
ropaganda é a alma do 
negócio". Costumamos 
ouvir esta frase à exaus
tão por aí. E para esco

la, será que a máxima é verdadeira? 
Divulgar a instituição de ensino é sim 
bastante positivo, porém, ao lidar com 
educação os cuidados devem ser re
dobrados, já que o conceito da publi
cidade é completamente diferente. É 
preciso que a agência contratada ou 
o profissional se preocupem em cons
truir uma marca com credibilidade e 
saibam refletir os valores com os quais 
a escola trabalha no cotidiano. 

"O marketing educacional é d i 
ferente de outros setores. A educa
ção não é igual vender xampu, não é 
um produto de consumo e precisa ser 
construída com cuidado para que os 
valores sejam refletidos em uma cam
panha e ação", enfatiza o consultor da 
Resultado Consultoria de Marketing 
e Vendas, de Curitiba (PR), Raphael 
Müller. Segundo o professor de comu
nicação dos cursos de Publicidade e 
Propaganda e Administração da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), João Matta, a instituição de 
ensino deve se preocupar em construir 

uma marca e uma boa relação com pais 
e alunos. "A visita à escola é muito i m 
portante para relacionamento e pros
pecção. É mais ou menos como 'visite 
nossa cozinha', já que existem muitas 
coisas subjetivas na escolha." 

Matta explica que este processo é 
necessário já que, historicamente, não 
houve foco na publicidade das escolas e 
que construir uma marca não significa 
que ela tome uma dimensão mercado
lógica, a exemplos de bens de consu
mo. "O Greenpeace, a USP. São super 
marcas que foram construídas não por 
via publicitária, mas de valor." 



O diretor da Manufactura de 
Propaganda, de São Paulo (SP) - es
pecializada em marketing educacio
nal - e colunista da Gestão Educacional, 
Cláudio Gonçalves, também concor
da que no Brasi l existe u m a cultura 
"antipropaganda" no setor. "Vender 
escola é algo mais sofisticado, de 
mais empenho. Não é o mesmo que 
vender banana. Pr imeiro você tem de 
convencer a v ir estudar, e depois per
manecer. É algo que tem que ser cu i 
dado com muito carinho pela agên
cia." 

O publicitário e sócio da Opus 
Múltipla Comunicação Integrada, 
de Curi t iba (PR), Rodrigo Rodrigues, 
salienta que antes de fazer u m a ação 
publicitária e comprar um espaço na 
mídia, é imprescindível que o colé
gio feche um diagnóstico das neces
sidades gerais e mapeie o público-al-
vo, baseado em pesquisa. "Para saber 
o que o futuro aluno e os pais valo
r izam na hora de escolher u m a ins
tituição de ensino e quais ocupam 
os primeiros lugares na sua mente. 
Também é importante que seja ma
peado qual tipo de mídia que mais 
consome, para u m a propaganda d i 
recionada", explica. 

Até aqui, sabemos que a agência 
e escola devem trabalhar na constru
ção de imagem e que os profissionais 
contratados para a missão devem en
tender a essência da escola e se ba
sear, também, em números. Porém, 

M a t t a enfatiza que um profissional 
dentro da escola deve ser o deten
tor da l i n h a de comunicação. "Isto é 
fundamental . Se fica na mão de m u i 
ta gente é fácil se perder." De acor
do com o professor, um profissional 
dentro da escola sendo o responsá
vel (que pode ser da área de marke
t ing, assessoria de imprensa ou pro
paganda) pode, a partir daí, ut i l izar 
instrumentos e fornecedores que fo
rem convenientes para o plano de co
municação (assessoria de imprensa, 
agência de publicidade e propagan
da, profissionais de eventos, entre 
outros). 

"VENDER ESCOLA É 
ALGO MAIS SOFISTICADO, 

DE MAIS EMPENHO. 
NÃO É O MESMO QUE 

VENDER BANANA" 

Müeller ressalta que o profissional 
contratado pela escola e os eventuais 
fornecedores na área de comunicação e 
propaganda devem sempre responder a 
seguinte pergunta: O que é valor para o 
meu cliente? "Ao respondê-la, você co
meça a desenhar toda uma l inha de co
municação. Por exemplo: pode ser va
lor a escola ter almoço, e pode ser que 
não. Se não interessar ao pai e eu ofere
ço o trabalho, vou aumentar meu cus
to apenas. Caso o interesse das famílias 
seja contar com uma escola integral, es
te ponto deve ser destacado em uma pe
ça de comunicação", orienta. 

GRANDE X PEQUENA 
Contratar uma grande e prestigiada 
agência de propaganda no mercado é 
sinal garantido de sucesso? Segundo 
os especialistas, não. "É interessan
te que a escola busque uma empresa 
da mesma proporção, para ela ser uma 
conta importante e ser trabalhada com 
bastante garra e raça. Observar a es
pecialização, se a agência trabalha no 
segmento ou já teve alguma experiên
cia na área é indicado", diz o professor 
João Matta. Cláudio Gonçalves expli-

ca que há uma tendência mundial das 
empresas procurarem agências meno
res e os grandes grupos da área publi
citária se dividirem em células espe
cializadas. 

" E u não contrataria uma gran
de agência. Não é má vontade, mas 
é natural que se dê mais atenção aos 
clientes importantes, que são gran
des grupos e multinacionais. Se você 
não conseguir ser indispensável, me
lhor procurar uma agência menor." 
Para ele, experiência na área não é i n 
dispensável, mas ajuda. "Os profissio
nais das boas agências são inteligentes 
e criativos, mas quando eles já conhe
cem o segmento, muitas sugestões es
tão baseadas em experiências bem-su-
cedidas de outros clientes." 

O Sistema Educacional Brasileiro 
(SEB), que agrega os grupos COC, Dom 
Bosco, Pueri Domus, Praetorim, Grupo 
Kl ick e Unyca, é exemplo de uma ins
tituição grande que opta por agências 
menores e especializadas, além de tra
balhar com comunicação integrada 
nas escolas. "Escolhemos agências que 
nos atendam no que precisamos: cria
ção, redes sociais e merchandising. E 
hoje não são todas que estão prepa-



radas e especializadas; notamos uma 
carência muito forte de agências seg
mentadas no setor de educação", afir
ma o diretor nacional de marketing e 
estratégia do SEB, Vagner Aguilar. 

Algumas empresas e escolas traba
lham em u m esquema chamado "house", 
o que, segundo Cláudio Gonçalves, é 
pouco eficiente. "Geralmente o empre
sário contrata pessoas não qualifica
das para atender pequenas demandas 
internas, mas a pessoa não tem a téc
nica necessária para propaganda e co
municação. A house faz gastar menos, 
porém, não faz ninguém crescer. Uma 
agência competente faz." 

BOCA A BOCA 
Investimento em mídia, propagandas 
na televisão, outdoor, fortalecimento 
da marca, spots de rádio, divulgação 
na internet... Tudo isso ajuda, e mui 
to, a escola. No entanto, a propagan
da boca a boca, ou seja, o pai que fala 
bem da escola para amigos que aca
bam matriculando seus filhos, ainda 
é a publicidade mais eficiente no seg
mento educacional. "Mais de 70% dos 
visitantes são oriundos da indicação. 
Portanto, potencializamos os esforços 
em comunicação nos outros 30%", ex
plica Aguilar. 

A Escola Gaia de Educação Infantil, 
de Curitiba (PR), também busca estrei-

tar a relação com os pais e com futuros 
alunos, ficando sempre à disposição pa
ra visitas. "Não adianta fazer propagan
da e espalhar aos sete ventos se o pai 
não se sente acolhido e fica desconfia
do. A família sempre entra na escola pa
ra buscar e trazer a criança e não agen
damos visitas obrigatoriamente, só se a 
pessoa desejar. Procuramos dar a ideia 
de que não temos nada para esconder", 
diz o psicanalista e proprietário Wagner 
Rengel, que encontrou uma maneira ba
rata de ajudar na divulgação: a internet. 

MUNDO WEB 
Além de manter um perfil no micro-
blog Twitter, a Gaia, que está com site 
em construção, resolveu criar um blog 
para mostrar o funcionamento da es
cola e manter um canal de comunica
ção com os pais, focando pontos espe
cíficos de sua metodologia e valores. 
"Site é mais complicado e dependemos 
de terceiros para ficar pronto. O blog 
qualquer um pode fazer, é um meio de 
divulgação acessível, fácil de atualizar 
e de bastante alcance. Muitas pessoas 
que l igam para cá é por que v i ram o 
blog e pedem para conhecer a escola", 
conta Rengel. 

A internet e as redes sociais 
(Twitter, Orkut, Facebook) são boas 
ferramentas para divulgação da esco
la e relacionamento com alunos e pais. 
Mesmo sendo eficaz e barata, a medi
da, de acordo com Rodrigo Rodrigues, 
requer cuidados. "Precisa planejar sua 
presença digital. Muitas empresas t i 
veram problemas porque atuaram nas 
redes e abandonaram, deixando por
tas abertas, críticas e comentários ne
gativos sem resposta." 

Cláudio Gonçalves conta que, quando 
inicia o trabalho com um cliente, a pri
meira coisa que a sua agência faz é procu
rar e ver os comentários sobre a empresa 
nas redes sociais. "Há coisas que o clien
te nem imagina. Cada estudante tem um 
megafone na mão chamado internet, 
que ecoa muito." Ele reitera que os ges
tores devem deixar o preconceito com a 
rede de lado. "Não pode em hipótese al
guma travar máquinas do departamen
to de marketing ou comunicação. Antes 
de combater os blogs e as redes sociais, ele 
tem de conhecer." 

Text Box
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