


segundo semestre letivo es
tá prestes a começar, mas 
o pensamento dos gesto
res escolares está bem mais 

adiante. É chegada a hora de avaliar o 
trabalho de comunicação feito até este 
mês e começar a organizar a campa
nha de matr ículas para 2012. O obje
tivo, geralmente, é o mesmo: a lém de 
manter os atuais alunos, conquistar 
novos estudantes, divulgando os pon
tos fortes e os diferencias da instituição. 
O caminho a percorrer é longo, por isso é 
preciso estar atento ao mercado para ga
rantir que o investimento tenha um re
torno satisfatório. 

Antes de observar as principais ten
dências do marketing educacional, é 
importante estar atento a alguns erros 
cometidos por diretores de escolas pri
vadas. O primeiro deles, segundo espe
cialistas da área, é a não contratação de 
profissionais especializados para pro
gramar e executar as ações publicitá
rias. Começar esse processo com pensa
mentos como "eu já sei como divulgar a 
escola", "não precisamos de alguém de 
fora nos dizendo o que fazer" e "agên
cia significa mais gasto" é o mesmo que 
engatar a ré na direção contrária a que 
se deseja chegar. "O diretor não vai co
locar qualquer pessoa para ensinar, en
tão por que agir dessa forma em relação 
ao marketing? É um barato que sai ca
ro. O profissional de comunicação obser
va todos os detalhes das mídias e propõe 
a melhor solução", frisa a coordenadora 

do curso de Publicidade e Propaganda 
das Faculdades Integradas Barros Melo 
(Aeso), Simone Freitas, de Olinda (PE). 

E ela tem razão. Tanto que mui
tas instituições educacionais, principal
mente as de ensino superior, formaram 
departamentos de marketing para pen
sar toda a comunicação e estão colhendo 
os frutos do investimento, conseguin
do criar atuações que as destacam num 
mercado cada vez mais concorrido. As 
escolas de ensino básico, em geral, ainda 
estão engatinhando nesse assunto, mas 
a procura por agências e consultorias au
menta gradativamente. E há opções pa
ra todas as realidades, tanto para escolas 
pequenas (que dispõem de verbas redu
zidas) quanto para os grandes centros 
educacionais. 

Outro erro é preocupar-se com o 
marketing apenas no período de ma
trículas, quando todas as escolas fazem 
propaganda. Isso está ultrapassado. A 
ordem agora é manter redes de relacio
namento. "A escola que só anuncia pa
ra matrícula é como uma pessoa inte
resseira, que só procura quando precisa. 
O que o público em geral quer é culti
var relações, identificar-se com aquilo 
que elas consomem, por isso é tão ne
cessário se posicionar e 'vender' concei
tos, valores e crenças", explica a coorde
nadora Simone. E são esses princípios 
que vão nortear a campanha e diferen
ciar a mensagem das que outras escolas 
emitem. Seguir dizendo que tem exce
lente ensino, equipe de professores expe-



riente e uma boa infraestrutura não vai 
chamar atenção do público. Afinal, es
sas questões são básicas e não demons
tram o diferencial da escola (o que a tor
na especial). 

PRIMEIROS PASSOS 
Mas, então, o que fazer para se destacar 
num mercado em que todo mundo fa
la a mesma coisa, do mesmo jeito, nos 
mesmos lugares? Antes de tudo, é pre
ciso planejar. Realizar uma pesquisa es
truturada com pais, alunos, professo
res, funcionários e sociedade em geral é 
uma ótima maneira de iniciar esse pro
cesso, para observar a imagem da esco
la diante da comunidade e conhecer as 
expectativas de cada um. Esse é um cos
tume antigo, mas que nunca sai de mo
da. Muito pelo contrário: tem sido cada 
vez mais valorizado pelos profissionais 
de marketing. 

Foi por esse caminho que a consul
tora de comunicação Izabela Domingues 
começou com a Escola Encontro, de 
Recife (PE), que funciona há 28 anos 
e possui turmas de educação infantil e 
ensino fundamental, além do berçário. 
"Por meio de pesquisas, identificamos 
que existe uma relação afetiva muito 
forte. Tanto que os ex-alunos agora tra
zem os filhos porque ainda se sentem 
ligados à escola. A partir daí, propuse
mos a campanha 'Sou Fã', que se tornou 
o mote para a comunicação ao longo do 

ano", lembra. Quando a campanha ga
nhou as ruas, há um ano, os anúncios 
chamaram a atenção do público e até da 
concorrência. De outdoors em pontos es
tratégicos da cidade à reformulação do 
site, tudo partiu do planejamento. Nada 
está sendo executado sem uma estraté
gia. Até as datas comemorativas foram 
lembradas com cartazes específicos que 
seguem a ideia do 'Sou Fã'. 

Segundo a consultora, não existe 
uma fórmula pronta para o suces
so de uma ação de marketing. É pre
ciso observar a realidade, usar cria
tividade e monitorar os resultados. 
"Marcas são como pessoas. Cada 
uma tem sua personalidade e a co
m u n i c a ç ã o precisa condizer com os 
ideais da escola", defende. Izabela 
lembra ainda que publicidade está 
sempre mudando e se tornando cada 
vez mais complexa e desafiadora, por 
isso é tão importante contratar um 
profissional que realize a "comuni
cação 360 o ", estreitando as relações 
com o consumidor. 

MÍDIAS 
Saber a forma adequada de anunciar 
em cada veículo sempre foi importan
te. Atualmente, os profissionais que 
conduzem o marketing educacional 
precisam t a m b é m saber integrar todas 
as especificidades de cada meio e in 
cluir a internet nesse processo. A in 

ternet veio para ficar. Disso não há dú
vida. Por isso, é tão necessário pensar 
digitalmente uma campanha, porque 
tudo passa (ou deve passar) pelo mun
do virtual . "Fazer marketing usando 
apenas as mídias tradicionais já está 
ultrapassado. As insti tuições de ensi
no devem utilizar intensamente os re
cursos da interatividade, investin
do em m í d i a s sociais, internet, sites, 
blogs e telefone celular (marketing 
móvel)", salienta o professor titular 
da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), Alexandre Luzzi 
Las Casas. 

Portanto, é preciso conhecer bem 
essas novas ferramentas, para usá-las 
adequadamente. E incluir a internet 
na campanha de publicitária é possí
vel para qualquer escola, grande ou pe
quena, porque o custo é relativamen
te baixo. "O que devemos cuidar é que 
a verba aplicada não seja desperdiçada 
com campanhas fracassadas. Aí sim se 
torna um custo muitas vezes intragá
vel. Tudo deve ser muito testado antes 
de ser posto em prática no mercado", 
salienta o professor. 

INTERNET 
Para Alexandre Luzzi , investir na pre
sença on-line não é questão de luxo: é 
indispensável no atual contexto social. 
O que acontece hoje é que um consu
midor, antes de tomar as suas deci
sões, usa a internet para fazer pesqui
sas, conhecer as inst i tuições. Quando a 
escola é procurada, geralmente, o pos
sível cliente já encontrou muitas infor
mações e sabe de muita coisa, desde o 
nome dos gestores, o projeto pedagógi
co, a opinião dos alunos e pais. "O pro
blema é que muitas insti tuições não 
atualizam seus sites e o que ocorre é 
a t ransmissão de imagem de má ad
minis t ração, de pouco caso. Já aconte
ceu de uma inst i tuição manter o nome 
do responsável de um curso por mais de 
um ano, após a sua saída da insti tuição. 
O mais interessante é que nesse perío
do houve a m u d a n ç a de dois gestores!", 
conta Luzzi . 

Isso quer dizer que não vale apenas 
ter um site. É preciso mantê - lo atuali
zado e estreitar o contato entre clien
te e inst i tuição por meio de recursos 



interativos, tão característicos da pla
taforma virtual. Mas, claro, é preciso 
ter uma equipe que mantenha o site 
funcionando, dando a agilidade que a 
ferramenta requer. "Como mídia com
plementar, a internet deve fazer o seu 
papel de levar o cliente até a escola pa
ra fazer a mat r ícu la junto a profissio
nais bem preparados para o atendi
mento", lembra. 

Por isso, na hora de montar um si
te, é preciso se preocupar inicialmente 
com duas coisas: conteúdo e arquitetu
ra de informação. Como já foi dito, uma 
página desatualizada gera prejuízos pa
ra a inst i tuição. Quanto mais conteúdo 
o site tiver, mais informações o consu
midor terá para a tomada de decisão. 
Mas muito conteúdo não tem nada 
a ver com u m homepage (página i n i 
cial de um site) carregada, com tantos 
links que deixam os internautas perdi
dos. A tendência agora é um website 
limpo, com design bem planejado pa
ra evidenciar as informações relevan
tes, dando uma boa sequência de aces
so à informação. "Muitas escolas t êm 
uma homepage com mais de 80 links, 
enquanto as grandes universidades do 
mundo têm apenas 15 links, que dire
cionam o internauta para áreas mais 
específicas", informa Rafael Villas 
Boas, diretor da The Campus Experience 
- Marketing para Insti tuições de 
Ensino. É isso que se chama arquite
tura da informação: é a organização 
do conteúdo e a sequência de acesso de 
acordo com os clicks do internauta. 

A mesma ideia vale para as redes 
sociais. Ter contas no Orkut, Facebook 
e Twitter, por exemplo, não basta. É 
preciso atualizá-las, criar conteúdos 
específicos e manter a comunicação 
constante. Como o público é forma
do por diferentes perfis, é importante 
produzir conteúdo para cada um deles. 
"O gestor deve ter objetivos específicos 
para cada cliente, alunos e pais, e di
recionar melhor as mensagens. Dessa 
forma, a utilização das ferramentas 
virtuais será otimizada", destaca Villas 
Boas. Uma das dicas do diretor e con
sultor de marketing é criar conteúdos 
que possam ser "espalhados" pelos 
próprios alunos, em suas redes de re
lacionamento. Fotos no Flickr, vídeos 

no YouTube, mensagens e promoções; 
para muita coisa é possível contar com 
a parceria de quem m a n t é m o conta
to por meio de sites de relacionamen
to. Vale lembrar que esse contato é fei
to de forma voluntária . Se o internauta 
visita, segue ou curte o perfil da insti
tuição é porque de, alguma forma, ele 
está interessado nela. 

Outro fator importante é melhorar 
a visibilidade nos mecanismos de bus
ca, como Google, por exemplo. Como 
nem tudo é de graça, é preciso inves
tir e monitorar o retorno. Mas enga
na-se quem pensa que é necessário 
pagar para que todo o conteúdo do si
te esteja disponível no primeiro cl i 
que, por meio dos chamados Links 
Patrocinados. "A partir do momento 
em que o site da escola fica bem co
nhecido, o gestor pode optar por pagar 
apenas quando quiser fazer ações pon
tuais, l ançando novos serviços na es
cola, por exemplo", explica Villas Boas. 
Enquanto isso, o site da inst i tuição de 
ensino pode se beneficiar da busca or
gânica, criando conteúdos que fiquem 
visíveis para os mecanismos de busca, 
algo bem mais viável e econômico pa
ra a inst i tuição. "O cliente proveniente 
desse canal (anúncios em mecanismos 
de busca) custa, em média , 8 vezes me
nos que o cliente oriundo de ações de 
mala direta; 6 vezes menos que o clien
te oriundo de ações de e-mail marke
ting e 5 vezes menos que a propaganda 
por meio da publicação de banners em 
portais de informação", informa. 

De fato, a tendência é que o inves
timento no mundo vir tual cresça ca
da vez mais. "As mídias convencio
nais (TV, rádio, mídia exterior e mídia 
impressa) são importantes, mas dei
xaram de ser protagonistas e passa
ram a ser coadjuvantes no proces
so de divulgação onde as estrelas são 
as "novas mídias", frutos de avanços 
tecnológicos na Internet, surgimen
to das redes sociais e o uso de celu
lares e smartphones", comenta o dire
tor geral da Agência Yauara Marketing 
Educacional, Hermes Ximenes Naves. 
Agora, quando se fala em internet, 
pensar que significa perda de qualida
de, conteúdos mal produzidos e víde
os amadores é ser inocente no meio de 



um mercado tão competitivo. O custo, 
como já foi dito, é relativamente bai
xo, mas nem por isso o padrão de qua
lidade deve cair. "É preciso conhecer 
profundamente o mercado em que se 
atua, os concorrentes diretos e indire
tos, os desejos e necessidades do pú-
blico-alvo. Ass im poderemos forma
tar a mensagem e definir os meios que 
a inst i tuição usará para comunicá-la 
ao público. É preciso ser coerente com 
seus objetivos e qualidade é um fator 
primordial quando se fala em publici
dade", destaca o diretor. 

De acordo com ele, o mais impor
tante é que as mídias usadas pela esco
la se complementem e, ao mesmo tem
po, tenham certa autonomia no sentido 
de levar a mensagem até o receptor. 
"É imposs ível garantir que todos os 
receptores tenham acesso a todas as 
míd ia s util izadas numa campanha. 
O tema da campanha deve ser adap
tado às peculiaridades de cada m í 
dia uti l izada", lembra. E a in te ração 
entre os meios deve tornar-se ca
da vez mais comum. U m a das ações 
que deu certo e trouxe bons resulta
dos foi a da Faculdade Anhanguera , 
em M i n a s Gerais, que u t i l i zou o 
mobile marketing e a internet com a 
par t i c ipação da apresentadora A n a 
H i c k m a n n . "Através de a n ú n c i o s 
em sites, o internauta era convida
do a participar de um novo comercial 
com a A n a Hickmann . No site da fa
culdade, depois de informar o nome, 
o n ú m e r o do celular, o internauta co
meçava a assistir u m making of do co
mercial", conta. O que acontecia de
pois era que o celular do internauta 
tocava e a p rópr ia A n a H i c k m a n n fa
lava com ele. O objetivo era aumen
tar o n ú m e r o de inscr ições no ves
tibular. Em um m ê s , 18 m i l pessoas 
part iciparam do comercial, intera
gindo com a campanha e convidan
do amigos para conhecerem a ação. 
É mais um exemplo de como usar 
bem as ferramentas, mantendo o fo
co em objetivos e metas (para mais 
informações, basta acessar o YouTube e 
buscar Web Vídeo Call Anhanguera). A 
Faculdade Anhanguera t a m b é m tem 
unidades no Distrito Federal e em 
mais seis Estados brasileiros. 

OUTRAS TENDÊNCIAS 
Entretanto, nem só de internet vive o 
marketing moderno. Outras manifesta
ções têm chamado a atenção do merca
do, pelo modo inusitado de serem exe
cutadas. Um exemplo é o Marketing de 
Guerrilha, caracterizado por acontecer 
por meio de ações não convencionais e 
com orçamentos apertados, como o Free 
Hugs (abraços grátis, na tradução do in
glês). Muitas instituições têm usado es
sa tática, principalmente na realização 
de vestibulares (ensino superior) ou no 
primeiro dia de aula (ensino básico). São 
os chamados flash mobs (aglomerações 
de pessoas em local público para fazer 
algo previamente combinado), que va
riam desde execuções de coreografias 
até guerras de travesseiros. 

A Faculdade Ined t ambém inovou 
na sua propaganda. Para promover a 
inauguração de uma unidade em Venda 
Nova (MG), uma atriz foi contratada pa
ra falar ao celular num ônibus lotado. 
Durante a "conversa", ela dava todos os 
detalhes da inauguração e repetia sem
pre o site da instituição. No final da cha
mada, as pessoas perguntavam qual era 
o site e o telefone da faculdade. Seja qual 
for o caso, a criatividade e o planejamen
to estratégico vão determinar o sucesso 
da ação. "Pouca verba requer que o pro
fissional de comunicação use a criativi
dade. Mas tudo deve ser feito com muito 
cuidado, porque leva o nome da insti
tuição. A ação precisa ser bem planeja
da, para evitar danos à imagem", alerta 
Simone. Enfim, vale a pena apropriar-se 
dessas novas estratégias e montar uma 
campanha original, que traga benefícios 
ao longo do ano. G 
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