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A chegada dos vestibulares do meio do ano promete um forte embate entre as faculdades. E 
nessa disputa vale quase tudo para conquistar alunos. Por causa do avanço expressivo do ensino 
superior, o acirramento na busca por novas matrículas cresce em ritmo acelerado, levando as 
faculdades particulares a reforçarem suas estratégias de propaganda e marketing. Isso inclui 
diversificar os planos de mídia, conceder descontos atrativos, investir em parcerias corporativas, 
criar equipes esportivas e até mesmo contar com os serviços de uma central de inteligência. Em 
2005, o setor de ensino foi o sétimo maior anunciante , injetando R$ 803,489 milhões na compra 
de espaço publicitário, segundo o Ibope Monitor.  
 
No primeiro semestre, foram R$ 326,2 milhões. 
 
Em São Paulo, o Mackenzie colocou no ar seus anúncios antes dos concorrentes, há cerca de um 
mês. O objetivo é conseguir de 10 a 13 mil inscritos. A estratégia passa por várias mídias — 
jornal, televisão, metrô, rádio e cinema. Esses dois últimos ganharam mais espaço no plano de 
mídia. 
 
“Na televisão, temos dificuldade de nos comunicar com os adolescentes, que geralmente mudam 
de canal durante os intervalos comerciais. Optamos pelo cinema, que é uma mídia barata e não 
enfrenta um problema chamado controle remoto”, conta Mônica Borja, gerente de marketing e 
comunicação do Mackenzie. Salas de Campinas e de Santos também estão exibindo os filmes 
publicitários. 
 
A faculdade também está fortalecendo a presença nas rádios de audiência jovem na capital e no 
interior do estado. Um outro recurso de mídia interativa é o marketing viral em que os próprios 
internautas ajudam a espalhar os anúncios. Nos cursinhos, folders e cartazes completam as ações 
de divulgação. Segundo Mônica, a verba de marketing está em linha com a do ano passado. São 
3,5 mil vagas para 29 cursos. 
 
A Universidade Anhembi Morbumi aposta na Internet para captar 2 mil novos alunos agora em 
julho. No vestibular passado, só 5% do bolo publicitário era destinado à mídia virtual. Agora, 
serão 20%. A verba de marketing está 30% maior. 
 
“Vamos concentrar nossos esforços na Internet porque temos percebido um retorno cada vez 
maior deste meio. O investimento será através dos banners publicitários e de parcerias com 
editoras, concursos que utilizam a rede mundial de computadores e compra de mailing”, explica 
Maysa Simões, diretora de comunicação da Anhembi Morumbi. A instituição têm 25 mil alunos em 
três campi e oferece 15 cursos. 
Maysa acredita que as redes de ensino superior estão num ponto de saturação dos investimentos 
em publicidade. “O ápice do investimento em mídia foi há dois anos. Sinto uma estabilização até 
mesmo uma redução. Chegamos a um ponto de saturação. A captação de alunos é um processo 
complexo e a publicidade é um dos elementos. As instituições estão encontrando a medida exata 
da mídia nos seus planos de captação de novos alunos”, comenta. 
 
Já a Uni Sant’Anna está centralizando boa parte de seus recursos de marketing nos programas de 
aliança corporativa. A expectativa é que no vestibular de julho arrebanhe mais 3,5 mil alunos. 
“Desde a metade do ano passado, mudamos o enfoque, de mídia para ações corporativas. Temos 
400 parcerias com empresas, oferecendo descontos para que seus funcionários sejam nossos 
alunos. Instalamos uma unidade dentro do Corinthians, no Parque São Jorge. Serão três cursos 
em um campus que vai respirar esporte”, afirma Leonardo Placucci Filho, pró-reitor 
administrativo. 
 



A universidade quer inflar de 2 a 3 mil o número de alunos. Dos atuais 10 mil matriculados, o 
objetivo é ultrapassar os 20 mil em 2007. No final de 2005, eram 6 mil alunos, três campi e cerca 
de 70 cursos. A campanha para o próximo processo seletivo terá como estratégia atingir o 
universo corporativo. 
 
Rio 
 
A UniverCidade , centro universitário carioca com 33 unidades espalhadas pela capital fluminense, 
está apostando na Internet para divulgar seus cursos. O gerente de marketing da instituição, Luiz 
Soares, afirmou que banners em sites de educação serão o principal alvo da estratégia de 
marketing. “O público atraído com comerciais televisivos se dispersa com facilidade. Os que nos 
procuram depois de ver alguma propaganda na Internet costumam efetivamente fazer a 
matrícula”, diz. Além de anúncios em sites, a campanha publicitária contará com inserções em 
rádio e TV, além de outdoors e busdoors.  
 
De acordo com Soares, os recursos alocados para propaganda giram em torno de R$ 4 milhões. 
Os anúncios são, em sua maioria, veiculados a partir de contratos de permuta. Em troca de um 
comercial na TV, por exemplo, a UniverCidade abre as portas aos funcionários da emissora sem 
cobrança de mensalidade, inflando o número de alunos que já passa dos 35 mil. Essa jogada 
assegura um a constante exposição na imprensa.  
 
Desde o ano passado, a instituição realiza feiras semestrais para divulgação dos cursos. A 
estratégia tem dado resultado. Este ano, já foram abertas duas novas unidades. De acordo com 
Soares, não estão previstas novas inaugurações, mas a universidade sempre “está aberta a novas 
oportunidades”. O gerente afirma que a instituição só não expande mais a rede de ensino porque 
há limitações legais para a abertura de unidades fora no município sede. 
 
A estratégia para captação de alunos passa por facilidades no ingresso aos cursos. 
Tradicionalmente feito duas vezes por ano, na UniverCidade o exame de vestibular pode ser feito 
todo sábado. A inscrição é gratuita. Se aprovado, o futuro aluno começa as aulas no semestre 
seguinte. A diferença no valor das mensalidades é outro trunfo. O mesmo curso tem mensalidade 
distinta, dependendo do bairro. No curso de Direito, por exemplo, os alunos que estudam na 
Lagoa, zona nobre, pagam R$ 625 por mês. Já os que assistem às aulas em Madureira, subúrbio 
do Rio de Janeiro, pagam R$ 360. 

 
 
Leia Mais 
 
Universidades elevam aportes em campanhas para vestibular  
Alex Capella, Ana Borges e Gabriela Mainardes   
 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul está entre as instituições que pretendem 
ampliar a divulgação em 2006. O valor destinado à campanha será 10% maior este ano na 
comparação com 2005 e deve chegar a R$ 300 mil. A Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
investirá R$ 750 mil na campanha de divulgação do vestibular.  
 
Na capital paranaense, o Grupo Educacional Uninter investe 4% do faturamento bruto em 
publicidade. A estratégia é destacar programas que facilitam o acesso ao mercado de trabalho. Os 
alunos também podem participar de um programa de relações empresariais, que conta com 400 
empresas conveniadas. Em contrapartida, os funcionários das empresas têm desconto nas 
mensalidades dos cursos. Cerca de 20% dos matriculados foram indicados por alunos que 
receberam desconto na mensalidade, na campanha “Amigos da Uninter”. A procura está grande, e 
o grupo inaugurou recentemente um campus para cursos de pós-graduação. É a quarta sede das 
faculdades em Curitiba, que poderá abrigar 800 novos alunos. Ao todo, são 8,7 mil alunos. 



As faculdades de Belo Horizonte também apostam na ampliação dos investimentos de 
comunicação para granjear alunos Os recursos, que vão ser, em média, 20% maiores do que o 
mesmo período do ano passado. O Centro Universitário Una está investindo R$ 2,3 milhões numa 
nova unidade dentro do Casa Raja Shopping. “Em números absolutos, elevamos nosso 
investimentos em publicidade”, diz Ignácio Dauden, diretor de comunicação e marketing do Una.  
O Centro Universitário Fumec também ampliou os gastos em marketing em 20% e está 
diversificando as mídias. 

 
 
Leia Mais 
 
Mensalidade é paga até depois de formado 
 
A Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) aposta nos esportes e em campanhas de mídia 
para ampliar ação no estado. No ensino a distância, a Unisul Virtual deverá crescer, no mínimo, 
30% em 2006; no ensino presencial, 5%. Para isso, a rede aposta no financiamento com 
flexibilidade de pagamento para as classes C e D. 
 
Dessa forma, a universidade lançou o Passaporte Unisul, que permite ao aluno freqüentar as aulas 
de qualquer curso antes de fazer sua escolha. Para evitar a evasão, a instituição criou seu próprio 
financiamento. O aluno paga 50% da mensalidade durante o curso e o restante é pago após a 
formatura, no mesmo número de meses gastos para a conclusão do curso.  
 
A instituição conta ainda com a Unidade de Inteligência Competitiva, vinculada ao mestrado de 
Administração que, na prática, apóia suas ações de marketing. A instituição conta também com 
uma equipe de vôlei e outra de futsal que disputam competições nacionais. “Estas ações nos 
garantem um retorno de mídia espontânea considerável. No entanto, sabemos que 50% dos 
alunos são atraídos através de ações de relacionamento e da propaganda boca a boca”, conta 
Getúlio Nunes, diretor de marketing da Unisul, que possui quatro campi com 22 mil matriculados. 
Os alunos virtuais são cerca de 9 mil. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 maio 2006, Mídia & Marketing, p. B1. 


