
Imagem revelada 
Fazer uma boa pesquisa de mercado é um meio para a instituição perceber 
cenários de concorrência, tomar decisões estratégias e entender o que o 
público pensa a seu respeito   

  

Para qualquer estratégia de comunicação e marketing, 
conhecer a fundo o cenário concorrencial é um passo 
importante para saber como posicionar a instituição de 
ensino, criar novos cursos, remodelar a grade ou investir em 
determinada área. Mas como chegar a conclusões precisas 
sobre o que pensam os alunos (os futuros, os atuais, os 
antigos), os pais, a imprensa e a sociedade em geral? Para a 

consultora da CDN Estudos & Pesquisas Cristina Panella, uma pesquisa de 
mercado bem planejada pode revelar muito sobre essas questões.  

"A imagem de uma instituição é sempre expressa em comparações, e isso vale 
tanto para uma instituição como para o local de trabalho ou para a vida 
pessoal", diz a consultora, uma das palestrantes da 4ª edição das Jornadas 
Regionais do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 
Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), que passou por Bauru e 
São Paulo no mês de maio e termina nos dias 17 e 18 de junho em São José 
do Rio Preto. 

Um exemplo é a comparação de análise de cenário entre o market share 
(participação no mercado) e o image share (percepção da imagem no 
mercado) das instituições. Nem sempre - ou quase nunca - a fatia de cada 
faculdade ou universidade no mercado é igual em ambos os cenários. 
"Quantas vezes uma instituição tem um número de alunos menor do que dizem 
sobre ela?", indaga Cristina. Do mesmo modo, ela diz que uma instituição com 
grande penetração no mercado, mas cuja imagem não é tão positiva, está 
correndo riscos. "Se o market share é maior, mas o image share é menor, isso 
mostra vulnerabilidade", afirma, lembrando que é muito mais difícil, do ponto de 
vista metodológico, avaliar o image share - e aceitar os resultados negativos. 
"O gestor tem de ter a humildade de ouvir, de se colocar no lugar do outro", 
recomenda. 

A consultora também ressalta a dificuldade de chegar a conclusões sobre a 
percepção da imagem da instituição. Isso porque ela compara esse processo a 
um prisma, onde diferentes cores convergem para formar uma luz branca. 
Essas "cores" são os públicos envolvidos (alunos, pais, imprensa, comunidade) 
e a luz branca é a "imagem resultante". "Se eu quiser mudar a imagem, tenho 
de trabalhar para mudar a percepção dos diferentes públicos", diz. Para isso, 
ela afirma que a pesquisa deve participar de todo o processo de mudança ou 
consolidação da imagem. 

Embora vista como uma ferramenta importante, a pesquisa de mercado exige 
muito trabalho e o custo de bons profissionais nem sempre é acessível a todos. 
A primeira tarefa de quem deseja fazer uma pesquisa é elaborar um "briefing" 
curto e direto, sem deixar de considerar todas as informações possíveis. Além 
disso, Cristina lembra que pesquisas realizadas anteriormente pelas 

Cristina Panella, em São 
Paulo: o desafio é aceitar os 
resultados negativos 



instituições devem ser novamente examinadas, para que não seja necessário 
começar todo o processo cada vez que for necessário obter uma informação. O 
questionário também precisa ser muito bem elaborado, com as perguntas 
formuladas de maneira objetiva. 

Um método mais barato - e, em alguns casos, o único meio - é fazer a 
chamada observação direta, com profissional preparado, que tenha empatia 
com o grupo analisado e que seja flexível ao roteiro. Outra preocupação é 
estabelecer as variáveis dos públicos pesquisados. Numa instituição de ensino, 
por exemplo, não é possível dividir a faixa etária num intervalo entre 20 e 24 
anos. "Um resultado numa pesquisa que dá mais de 80% pode ser jogado fora.
Está dizendo o óbvio", afirma Cristina.  

Com os números em mãos, a fase de análise dos resultados é outro desafio, já 
que envolve transformar os números em palavras - que serão depois 
transformadas em ações. "É um erro de estratégia 'achar' que sabe o que as 
pessoas estão pensando", finaliza a consultora. 

Na região metropolitana de São Paulo, onde se concentra o maior número de 
instituições de ensino superior do país, a pesquisa de mercado é uma prática 
incorporada ao cotidiano de grande parte das universidades e faculdades. A 
Universidade Metodista, de São Bernardo do Campo, começou em 2005 a 
fazer análise setorial por meio de pesquisas, e consegue assim perceber 
tendências e consolidações. "Com a pesquisa podemos descobrir que áreas no 
mercado de trabalho estão em expansão ou em retração", conta Paulo Salles, 
diretor de comunicação e marketing da instituição.  

Segundo ele, esses dados orientam a abertura de cursos ou mesmo a 
readequação de alguma graduação oferecida. "No atual curso de sistemas de 
informação, por exemplo, mudamos a grade curricular e precisamos mudar o 
nome, percebendo o que o mercado indicava", relata. Localizada em Rio Claro, 
a Faculdades Integradas Claretianas conta com 1,7 mil alunos em 15 cursos, 
mas a demanda da região é monitorada para captar tendências e conhecer a 
concorrência.  "Procuramos saber qual o nosso público para fazer um trabalho 
de captação", diz o diretor acadêmico Sávio Carlos Desan Scopinho.  

Nem sempre, porém, a pesquisa de mercado é usada para captar alunos ou 
definir abertura de cursos: ela pode ser útil para compreender o que há de 
errado na instituição. Na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), de São 
Paulo, o assessor acadêmico Raul Edison Martinez diz que a diretoria planeja 
fazer uma pesquisa para identificar o motivo da queda na procura pelos cursos 
oferecidos na área de Exatas. "Gostaríamos de descobrir o ponto negativo, 
uma vez que nossos outros cursos vão muito bem. É uma lacuna que pode ser 
preenchida com pesquisa", afirma.  
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