
Quando se fala em estratégias de marketing para
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, há
dois outros termos atrelados a esse universo: profis-
sionalização e concorrência. Para muitos especialis-
tas, a profissionalização da atividade de marketing
nas IES é a saída para atuar em um segmento cada
vez mais competitivo. Essa foi a tônica do seminá-
rio Marketing para IES privadas, que a International
Business Cornmunication (IBC) promoveu em São
Paulo, no dia 9 de setembro.

Fique por dentro das discussões.

Concorrência

Na abertura do evento, o presidente da Hoper Con-
sultoria, Ryon Braga, fez uma avaliação do pano-
rama do ensino superior privado e das principais
informações a serem consideradas na elaboração
de um plano estratégico de marketing. Segundo o
executivo, hoje as instituições de ensino atuam em
um mercado com acirrada competitividade, e algu-
mas delas já partem para a profissionalização de sua
administração. "Um ponto crítico para tantas outras
é justamente a falta dessa profissionalização, pois
ainda é fácil encontrar instituições com gestão fa-
miliar", disse Braga.

O especialista também afirmou que é comum as pes-
soas verem o marketing apenas como divulgação,
o que precisa ser revisto. "Hoje é fundamental que
as instituições tenham uma área de inteligência de
mercado, que analisem informações da concorrência
e do ambiente em que atuam, que elaborem estra-
tégias de precificação e de relacionamento com os
alunos, encarando-os como clientes", ressaltou.

Seguindo o raciocínio de aluno-cliente, Braga expli-
cou que as IES devem incrementar suas estratégias
de relacionamento com os clientes, não apenas
pelo portal da instituição, mas também na comuni-

cação por e-mail e por outros canais. "A elaboração
do plano de marketing e comunicação e o envolvi-
mento de áreas como a web são fatores essenciais
para o sucesso da estratégia", acrescentou. Em sua
palestra, Braga buscou fazer uma correlação do mo-
mento atual com o tipo de marketing de que as IES
necessitam, abordando mais as estratégias do que
as ferramentas existentes.

Captação de alunos

A preocupação com o aluno, visto como cliente, e a
busca pela profissionalização da área de marketing
das instituições encontram eco na proposta do Ins-
tituto Educar, que também participou do Seminá-
rio. Segundo a diretora do Instituto, Andreia Torres
Marques, as instituições de ensino superior iniciam
turmas com até 49% de vagas ociosas. "Seja pelo
processo seletivo, seja pelo valor das mensalidades,
sempre há certa ociosidade nos cursos. E cada vaga
ociosa representa 100% de prejuízo para a institui-
ção", afirmou Andreia.

O trabalho do Instituto Educarse concentra exatamen-
te nessa fatia de vagas ociosas e é direcionado para os
alunos das classes C e D, que normalmente não teriam
acesso às instituições privadas. O Instituto oferece cré-
dito educacional independente do sistema financeiro,
com estrutura própria para análise de crédito, seleção
dos alunos e acompanhamento durante o curso até a
conclusão do contrato. "Se o curso é de quatro anos, o
aluno tem mais quatro anos para quitar o crédito, ape-
nas com a correção do INPC, sem cobrança de juros",
explicou a diretora da instituição.

Segundo Andreia, para as IES privadas, "a parceria
como Instituto é mais uma forma de melhoraro de-
sempenho financeiro de seus cursos, sem incorrer
em custos fixos, já que a instituição só paga uma
taxa referente a cada aluno que ocupar as vagas que
estavam ociosas". Hoje são mantidas parcerias com



40 instituições, principalmente das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, envolvendo mais de sete
mil alunos em todo o país. Na região Sudeste, o Ins-
tituto mantém convênio com duas entidades em
Minas Gerais, uma na capital paulista e outras no
interior de São Paulo.

Valorização da marca

Um dos temas mais atuais na discussão sobre as
estratégias de marketing para instituições de en-
sino superior tem sido a criação e a manutenção
de uma marca valorizada - processo também co-
nhecido por branding. Para falar sobre esse tema
no Seminário da IBC, foi convidada a diretora exe-
cutiva da empresa de branding Per Creare, Wan-
dy Cavalheiro, especializada na gestão de marcas
educacionais com mais de 30 anos de experiência.

Wandy explicou a importância de se cuidar de
uma marca. Segundo ela, na análise financeira de
uma empresa, a base inicial é o valor de merca-
do da empresa e de seus Ativos Tangíveis. Sendo
que a diferença entre esses dois valores corres-
ponde ao valor dos Ativos Intangíveis, dentre os
quais se destacam a Marca, o Capital Humano, a
Tecnologia, os Sistemas de Distribuição, os Sis-
temas de Produção, a Base de Clientes, as Paten-
tes e as Fórmulas. "No mercado educacional, o
que tem sido comprado são os bens intangíveis.
Dentre todos, o de maior valor para um negócio
é a sua marca. A marca é o que pode garantir a
sobrevivência do negócio, valorizá-lo para todos
os seus públicos, até mesmo na hora de passá-lo
adiante, em uma compra ou fusão de negócios",
avaliou a especialista.

"Neste momento, o mercado está muito compe-
titivo, e para as instituições de ensino superior, é
essencial ter uma marca forte, seja para reforçar os
planos de expansão do negócio ou para garantir
uma posição adequada no caso de uma oferta de
compra pela concorrência", reiterou.

Ao ser questionada sobre o momento em que uma
empresa necessita de um trabalho de branding,
Wandy é taxativa: "Sempre!". Ela explicou que, no
início das operações, ou mesmo quando aumenta
a concorrência, consolidar a marca é fundamental

para que a empresa se diferencie das demais. Na
expansão para novos mercados, ou quando há re-
estruturações, como abertura de capital, fusões e
aquisições, posicionar corretamente "uma marca é
um fator fundamental para a boa avaliação do ne-
gócio e de sua reputação". Para a especialista, mes-
mo quando se fala em uma marca já estabelecida,
é comum ocorrer o processo de envelhecimento,
para o qual o branding também tem estratégias de
correção e ajuste.

A iniciativa da IBC

Além desses palestrantes, o seminário contou com
a participação do presidente da IUNI Educacional,
Rodrigo Galindo; do professor da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), Sérgio Garri-
do; e da diretora da Pontual Consultoria, Cristina
Quesada, entre outros executivos. A IBC promove,
há vários anos, eventos para o setor de IES priva-
das. Além desse Seminário, ao longo do ano são
promovidos encontros sobre tecnologia, recursos
humanos, administração financeira e governança
corporativa.

O 3° Seminário sobre Marketing para IES Privadas
é uma iniciativa da IBC, com o patrocínio do Insti-
tuto Educar, o apoio da PRS Consultores e de en-
tidades como Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED), Associação Brasileira de Mante-
nedoras do Ensino Superior (ABMES),'Associação
Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isola-
das e Integradas (Abrafi), Associação Nacional dos
Centros Universitários (Anaceu), Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Se-
mesp). Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (Crub), Associação Nacional dos Cursos
de Graduação em Administração (Angrad), Confe-
deração Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(Confenen), Associação das Fundações Educacio-
nais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais
(Afeesmig), Associação de Mantenedoras Parti-
culares de Educação Superior de Santa Catarina
fAmpesc), Prêmio Educare, Educartís e Projeto
Brasil Educação Sem Fronteiras.

www.ibcbrasil.com.br
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