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turos, buscando um contato prévio com os alunos
para explicar nossa forma de trabalho. Temos tur-
mas de 50 vagas, mas mesmo com cerca de 150
candidatos, às vezes preenchemos apenas 37, pois
realmente queremos o estudante que corresponda
ao nosso ideal de excelência. Quem não atinge a
pontuação que julgamos adequada, não entra na
escola", revela Aridelmo.

As reuniões da Fucape com os pré-candidatos
também já iniciam um relacionamento dedicado a
mostrar tudo o que a Fundação oferece. Uma de-
las é o apoio de um centro acadêmico e a partici-
pação em informativos trimestrais sobre negócios
realizados por alunos, com jornalistas e estrutura
à disposição. "Outro diferencial é o fácil acesso à
direção, já que todos, além de trabalharem em as-
pectos internos, são professores atuantes, fazendo
com que a instituição conheça mais os estudantes
e tenha mais facilidade para cumprir com sua mis-
são", completa Aridelmo.

Por seu posicionamento singular e tamanho re-
duzido, a Fucape possui uma estratégia bem pe-
culiar para realizar a seleção e relacionar-se com
seu público, mas é um exemplo de que uma insti-
tuição com bom planejamento em todos os aspec-
tos, inclusive no marketing, é capaz de prover ex-
celentes resultados. Entidades
maiores, que precisam captar
grandes quantidades de candi-
datos para preencher as vagas,
também podem lançar mão de
uma grande gama de recursos:
relacionamento estreito com
alunos do ensino médio, acom-
panhamento do vestibulando e
recepção adequada, tudo bali-
zado por um trabalho prévio de
estudos do público-alvo.

As Faculdades Integradas
do Oeste de Minas (Fadom), por
exemplo, possuíam uma estrutura menor, que não
precisava de grandes esforços para permanecer
saudável em função de sua tradição de mais de 40
anos na carreira de Direito. Quando resolveu cres-
cer e implementar novos cursos, sentiu as dificul-
dades da captação de alunos nos tempos atuais.
Foi quando percebeu a necessidade de passar por
um processo grande de reestruturação na gestão,
incluindo o estabelecimento de um departamento
de marketing bem atuante.

Muitas entidades conseguem
preencher vagas com essa
estratégia de última hora,

mas acaba tendo um índice
de evasão e inadimplência

extremamente alto, uma vez
que não captou os alunos

ideais para ela

O departamento iniciou seu trabalho com pes-
quisas e análises de mercado e concorrência para

obter indicadores da região,
onde se encontrava o público-
alvo, tudo delimitado geogra-
ficamente e com perfil socioe-
conômico bem definido. Com
esses dados em mãos, o tra-
balho de marketing é realizado
ao longo do ano até culminar
no vestibular: são campanhas
institucionais, patrocínios de
incentivo cultural e eventos.
Nos vestibulares de meio e de
final de ano são realizados os

trabalhos mais promocionais e
informativos, apenas para confirmar a inscrição
de candidatos já conquistados ao longo do ano.

Além disso, a escola estabeleceu um relacio-
namento singular com o ensino médio da região
onde atua. Além das tradicionais visitas monito-
radas, a instituição vai até as escolas para realizar
palestras de orientação profissional e recebe os
futuros candidatos em suas dependências para
oficinas em algumas áreas de atuação profissio-
nal. O curso de comunicação, por exemplo, ofe-
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rece quatro oficinas: rádio, televisão, publicidade e
fotografia. A Fadom recebe as inscrições nas esco-
las, freta ônibus para transportar os alunos e reali-
za as atividades.

Segundo Juliana Tonelli, gerente de marketing da
Fadom, os resultados já foram sentidos. "Fizemos
pesquisa quantitativa com esse público do terceiro
ano do ensino médio e tivemos um ganho significa-
tivo de imagem, confirmando a importância desses
nossos programas. Não pensamos a estratégia de
captação somente no momento
do vestibular, mas sim duran-
te todo o ano, com atividades
que também abrangem ações
de responsabilidade social",
completa Juliana. Outro bene-
fício conseguido pela Fadom é
a manutenção do número de
candidatos com o passar dos
anos, revertendo uma tendên-
cia observada em quase todas
as IES privadas do País. Com
uma campanha bem dirigida, a
taxa de evasão também é baixa e a inadimplência
é menos de 15%, bem abaixo da média nacional.

Outra instituição que trabalha de forma efetiva
o relacionamento com o ensino médio é a Univer-
sidade São Judas (SP). As visitas programadas
de alunos cumprem um importante papel, mas o
maior destaque fica por conta de espetáculos tea-
trais produzidos com base nas obras clássicas mais
exigidas em vestibulares, voltadas ao terceiranista
do ensino médio. As peças também são levadas às
escolas, onde a instituição ainda participa de feiras,

abrangendo entre 4 a 5
mil alunos.

Mesmo com
todas essas

ações, o ma-
rketing da

A Fadom conseguiu reverter
a tendência nacional

de queda do número de
candidatos no vestibular
com uma campanha bem

formulada e focada

instituição ainda passa por reformulações para se
adaptar aos novos tempos profissionais da edu-
cação superior. O número de inscritos no vestibu-
lar ainda cai a cada ano e novas estratégias estão
sendo desenhadas, como a desconcentração das
campanhas promocionais na televisão. "Estamos
buscando focar nossa campanha nos alunos de
classes B e C, recém-saídos do ensino médio. Para
isso, estamos focando muito em mídias específi-
cas, como sites de educação, portais e revistas.

Antes concentrávamos nossa
verba na TV e atingíamos um
público muito disperso, sem
muita efetividade", revela Ma-
ria Luísa Mesquita Haddad,
diretora de comunicação da
universidade.

Apesar dos percalços, a
escola consegue manter boas
taxas de retenção com um
atendimento diferenciado ao
aluno, que foge do padrão

normal das tradicionais secre-
tarias. Isso é realizado por meio de um departa-
mento de assistência ao aluno, responsável por
intermediar todo o relacionamento entre estudan-
te e instituição, abrangendo desde os aspectos
mais burocráticos, como notas e documentos em
geral, até em situações em que o discente neces-
sita falar com um professor. Quando se conta com
esta facilidade de relacionamento, fica-se menos
propenso a deixar a cadeira e fazer número nas
estatísticas da evasão.

Estratégias ineficientes

Aplicar estratégias de marketing que não ge-
ram efeito no público pretendido gera uma perda
significativa em um ano, mas a situação é com-
pletamente recuperável. É o que acontece com as
Faculdades São Luís (SP). Voltada quase exclusi-



"Não pensamos a estratégia de
captação somente no momento do
vestibular, mas sim durante todo o
ano, com atividades que também
abrangem ações de responsabilidade
social", Juliana Tonelli, gerente de
marketing da Fadom

vãmente ao ensino noturno, com alu-
nos entre 21 e 25 anos, o público da
instituição é formado por estudantes
que financiam os próprios estudos e
exigem muito do ambiente educacio-
nal antes de ingressar nele. A última
campanha de vestibular da instituição
não teve um resultado tão satisfatório
por não focar tanto esse público ideal.

Para contornar a situação, o traba-
lho que está sendo feito agora passa
por uma auto-avaliação e por pesqui-
sas que buscam identificar o perfil so-
ciocultural dos alunos e dos egressos
já formados. "O trabalho visa orientar
campanhas para aumentar a visibili-
dade da marca e também conquistar
mais alunos, apesar de tradicional-
mente sermos uma instituição de
poucos estudantes", conta Wagner
Lopes Sanches, vice-diretor da São
Luís. Apesar do último vestibular, a
instituição ainda mantém ótimos índi-
ces graças a seu posicionamento sin-
gular, refletido em campanhas institu-
cionais e na propaganda boca a boca.
Atualmente, a instituição tem taxa de
evasão em baixa e inadimplência que
não chega a 5% dos alunos.
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