino superior mais tradicionais construíram sua imagem principalmente à 
base de qualidade de produto", destaca Emannuel Publio Dias, diretor de marketing e novos 
negócios da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Para ele, podem surgir novas 
alterações nas estratégias de marketing das instituições, especialmente se o processo de 
internacionalização for acentuado. "Mas esse movimento de internacionalização anda é muito 
modesto, e, com o atual estágio da disputa por preços hoje existente nesse mercado, nem sei 
se ele irá acentuar-se", pondera o diretor da ESPM. 
 
SEM MENSAGEM A CÉU ABERTO  
 
Desde o começo do ano, a Lei municipal paulistana 14.233/06 mexeu com o mercado de 
anúncios. Está proibido qualquer tipo de publicidade externa na capital de São Paulo. 
Outdoors, placas, painéis, faixas, banners, pinturas de muro e outros meios ficaram de fora 
das ruas. 
 
Para as ações das instituições de ensino superior, a mídia externa tinha um papel bem 
definido. "Ela permitia dar um caráter mais local à comunicação", acredita Sérgio Rebollo, da 
agência Longplay.  
 
Para João Oliveira, da agência de publicidade BorghiErh/Lowe, não será fácil substituir a mídia 
exterior. Como alternativa, ele aposta em ações em locais como academias, shoppings, bares, 
espaços de espetáculos e o metrô, atualmente utilizado em larga escala pelas instituições de 
ensino superior. Segundo ele, a Universidade São Judas investia regularmente em mídia 
exterior na cidade de São Paulo, mas este ano suspendeu o uso. De qualquer forma, com a 
enxurrada de liminares concedidas pela Justiça, que permitem a utilização de espaços como 
outdoors, a instituição aguarda definições mais precisas sobre a possibilidade de voltar a 
utilizar o meio. 
 
A Unicsul não esperou. Segundo Mary Wakabara, a instituição continua a utilizar a mídia se 
aproveitando de outdoors de empresas munidas de liminares. Mas, para a gerente de 
marketing, o meio deve ser apenas uma parte da estratégia da instituição. "O outdoor é uma 
mídia complementar, pois não permite a colocação de muita informação: aceita basicamente 
uma marca, um telefone e um site". 
 
Na realidade, a mídia exterior já vinha sendo substituída pelas instituições por meios como a 
internet, afirma Júlio Moreno, da Universidade São Marcos. Segundo ele, era uma questão de 
tempo para o meio ser substituído. "Essa mídia era importante para divulgar informações 
como o endereço do site da instituição, mas o jovem já está se acostumando a buscar 
informações na própria internet, sem precisar ser antes informado por outros meios", acredita. 
"Por enquanto, essa mídia ainda fará falta. Se a proibição ocorresse daqui a dois ou três anos, 
a transição seria mais suave." 
 
AÇÕES DEVEM SER CONSTANTES 
 
A área de marketing ganhou força no ensino superior a partir do final da década de 90, mas na 
opinião do diretor-presidente da consultoria Madia Mundo Marketing, Francisco Madia de 
Souza, muitos gestores de instituições ignoraram as mudanças, por não se aterem a uma 
premissa básica. "Em qualquer negócio, é preciso atender às expectativas dos clientes", diz. "E 
alunos, familiares de alunos, ex-alunos são clientes." 
 
Para o consultor, é importante apoiar-se no relacionamento direto e constante com esses 
públicos, que pode gerar novos ingressos, como  filhos de ex-alunos. Na avaliação de Madia, 
algumas instituições já valorizam esse relacionamento, mas outras desprezam completamente 
esse potencial mercadológico.  
 
 



Para Adélia Franceschini, da Franceschini Consultores Associados, além disso, a área de 
marketing deve planejar ações não apenas para as datas próximas à realização dos exames 
vestibulares, mas ações constantes para a construção de uma marca. "Nesse mercado a marca 
é fundamental, pois a escolha por uma universidade ocorre antes da realização do vestibular. 
Mas vejo ações de comunicação basicamente na época dos vestibulares e nelas não há 
nenhum trabalho de posicionamento de marca", critica Adélia.  
 
Marcos Le Pera, presidente da Le Pera, agência de comunicação da Universidade Anhembi 
Morumbi, confirma a necessidade de estratégias que fortaleçam as marcas das instituições de 
ensino superior. "Ninguém decide cursar uma universidade apenas pelo preço; é preciso haver 
uma marca avalizando a qualidade da instituição e as perspectivas profissionais de quem 
estudar lá", explica. 
 

*A significativa variação nos investimentos registrados nesse ano, 
relativamente a 2005, têm como uma de suas causas realocações 
cadastrais promovidas no estudo pelo Ibope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maysa Simões, diretora de comunicação e marketing da Universidade Anhembi Morumbi, 
instituição escolhida pela revista Marketing como o melhor caso de marketing do mercado 
brasileiro do ensino superior, diz que a estratégia da universidade combina trabalho contínuo 
de fortalecimento de marca com a constante investigação das demandas dos alunos. "Estamos 
sempre ouvindo os anseios e as necessidades dos alunos, e sempre damos alguma resposta às 
suas manifestações." 
 
Por investir no relacionamento direto com alunos, ex-alunos e profissionais dos mercados para 
os quais a universidade mantém cursos, entre outros públicos, Maysa acredita que a 
propaganda não é necessariamente a ferramenta mais importante no processo de 
fortalecimento da marca da Anhembi Morumbi. A instituição realiza eventos como o Campus 
Experience, que leva alunos do ensino médio para conhecer as unidades da instituição e as 
particularidades das carreiras às quais pretendem dedicar-se. 
 
Fonte: Ensino Superior, a. 9, n. 102, p.28-33, mar. 2007. 
 


