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Mudança do segmento educacional no ranking de investimento em publicidade no Brasil 
comprova opção do setor por meios de comunicação alternativos.  

Com um histórico de crescente relevância para a publicidade brasileira, especialmente a partir 
de meados da década de 90, o segmento de ensino superior surpreendeu e investiu menos 
que o esperado em mídia no ano passado, segundo o estudo Ibope Monitor divulgado no 
começo do ano. Usado para avaliar os recursos destinados aos principais veículos de 
comunicação do país, o levantamento desenvolvido pelo Ibope revelou que o setor perdeu uma 
posição no ranking das principais categorias da publicidade nacional, no qual ocupa agora a 
nona posição. 

É verdade que esse nono posto já havia sido ocupado pelo segmento educacional em anos 
anteriores, mas tal posição já foi bem melhor: em 2005, a categoria Ensino Escolar e 
Universitário - na qual a vertente do ensino superior é a mais significativa - era a sétima maior 
categoria anunciante no ranking elaborado pelo Ibope. 

Seria possível atribuir essa queda apenas à crise econômica estabelecida no ano passado em 
escala global, mas ela parece ter razões mais profundamente enraizadas nas especificidades 
do setor. Entre elas destaca-se o processo de fusões e aquisições, que diminuiu a quantidade 
de instituições de ensino e consequentemente os investimentos publicitários totais, e a 
utilização de mídias alternativas além das consideradas pelo Ibope, que calcula apenas os 
investimentos em TV aberta e paga, rádio, jornais, revistas, outdoor, cinema e internet (esta 
última apenas na modalidade dos banners e outros formatos mais convencionais de 
publicidade on-line). 

Conjugando esses dois fatores é possível observar ao menos dois conjuntos com 
características distintas. O primeiro é composto pelos grandes grupos, que seguem ampliando 
suas verbas de mar-keting, pois, embora apostem em mídias alternativas, elevam também os 
recursos destinados à mídia de massa pela necessidade de atingir contingentes populacionais 
mais vastos. Já as instituições de ensino superior focadas em regiões e públicos específicos 
aprofundam a busca por ferramentas de comunicação segmentadas e mais interativas. 

Faz parte desse segundo conjunto o Centro Universitário Fieo (Unifieo), de São Paulo, em que 
a mídia tradicional perde espaço para modalidades mais diretas de relacionamento, como as 
peças teatrais encenadas em suas instalações. Em 2009 as peças foram assistidas por 13 mil 
alunos do ensino médio. Simultaneamente, o Unifieo participa de eventos destinados ao 
target. "É preciso estabelecer um relacionamento direto com esse público, que não consegue 
mais diferenciar as várias mensagens recebidas via mídia na época dos processos de seleção", 
justifica Maria Cristina Andrade de Azevedo, diretora-adjunta do departamento de marketing 
do Unifieo. 

A instituição ainda investe em veículos de mídia, como jornais da região onde está sediado e 
revistas dirigidas a vestibulandos e interessados em pós-graduação, mas desde o início de 
2009 essa vertente de comunicação é desenvolvida por uma house agency, com a qual o total 
de recursos alocados em marketing pode ser ainda mais reduzido, pois não há necessidade de 
pagamento de comissões para agências externas. "No ano passado nossa verba de marketing 
foi a menor dos últimos seis anos", revela Maria Cristina. 

 



Também na Universidade Anhembi Morumbi o relacionamento direto via eventos e redes 
sociais digitais ganha espaço crescente, explica o vice-reitor Ricardo Grau. Tais canais, ele 
analisa, são mais eficientes que as mídias tradicionais em um contexto no qual é preciso 
mostrar os diferenciais das instituições. 

Em 2009, conta Grau, o investimento da Anhembi Morumbi em marketing foi similar ao 
alocado em 2008. "Essa verba deve manter-se estável também este ano, quando manteremos 
a estratégia de utilização de meios mais baratos e mais eficazes", antecipa. 

Na FMU, a verba de comunicação do último processo seletivo foi reduzida em 
aproximadamente 20% em comparação ao processo anterior, diz o diretor de marketing 
Sandoval Nassa. Essa redução, ele ressalta, não decorreu de uma conjuntura mercadológica 
ou financeira complicada, mas sim de uma estratégia de valorização de alternativas de 
comunicação como o endomarketing - com o qual a instituição busca tornar seus alunos 
agentes de divulgação de seus diferenciais -, e os eventos, sejam eles destinados ao público 
interno, aos potenciais clientes ou à geração de mídia espontânea. 

Como exemplo de evento, Nassa cita a realização do Congresso de Iniciação Científica (Conic) 
no ano passado nas instalações da FMU, ao qual compareceu o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Mas, para ele, a análise da redução do ano passado das verbas destinadas pelas 
instituições de ensino à mídia deve considerar outros fatores além das estratégias específicas 
de cada uma. "A crise econômica assustou muito gente e as fusões e aquisições também 
contribuem para a redução dos investimentos", analisa. 

Essa influência do processo de consolidação de grandes grupos na redução das verbas 
alocadas em mídia pelo ensino superior é confirmada por Higino Viegas, diretor-executivo de 
mercado de uma dessas organizações: a Estácio de Sá. "Com a incorporação de algumas 
instituições por grandes grupos, ocorreu maior produtividade dos investimentos", diz. 

Porém, analisando individualmente cada grande grupo resultante desse processo, a verba de 
marketing cresce: na Estácio, diz Viegas, foram R$ 29 milhões nos nove primeiros meses do 
ano passado. Isso significou, em comparação ao mesmo período de 2008, um incremento de 
45,7%. 

Também a Anhanguera Educacional ampliou o total de recursos destinados à sua comunicação 
no decorrer de 2009, inclusive as verbas alocadas em mídia, afirma o diretor de marketing 
George Neiva. "A instituição vem em trajetória de crescimento, em quantidade de alunos e de 
campus, e o investimento em marketing acompanha essa expansão", justifica Neiva. A 
Anhanguera encerrou 2008 com cerca de 218 mil alunos, mas em setembro último esse 
número já estava próximo de 260 mil. 

Juntamente com o relacionamento mais direto estabelecido via eventos ou redes sociais, a 
mídia indoor também ganha espaço na comunicação do ensino superior. Ou, ao menos, na 
comunicação da Unicsul, que na campanha de divulgação do processo seletivo deste ano 
adesivou quase integralmente uma estação de trem metropolitano da cidade de São Paulo. 
Simultaneamente, estabeleceu uma parceria com uma rede de ensino de informática e 
idiomas, com a qual além da mídia indoor realizou ações de integração on-line e concessão de 
descontos para os alunos da rede. 

No ano passado, conta a gerente de marketing e comunicação Mary Wakabara, a verba de 
comunicação da Unicsul manteve-se estável em relação a 2008. A instituição investe em 
formatos tradicionais de mídia, como, por exemplo, o patrocínio do programa Um Contra Cem, 
do SBT. Mas a Unicsul também aposta nas ferramentas digitais de relacionamento. "Nosso 



público hoje está muito presente em redes sociais, usa muito celulares e essas ferramentas 
ganharam espaço em nossa comunicação", explica Mary. 

A Estácio de Sá, conta Viegas, também investe em várias redes sociais como Twitter, Orkut e 
Facebook, e destina recursos a sistemas de busca e a portais como UOL, Globo.com e Yahoo. 
Além disso, recentemente, realizou uma ação composta por games no MSN Messenger, e 
lançou seu próprio canal de vídeos no YouTube. Há, porém, uma contrapartida à expansão do 
uso dos meios digitais. "Dentre os meios que têm apresentado queda nos investimentos 
destacam-se jornais pagos e as revistas em geral", detalha Viegas. 

Mas, se é crescente o emprego dos canais digitais e de relacionamento, também cresce a 
utilização da maior entre as mídias tradicionais: a TV aberta. A expansão do uso desse meio 
deve ser creditada principalmente ao processo de consolidação dos grandes grupos 
educacionais. "A concorrência entre esses grupos também ocorre no quesito visibilidade junto 
à população e a TV aberta ainda é o meio que proporciona esse tipo de impacto no menor 
espaço de tempo", explica Roberto Souza Lima, gerente de planejamento de mídia 
Giovanni+DraftFCB, agência com a qual a Unicsul trabalha. 

Roberto Lima prevê: o interesse dos grandes grupos na comunicação dirigida a contingentes 
sociais mais amplos deve movimentar vários segmentos de mídia popular, não apenas a TV 
aberta. No caso dos jornais, por exemplo, podem ser beneficiados os veículos gratuitos ou 
voltados para as classes C e D, e no rádio, além das emissoras voltadas aos jovens, pode 
crescer a participação das rádios populares."Em São Paulo, especialmente, com a ampliação da 
capilaridade dos meios de transporte público é possível que a mídia indoor nesses locais 
também seja privilegiada", especifica Lima. 

Paulo Zoéga, vice-presidente de operações da QG, agência do Mackenzie, também prevê o uso 
mais intenso de meios capazes de ampliar os impactos nas classes C e D. A TV aberta, ele 
destaca, ainda é o meio mais barato para falar com as grandes massas.  "Mas a TV será usada 
de forma muito técnica, em horários e programas realmente capazes de impactar o público-
alvo das instituições", enfatiza. 

Perspectivas econômicas favoráveis poderão gerar aumento das verbas destinadas à 
comunicação neste ano, especialmente pelos grandes grupos educacionais, acredita 
Alexandre Gracioso, diretor nacional de graduação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). 

Na ESPM, conta Gracioso, as verbas de comunicação têm registrado crescimentos anuais 
médios de 10% e cada vez mais privilegiam ferramentas como redes sociais e o chamado 
experiencial marketing, materializado, por exemplo, em eventos nos quais o público-alvo é 
levado a conhecer as instalações e os profissionais das escolas.  "É importante trazer o público 
para dentro da instituição, mostrar sua cara. Isso ajuda a trazer não apenas mais pessoas, 
mas pessoas que realmente queiram estudar aqui", diz o diretor da ESPM. 

Para Lima, da Giovanni+DraftFCB, a verba destinada à mídia pelas instituições deve crescer 
algo entre 10% e 15% neste ano. Concretizada, a projeção significará não apenas a reposição 
do aumento dos preços cobrados pelos veículos por seus espaços, mas um pequeno 
crescimento real nesses investimentos. 

No ano passado, diz Lima, o crescimento nas verbas de comunicação do setor serviu 
basicamente para cobrir os aumentos nos custos praticados pelos veículos, estimado em 
aproximadamente 10%. "O ano de 2009 foi ainda bastante difícil para as instituições de 
ensino, inclusive com desaceleração dos processos de aquisição", justifica. 



E, além de investir menos em mídia, as instituições brasileiras também já não realizam 
praticamente nenhum tipo de comunicação institucional, observa José Estevão Cocco, diretor-
presidente da J.Cocco, agência da Universidade São Judas. "Pior: elas hoje travam uma 
verdadeira guerra de preços", critica. 

Mas mesmo a comunicação baseada em preços começa a ser trabalhada de forma 
diferenciada: este ano, a Anhanguera realizou uma campanha de divulgação do Programa de 
Financiamento Estudantil (Fies), buscando mostrar possibilidades de viabilização dos estudos. 
"Essa campanha teve TV, rádio e outdoor em todos os mercados onde está a instituição", 
detalha Neiva. 

Mesmo instituições acostumadas a travar a famosa guerra de preços deverão agregar às suas 
estratégias de comunicação a busca por diferenciais de marca, acredita Zoéga, da agência QG. 
"Brevemente, não adiantará muito falar em preço, pois isso será uma commodity", ele diz. "E, 
embora tenha evoluído muito, ainda há grande espaço para a qualificação e evolução da 
comunicação desse setor", finaliza. 

Fonte: Ensino Supeior. Disponível em: < http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. 
Acesso em: 26 mar. 2010. 

  

 


