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É tempo de vestibular. Até o início do próximo ano letivo, as instituições de ensino superior 
estão atrás de novos alunos. Hoje existem cerca de 800 mil vagas a mais que o número de 
ingressantes nas escolas privadas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, referentes a 2006 (o 
último censo está para ser divulgado). Assim, cada universidade adota a sua estratégia de 
comunicação para atrair novos alunos. Algumas procuram se mostrar como "ilhas de 
excelência de educação", enquanto outras destacam o seu desempenho no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) como atrativo - não existe regulamentação a este 
respeito, nem um ranking, mas o aluno pode obter informações sobre a instituição que 
pretende estudar no site do MEC. Um terceiro grupo direciona os esforços para um trabalho de 
construção de marca.  
 
Percepção  
 
O especialista em marketing educacional Cláudio Gonçalves, diretor da Manufactura de 
Propaganda, observa que a profissionalização deste segmento ainda é recente e, por isso, 
faltaria "amadurecer a capacidade de criar a percepção do diferencial". Segundo ele, o 
marketing educacional passa por três fases: "aparecer" (quando há a busca por volume de 
estudantes), a de resultados (quando a instituição já está consolidada em termos de 
quantidade de estudantes) e a da construção da imagem. "É nesta hora que a instituição tem 
de mostrar como quer ser percebida. O resultado demora, mas acontece", afirma Gonçalves. 
Na avaliação dele, geralmente ou a instituição cresce no volume ou "tem foco" e consegue ser 
ilha de excelência em alguma área de conhecimento. A fase em que o setor se encontra hoje 
não é mais para a exposição, mas para a comunicação estratégica.  
 
Na Uniban - cujo processo seletivo está em andamento - a opção é exaltar o conceito daquilo 
que a instituição chama de "responsabilidade social", ou seja, mensalidades a valores 
considerados acessíveis - o curso mais barato custa R$ 289 (filosofia, geografia e ciências 
biológicas, entre outros). Para este ano, a campanha publicitária usa como tema uma música 
da banda de rock Legião Urbana. "Queremos mostrar que o ensino superior é uma janela para 
o futuro", afirma Sérgio Luiz D‘Alessio dos Santos, diretor da Central Business Comunicação, 
agência da Uniban. Por conta disso, o filme publicitário virou um clipe musical. Embora não 
revele valores, Santos afirma que a instituição destina para a comunicação o mesmo valor 
investido no ano passado. Ele lembra que, junto com a campanha publicitária do processo 
seletivo, há também um " trabalho de sustentação de marca durante o ano".  
 
Na gaúcha Feevale, a comunicação do processo seletivo utilizou diversas mídias massivas - 
como rádios, TV e jornais - e canais fechados de televisão de alcance nacional como Multishow 
e Warner. Meios voltados ao público jovem, como MTV, também foram selecionados. A 
estratégia contou transmissão pelo canal de programas direto do campus, em Novo Hamburgo. 
A instituição também usou a internet e os cinemas como forma de divulgar o processo 
seletivo.  
 
Concorrência  
 
Conforme a coordenadora de marketing da Feevale, Joelma Maino, o esforço se justifica pela 
oferta cada vez maior de vagas no ensino superior. "A concorrência está bem mais acirrada e 
sempre aparecem novos entrantes. Há ainda a concorrência com outras formas, como ensino à 
distância", diz Joelma, lembrando que, além de chamar a atenção dos jovens, a campanha foi 
pensada para divulgar a marca Feevale junto aos demais públicos.  
 
A FMU não só reformulou seus cursos e custos, como também a sua comunicação e a 
campanha do processo seletivo. Segundo o vice-reitor da instituição, Arthur Sperandéo, o 
investimento em comunicação caiu até 50% em relação ao ano passado por conta dessa 
reformulação. "Fizemos uma campanha voltada ao jovem e, assim, rejuvenescemos a mídia, 
ingressando em novos meios", afirma. Entre as ferramentas que passaram a ser usadas estão, 



o meio digital e o celular, por meio de mensagens de SMS. Ele diz que a campanha publicitária 
mostra que a escola é acessível, em termos econômicos, sem perder a qualidade.  
 
O diretor de comunicação e marketing, Sandoval Massa, diz que a campanha em veiculação é 
um pedaço de uma grande estratégia. "Eu costumo brincar dizendo que não há Rede Globo 
que sustente se eu não tiver ações voltadas ao aluno ingressante na universidade". É por 
conta disso que a instituição tem uma equipe que visita as escolas do ensino médio, oferece 
serviços como teste vocacional gratuito e palestras de professores.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


