
ara sobreviver num futuro
próximo, as instituições de
ensino superior terão de rever
seus conceitos em marketing

e publicidade. Deverão ser mais ousa-
das, fazer campanhas com conteúdo,
investir em mídias alternativas e deixar
de concentrar o poder de fogo (e a ver-
ba publicitária) só na época
do vestibular. Essas foram
algumas das dicas dos con-
sultores Rafael Vilas Boas e
Tório Barbosa, especialistas
em comunicação educacio-
nal, durante a 4a edição das
Jornadas Regionais do Sin-
dicato das Entidades Mante-
nedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado
de São Paulo (Semesp), rea-
lizada no finai de março em
Ribeirão Preto.

"O marketing da maio-
ria das instituições, hoje, é
apenas uma resposta da de-
manda do mercado11, aponta
Vilas Boas. Para ele, essa
prática é uma herança da
época da grande expansão
do ensino superior particular
da virada da década. Basta
verificar que das 2.270 insti-
tuições brasileiras, segundo
o Censo 2006, l .031 têm me-
nos de dez anos, período que
permite formar apenas dois
ciclos de turmas completos.

"Antes o lema era 'construa e eles
virão', porque havia uma demanda
reprimida de alunos", compara.

Para se destacar nesse meio ex-
tremamente competitivo, o consultor
afirma que o marketing deve passar
a investir em maneiras alternativas
de atrair os vestibulandos, como pro-

mover processos seletivos seriados,
abrangendo todo o ciclo do ensino
médio, investir em campanhas de
transferências e em fídelização. "O
marketing hoje incide apenas no aluno
do primeiro ano, quando na verdade a
perda de alunos ocorre até o final do
processo", diz Vilas Boas. E completa:

"Não podemos mais ter ex-
alunos, temos de retê-los.
Mesmo quem já se formou
tem de ter uma carteirinha
da biblioteca".

De acordo com Tório
Barbosa, especialista em
campanhas publici tár ias
para o setor, a maneira de
fazer com que os alunos
cheguem - e permaneçam
- na instituição depende, em
primeiro lugar, de ousadia.
"O aluno não decide onde
estudar por uma campanha
de final de ano. Pelo menos
30% dos novos alunos já
decidiram hoje onde vão
estudar no ano que vem",
aponta. A receita de Barbosa
é simples, mas, ele admite,
trabalhosa. Atrair alunos
envolve abrir as portas da
instituição, expondo seus
defeitos c qualidades sem
maquiagem, deixando os
potenciais alunos à vontade
para sentir o clima uni-
versitário. Também inclui
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passar horas na internet procurando
referências (inclusive as negativas) a
respeito de sua faculdade em sites como
o Orkut e, principalmente, conhecer o
cotidiano de sua instituição antes de
encomendar pesquisas para definir como
a comunicação será feita. "O pessoal
do departamento de marketing deveria
assistir a uma aula junto com os alunos
uma vez por semana, comer na cantina,
tentar estacionar o carro em horário de
entrada, saber como é o ônibus que leva
seus alunos", desafia.

ilas Boas, autor de um livro
e um blog sobre marketing
educacional (www.tcexp.
com.br), afirma que uma

das funções primordiais da comuni-
cação das instituições é coletar dados,
quaisquer que sejam, e trabalhar a partir
dessas informações. "A gente precisa
saber até quantas vezes o telefone toca

na secretaria até ser atendido, quantos
quilômetros formam as prateleiras de
livros na biblioteca. A função disso é
gerar conhecimento", diz.

De nada adianta, porém, estar blin-
dado com informações se a "cara" da
instituição não agrada a seus potenciais
alunos. E, afinal, a tendência é cada vez
mais acentuada de que essa "cara" seja
vista pela primeira vez na internet. "As
páginas da web precisam ser reestru-
turadas. Basta constatar que 90% dos
sites são absolutamente institucionais.
É necessário construí-los de maneira
que eles dêem a razão de estudar na
instituição, abram portas e não criem
entraves para seu objetivo."

O consultor lista algumas tarefas para
quem pretende reestruturar seu site.
A primeira delas é descobrir como o
usuário chega até sua página e se a ins-
tituição está listada na primeira página
de busca do Google quando se digita no

campo de busca, por exemplo, a palavra
"vestibular". Outro ponto importante
é ter um verbete na Wikipedia (www.
wikipedia.org), hoje uma ferramenta de
pesquisa essencial na internet, e fazer
parte de sites de relacionamento. Mais
um conselho é pesquisar como são os
sites das melhores universidades no
exterior, acessá-los, tentar encontrar
uma informação dentro deles. Vilas
Boas cita o exemplo do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), uma das
mais tradicionais do mundo. "No site
(www.mit.edu) eles se permitem até
brincar com o logo. Aqui no Brasil isso
é proibido", compara.

A vantagem dessas pequenas ações
(sejam de relacionamento, autoconhe-
címento ou reestruturação do site), ga-
rantem os consultores, é a possibilidade
de perceber mudanças significativas
sem investir fortunas em campanhas de
vestibular. Pelo contrário, colocar essas
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ações em prática tem um custo bastante
baixo. Num futuro breve, dizem, os
"diferenciais" serão outros e não está
distante o tempo em que um curso que
anunciar "três mil horas presenciais"
sairá em vantagem. Assim como está
na frente quem entende a necessidade
de fugir da oferta dos cursos óbvios.
"Cursos singulares são objetos de
desejo, a relação candidato por vaga é
enorme. Do mesmo modo, por que não
fazer um 'combo'? O aluno pode pagar
R$ 300 por mês num curso normal ou
R$ 370 com direito a um módulo final
no exterior com tudo incluso", exem-
plifica Vilas Boas.

rabalhar o marketing sob
uma outra ótica, além de
custar menos, pode ser uma
boa saída principalmente

no interior, onde a concorrência é
acirrada e as verbas para publicidade
são mais restritas. Daí a importância
de reafirmar o valor da imagem da
instituição. "Tentamos trabalhar as
questões de conceito, e não propria-
mente de varejo", diz a coordenadora
da divisão de marketing e comunica-
ção da Unaerp, Sônia Maria Camargo
dos Santos. Segundo ela, a universi-
dade está voltada para as questões do
mercado regional, e sabe da necessi-
dade de buscar além do trivial. "Dos
tecnólogos à pós-graduação, temos

cursos para a área sucroaícooleira. E
uma necessidade de se diversificar e
sair do tradicional", afirma.

Para o chanceler da Universidade
de Franca (Unifran), Clóvís Ludovice.
também diretor do Semesp, o ma-
rketing das instituições de ensino da
região está passando por um momento
de profissionalização. "É um processo
natural de amadurecimento e adequa-
ção ao novo perfil de consumidores e
do mercado", afirma.

Ainda segundo Ludovice, a desace-
leração dos números do ensino superior
na região aponta para uma necessidade
de diversificar o perfil dos potenciais
alunos, investindo nas classes de me-
nor renda. "Será necessária toda uma
reestruturação do papel das instituições
na sociedade e do posicionamento
mercadológico com vistas ao desenvol-
vimento", diz.

Mesmo a publicidade no interior
tem algumas características próprias,
que devem ser respeitadas para o êxito
das campanhas. O rádio, por exemplo,
tem uma importância fundamental nas
cidades menores. "Embora a gente
procure coisas novas para trabalhar
o marketing, ainda há muita descon-
fiança sobre o poder da internet, ainda
é preciso aprender a utilizar todo o
potencial", aponta o diretor da Facul-
dade São Luís, de Jaboticabal, Ricardo
Marcelo de Castro Martins.
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