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Apesar da sede e da atuação se limitar a Curitiba, a Universidade Positivo, pertencente ao 
grupo do mesmo nome, costuma veicular grande parte de suas peças de comunicação em todo 
o País. A idéia, "estabelecer uma marca forte" e o resultado é o crescimento de 38% na 
procura dos candidatos ao vestibular. Na Escola de Negócios foram 60% mais alunos que as 
metas estabelecidas nos cursos que a integram (Marketing, Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis, Turismo, Administração e Comércio Exterior).  
 
Segundo o superintendente corporativo de Marketing do Grupo Positivo, Rogério Mainardes, o 
uso da publicidade como ferramenta dentro da estratégia de marketing e comunicação é 
tradicional. Ele lembra que, no início do ano houve a transformação de centro universitário 
para universidade e, no momento, o empenho é pelo lançamento do Centro Tecnológico da 
Universidade, que irá oferecer cursos superiores para tecnólogos, com dois ou três anos de 
duração.  
 
Mainardes diz toda a comunicação da Universidade Positivo é diferenciada, porque não trata 
apenas da propaganda da instituição. "Nosso trabalho sempre foi de buscar o conteúdo para a 
comunicação, e este fato se dá com o acompanhamento da dinâmica que a vida universitária 
oferece. Temos, hoje, uma parceria com os próprios alunos dos cursos de Comunicação Social 
(Jornalismo e Publicidade e Propaganda), que trabalharam como estagiários durante todo o 
ano de 2008 na busca de oportunidades e relatos dos grandes acontecimentos que 
movimentam o dia-a-dia da instituição", explica ele.  
 
Assim, são relatórios diários e semanais sobre a vida na universidade, procurando integrá-lo 
aos grandes assuntos que pautam a vida da comunidade na qual ela está inserida. O Projeto - 
Universidade e Comunidade - é veiculado diariamente na principal rádio informativa de 
Curitiba, e também numa página dominical do principal jornal do Paraná. Ele não comentou o 
investimento, mas ele é avaliado pelo mercado em pelo menos R$ 5milhões anuais.  
 
"Por se tratar de uma comunicação dirigida para um público formador de opinião, neste ano de 
2008 tivemos a utilização prioritária do jornal impresso. Também veiculamos em rádios, 
internet e, sazonalmente, como os vestibulares, na tevê". Segundo ele, os meios de 
comunicação de massa sempre são usados e, mais recentemente, a comunicação dirigida com 
o uso da internet.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


