Meio & Mensagem — O setor de ensino tem ampliado sua relevância no mapa de investimentos em
publicidade do País. Quais são as principais frentes
decomunicação nasquaisaÂnhanguera Educacional
atua para divulgar, manter e construir a marca das suas
instituições de ensino?
George Neiva — Procuramos utilizar todas as
mídias disponíveis para aproximar a marca do nosso
público de interesse, formado por aquelas pessoas
que pretendem ingressar no ensino superior com
o objetivo de melhorar a qua ificação profissional e
aumentar as perspectivas de sucesso no mercado de
trabalho. Com base nesse posicionamento, utilizamos
diversas frentes de comunicação nesse processo de
fortalecimento da marca. Nossas ações compreendem filmes, spots, anúncios, peças de mídia exterior e
internet. Focamos também ações de relacionamento,
as qua s envolvem análise estratégica com inteligência
de dados e que culminam com a criação de peças dirigidas, como e-mail marketing, SMS e malas diretas.
Em 2009, criamos uma grande campanha de relacionamento, chamada "Conselho de amigo". Alunos,
professores e funcionários que indicam amigos para
estudar na Ânhanguera acumulam pontos e podem
trocar por incentivos. Essa campanha, inclusive, é
Q
fina ista do 16 Prémio Abemd [Associação Brasileira de Marketing Diretó], juntamente com nossas
campanhas de Vestibular.
•

M&M — Noprocessodeconstruçãoda marca, quais
os principais valores ressaltados pela empresa?
Neiva — O processo de construção de marca que
trabalhamos é baseado em nossa missão instituciona,
que é oferecer todas as condições para que os alunos
tenham acesso ao ensino superior e possam realizar
seus projetos de vida. Atualmente, trabalhamos uma
nova fase de nossa comunicação, explorando o conceito de empregabi idade. Inovador na inguagem da
categoria, essa inha criativa destaca os diferenciais da
Ânhanguera: cursos com currículos focados no mercado de trabalho, professores com experiência e toda
uma estrutura voltada para oferecer as qualificações
práticas necessárias para a formação profissional do
nosso aluno.

rede composta por 54 unidades e mais de 450 poios.
No Estado de São Paulo estão localizadas 32 unidades,
sendo oito na Grande São Paulo e 24 no interior. O
interior do Estado é uma região muito importante. E
o berço da nossa instituição. Por ta razão, prestamos
muita atenção nas demandas existentes nessas cidades
e procuramos direcionar nosso trabalho para atender a
essas necessidades.

M&M — A quais públicos as campanhas se
nam?
Neiva — O público-alvo da Ânhanguera Educacional
é composto por adultos que trabalham durante o dia
e que pretendem ingressar no ensino superior (graduação e pós-graduação] para melhorar a qualificação
profissional e aumentar as perspectivas de sucesso no
mercado de trabalho.

M&M — Qual o valor investido em comunicação
publicidade? O montante tem aumentado nos últimos
anos?
Neiva — De acordo com a apresentação de resultados feita pela companhia em 22 de março deste ano,
referente ao quarto trimestre de 2009, as despesas de
marketing tota izaram 6,5% da receita líquida no ano
passado, um total de R$ 58,8 milhões.

M&M — Como a internet e as mídias sociais são
trabalhadas nos projetos de comunicação do grupo
educacional?
Neiva — A internet é um dos principais canais de
prospecção, captação e relacionamento com nossos
públicos. Desenvolvemos uma régua de relacionamento que contemp a diversas ações de estímulo e
orientação para que o prospect ou aluno faça, por
exemplo, sua inscrição no vestibular, efetue sua matrícula ou agende uma entrevista com o coordenador
de curso, entre várias outras possibi idades. A maioria dessas ações é feita pela internet. A Ânhanguera
também tem as redes sociais como parte integrante
de sua estratégia de comunicação.

M&M — O interior de São Paulo recebe a maior
parte da verba de comunicação?
Neiva — Por ser uma empresa de capital aberto, a Ânhanguera Educaciona comenta apenas
sobre os números divulgados ao mercado. Sendo
assim, não disponibiliza números regiona izados.
No entanto, podemos dizer que 44% das nossas
unidades estão loca lizadas no interior do Estado de
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M&M—QuantasunidadesaAesapossuieemquais
Estados? A maioria das unidades está localizada no
interior de São Paulo? Qual a importância dessa região
na receita da empresa?
Neiva — A Ânhanguera Educacional nasceu no
interior de São Paulo. Fundada em 1994, na cidade de
Leme, a instituição está presente hoje em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal por meio de uma

M&M — Qual é a importância da formação de comunidades virtuais na comunicação de uma instituição
de ensino?
Neiva — Para uma instituição de ensino, as
comunidades virtuais se apresentam como potenciais canais de troca de experiências, interação
entre alunos e professores, atualização de conteúdo e network.
.

São Paulo e, por isso, temos uma atenção especia
com essa região.

M&M — Que cuidados uma instituição de ensino
deve ter em sua política de comunicação para se
diferenciar da publicidade tradicional de produtos e
serviços?
Neiva — O processo decisório para escolha de
um curso de ensino superior é muito mais complexo
do que a simples opção de compra de um produto
qualquer, Ingressar em uma faculdade é uma decisão
que envolve uma série de fatores, como comprometimento, dedicação, disponibiidade financeira
e de tempo. Educação não pode ser considerada
simplesmente um produto ou serviço; é um investimento. Por isso, o peso da decisão é muito maior.
Em nossa política de comunicação, nos preocupamos em mostrar às pessoas que não vendemos um
simples produto de consumo, mas um investimento
que valerá para a vida toda.

M&M — De que forma essas plataformas são
usadas para que alunos, professores e funcionários
interajam com a universidade?
Neiva — Além das campanhas de e-mail marketing, recorremos a outros recursos virtuais, como o
boletim eletrônico, direcionado aos alunos, professores e funcionários. Esse material apresenta notícias
de relevância para a instituição e a comunidade
académica e permite que haja troca de experiências
entre as unidades.

M&M — Como a comunicação é alinhada tendo
em vista a diversidade de público das regiões onde a
empresa está presente?
Neiva — Temos uma plataforma única de comunicação, que trabalha o conceito da empregabilidade.
Com base nessa proposta, desenvolvemos uma
campanha nstituciona que é praticada de maneira
uniforme em todas as regiões. Mas entendemos
também que cada uma delas possui características
próprias e, por tal razão, customizamos alguns materiais respeitando as peculiaridades de cada cidade
onde estamos presentes.
M&M — A instituição trabalha apenas com uma
agência de publicidade? Qual é?
Neiva — Sim. A Ogilvy é a dona da conta da Ânhanguera. É responsável pelo conceito criativo de nossas
campanhas, mídia centralizada e grandes projetos.
M&M — Nas campanhas em outras praças contratam-seagênciaslocais?
Neiva — Também contamos com parceiros que
são contratados localmente, com aval da Ogilvy, para
atuarem com as ações promocionais de captação e
conversão regionalizadas.

M&M — Atualmente, quantas instituições fazem
parte do grupo educacional? Qual o universo de alunos,
professores e funcionários?
Neiva — A Ânhanguera Educacional é a maior
empresa de capital aberto do setor de educação no
Brasil. Com mais de 250 mil alunos de ensino superior,
a companhia oferece a melhor proposição de valor
em ensino profissional para adultos trabalhadores,
através de seus 54 campi, mais de 450 poios e mais
de 650 Centros de Ensino Profissionalizante, distribuídos por todos os Estados brasileiros e também no
Distrito Federal. A Ânhanguera conta hoje com mais
de 11 mil funcionários, sendo 7 mi docentes e 4 mil
administrativos.
M&M — A empresa tornou-se companhia aberta
em 2003.0 que mudou na comunicação e qual a linha
adotada para falar com investidores?
Neiva — A principal diferença na gestão da comunicação é que a instituição passou a ser gerenciada
segundo padrões profissionais compatíveis com empresas globais. Depois que a Ânhanguera Educacional
se tornou uma companhia de capital aberto, além da
comunicação com o público, em geral, realiza uma
comunicação específica para investidores. As informações relativas ao RI podem ser acompanhadas pelo
site www.anhanguera.com/ri.

Fonte: Meio & Mensagem Regional, Interior e Litoral de SP, São Paulo, p. 14-15, 24 maio 2010.

