
Setor investe R$ 420 milhões em propaganda 
 
As 1,5 mil instituições de ensino superior existentes no país gastaram cerca de R$ 420 milhões 
em propaganda no ano passado. O resultado representa cerca de 6,8% do faturamento total das 
univesidades e instituições de ensino.  
 
Os dados fazem parte de uma pesquisa inédita sobre gastos em publicidade no setor, segundo 
estimativa realizada em mais de 100 instituições de ensino pela Hoper Comunicação & Marketing 
Educacional, empresa especializada no assunto.  
 
Nos últimos anos, a criação de universidades privadas e outras instituições de ensino superior deu 
um salto. Desde 1998, o número de instituições de ensino aumentou aproximadamente 56%, 
segundo informações do Ministério da Educação.  
 
A disseminação de universidades foi acompanhada do crescimento dos investimentos em 
marketing. Segundo o diretor da Hoper, Ryon Braga, os investimentos em mídia por parte das 
universidades aumentaram 39% nos últimos anos. Na expectativa de Braga, as verbas 
continuarão crescentes nos próximos dois anos. A partir daí, ele espera uma saturação no 
mercado.  
 
Com regras restritivas para anunciarem seus centros de ensino na mídia convencional até a 
metade dos anos 90, as universidades e faculdades praticamente não investiam no setor. Com a 
criação de diversas instituições privadas, as universidades mais tradicionais também foram 
obrigadas a realizar investimentos em mídia, como por exemplo as católicas.  
 
O levantamento da consultoria mostra ainda que a maior parcela das verbas - 34% - é destinada 
aos anúncios em emissoras de televisão enquanto os jornais absorvem outros 24% dos anúncios. 
Outra parcela de 12% é destinada às emissoras de rádio, enquanto os outdoors também recebem 
idêntica quantia.  
 
"As universidades investem muito em outdoors, mas a maioria dos gastos é feito diretamente sem 
a interferência das agências de publicidade", diz Fábio Burg Mlynarz, diretor do Grupo Raí de 
Comunicação e Marketing, responsável pela conta de cinco instituições de ensino superior. 
Segundo a pesquisa da Hoper, aproximadamente 60% das instituições de ensino não tem agência 
de propaganda. A Unip, maior universidade privada, que fatura cerca de R$ 600 milhões, gastou 
R$ 30 milhões com publicidade em 2002.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


