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RESUMO 
 

 

O presente contexto mercadológico da educação superior, onde a concorrência é cada vez mais 

acirrada, tem levado as instituições de ensino a estabelecer um processo de gestão de 

comunicação e marketing mais estratégico e competitivo, buscando alcançar uma posição 

diferenciada em relação à concorrência, a fim de conquistar seus públicos de interesse. Este 

trabalho contemplou a aplicação dos objetivos de comunicação no mercado de ensino superior, 

analisando as formas pelas quais as instituições vêm estabelecendo os processos comunicacionais 

com seus públicos-alvo, estando direcionado para as Universidades privadas brasileiras. A 

pesquisa se apóia em: revisão bibliográfica, entrevistas em profundidade com gestores de 

comunicação e marketing do setor pesquisado e análise de conteúdo de peças de comunicação em 

mídia online. Inicialmente foi elaborado um relato acerca do contexto atual do mercado de ensino 

superior no Brasil: sua evolução e caracterização. Em seguida, definiu-se marketing aplicado ao 

segmento de educação superior: conceitos e o papel designado a ele. Posteriormente relacionou-

se comunicação mercadológica com o serviço de educação superior e sua aplicabilidade neste 

setor. Depois, foram realizadas entrevistas em profundidade - semiestruturadas, com gestores de 

comunicação e marketing de duas instituições, localizadas na cidade de São Paulo (Insper e 

Universidade São Judas Tadeu) com posicionamentos antagônicos e classificações distintas 

quanto à sua imagem para o mercado -, com a finalidade de conhecer suas visões e opiniões sobre 

o mercado e as ações de comunicação de marketing que vêm adotando. Finalmente, foi elaborada 

análise de contéudo, comparando anúncios (peças publicitárias) em mídia online das duas IES 

estudadas. Todos os procedimentos da análise de contéudo foram estabelecidos e categorizados 

com base nos objetivos de comunicação definidos por Yanaze (2011). 

 

 

 

Palavras-chave: comunicação mercadológica; marketing educacional; instituições de ensino 

superior  

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

The present marketing context of higher education, where competition is becoming 

increasingly aggressive, has led education institutions to establish a more strategic and 

competitive advertising communication management process, seeking to achieve a distinctive 

position in the competition in order to attract its stakeholders. This work has involved the 

application of communication objectives in the higher education market, analyzing the ways in 

which institutions have established communication processes with their target public, directed to 

the Brazilian private universities. The research is based on literature review, depth interviews 

with communication and marketing managers from the investigated sector and analysis of the 

content from online media communication pieces. Initially it was prepared a report about the 

current context of higher education market in Brazil: its evolution and characterization. Then it 

was established marketing applied to the higher education sector: concepts and the role assigned 

to it. Later marketing communication was related to the higher education service and its use in 

the sector. Then interviews were conducted in-depth - semi-structured, with communication and 

marketing managers from two institutions located in São Paulo (Insper and Universidade São 

Judas Tadeu) with opposing positions and different classifications regarding its image to the 

market - In order to know their views and opinions about the market and marketing 

communications actions that they have adopted. Finally, content analysis was prepared 

comparing ads (advertisements) in online media of the two HEI studied. All analysis procedures 

content have been established and categorized based on communication objectives defined by 

Yanaze (2011). 

 

 

 

Keywords: marketing communication; educational marketing; higher education institutions 



 
 

RESUMEN 
 

 

El actual contexto mercadológico de la educación superior, donde la competencia es cada vez 

más feroz, se está llevando a las instituciones educativas a establecer un proceso de gestión de la 

comunicación y el marketing más estratégico y competitivo, buscando alcanzar una posición 

diferenciada en comparación con sus competidores, con el fin de ganar a sus públicos de interés. 

Este trabajo incluyó la aplicación de los objetivos de comunicación en el mercado de la 

educación superior, analizando las formas por  las cuales las instituciones han establecido 

procesos de comunicación con sus públicos objetivo, dirigidos a las universidades privadas 

brasileñas. La investigación se basa en la revisión de la literatura, entrevistas en profundidad con 

los responsables de comunicación y marketing del sector investigado y análisis de contenido de 

piezas de comunicación en línea. Inicialmente fue preparado un informe sobre el contexto actual 

del mercado de la educación superior en Brasil: su evolución y caracterización. A continuación, 

se estableció el marketing aplicado al sector de la educación superior: conceptos y el papel 

asignado a él. Posteriormente se relacionó la comunicación de marketing con el servicio de 

educación superior, así como su uso en el sector. Después se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad - semi-estructuradas, con los responsables de comunicación y marketing de dos 

entidades situadas en São Paulo (Insper y Universidade São Judas Tadeu) con posiciones 

opuestas y diferentes clasificaciones para su imagen en el mercado - con el fin de conocer a sus 

puntos de vista y opiniones sobre el mercado y las acciones de comunicación de marketing que 

están adoptando. Por último, fue hecho el análisis de contenido, comparando a los anuncios 

(publicidad) en los medios de comunicación en línea de los dos IES estudiadas. Todos los 

procedimientos de análisis de contenido fueron establecidos y clasificados basados en los 

objetivos de comunicación definidos por Yanaze (2011). 

 

 

 

Palabras clave: la comunicación de marketing; marketing en la educación; instituciones de 

educación superior 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente, os processos de comunicação com o mercado têm se tornado cada vez mais 

relevantes no setor educacional. Fatores como internacionalização, fusões, privatização e ampla 

concorrência na área da educação têm feito com que a comunicação mercadológica assuma uma 

posição estratégica e de destaque também no ambiente de gestão das Instituições de Ensino 

Superior (IES).  

Com base nas mudanças e nas tendências citadas acima, pode-se observar que as IES 

estão promovendo modificações em suas estruturas para se adequar às necessidades da sociedade 

na qual atuam. Essas iniciativas de prever tendências e atender às exigências de mercado são 

positivas, mas ocorrem muitas vezes de forma desordenada, e podem ocasionar fatores 

prejudiciais na competitividade mercadológica dessas instituições e na qualidade dos serviços 

educacionais prestados. 

As instituições desenvolvem planejamentos, estabelecendo uma gestão estratégica e 

competitiva. Logo, pode-se verificar a relevância da adoção de táticas de comunicação de 

mercado por parte das IES. 

Com referência à comunicação voltada para as instituições de ensino superior, Fagundes 

(2006, p.163), afirma que: 

A comunicação permeia as ações das IES, exigindo uma nova atitude mental das 

pessoas, viabilizando seus objetivos, construindo conceitos positivos, por meio 

de visibilidade e repercussão das ações da instituição. É um sistema constituído 

pela adequação entre estrutura, profissionais, técnicos e meios de comunicação 

dirigidos à produção de projetos de comunicação estratégicos a partir das 

potencialidades e necessidades da Universidade. O sistema comunicacional é 

vital para o processamento das funções administrativas internas e de 

relacionamento das organizações com o meio externo. 

 

Ou seja, a adoção de processos de comunicação eficazes com o mercado são essenciais 

para a interação e diálogo da instituição com seus públicos interno e externo. 
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Entretanto, é preciso cautela, pois muitas vezes por causa de uma estratégia 

comunicacional mal definida, uma IES acaba passando uma imagem errônea para seus públicos, 

não conseguindo transmitir sua mensagem adequadamente, conforme salientam  Kotler e Fox 

(1994, p.316): 

A maioria das instituições educacionais demonstra muito rigor ao informar seus 

públicos, mas, algumas, orientadas pelo desejo de “chegar à frente”, acabam 

fazendo comunicações que apresentam uma visão “perfumada” da realidade, que 

podem no final, ferir suas próprias imagens. 

 

E para Keller (1993), o modo como uma instituição desenvolve valor para o seu 

consumidor poderá tornar-se uma vantagem competitiva sustentável a ela, de tal forma que os 

consumidores tenham um motivo contundente para prestarem atenção nela e em seus serviços. 

As citações acima ajudam a definir o problema de pesquisa que norteará o 

desenvolvimento deste trabalho: As ações de comunicação com o mercado das IES têm atingindo 

de forma eficaz seus públicos e há sincronia dessas ações com o posicionamento da instituição? 

Assim, este trabalho tem como principal objetivo estudar o mercado de ensino superior 

brasileiro, com foco na análise da aplicação dos objetivos de comunicação como meio de alcance, 

interação e fidelização das IES junto aos seus públicos de interesse. 

São também objetivos específicos do trabalho: 
 

- relatar e caracterizar a situação atual do mercado de educação superior privado; 

- abordar os conceitos de marketing aplicados ao segmento analisado; 

- explicitar a relevância da comunicação mercadológica no setor educacional privado; 

-verificar se as peças publicitárias online das IES analisadas refletem seus 

posicionamentos; 

- analisar a opinião e visão dos gestores - das IES analisadas – que vivenciam a realidade 

do mercado.  

 

 A importância da abordagem deste tema como pesquisa científica justifica-se fato de que 

muitas das dificuldades presentes na maioria dos ambientes corporativos também passam a ser 

inseridas nas instituições de ensino superior, assolando seus gestores.  

Segundo Cobra e Braga (2004): os problemas enfrentados atualmente pelas Instituições de 

Ensino Superior têm feito com que seus gestores dêem relevância para a necessidade de aplicação 
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de estratégias de comunicação de marketing para manter a viabilidade de lucratividade dos 

negócios e manter suas instituições atuantes num mercado cada vez mais competitivo. 

A comunicação mercadológica é o meio utilizado pelas instituições de ensino para 

interagir com seus públicos e mostrar seus diferenciais competitivos. No entanto, por 

inexperiência, ausência de uma gestão eficaz e falta de conhecimento do segmento, muitas IES 

acabam estabelecendo uma compreensão equivocada dos processos comunicacionais. 

É relevante entender os conceitos e aplicabilidades da comunicação mercadológica, 

conforme Markus (2006, p.433): 

 

Podemos compreender como comunicação mercadológica os esforços 

estratégicos que as organizações empreendem no sentido de estabelecer um 

canal de comunicação com seus públicos–alvo, objetivando um feedback que 

pode ser a compra simples de uma produto, ou, ainda, uma sinalização positiva, 

menos tangível, como resposta a uma abordagem de mercado. 

 

Com isso, a comunicação de marketing vem atraindo a atenção do setor educacional, pois 

este tem percebido a relevância da utilização dos meios comunicacionais na solução dos 

problemas vivenciados, tais como: forte concorrência, a batalha pela conquista de alunos, maior 

dificuldade em conseguir satisfação dos estudantes com a instituição, adequação da missão com 

as estratégias de mercado, desenvolvimento de programas para alcançar apoio financeiro de 

empresas e ex-alunos, fortalecimento da imagem da instituição perante o mercado, entre outros. 

E quando os meios de de comunicação são utilizados de forma integrada e eficaz, as 

instituições tendem a obter resultados mais consistentes. 

 

Esta pesquisa se apóia sobre os seguintes eixos de investigação, ou seja, possui como 

metodologia: 

a) Inicialmente, será realizada revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é uma 

atividade essencial ao pesquisador durante seu trabalho, sendo uma base de estudo. Para Alves-

Mazzotti e Gewadsznajder (1998, p.179), “dois aspectos são tradicionalmente associados à 

revisão da bibliografia pertinente a um problema de pesquisa: a) a análise de pesquisas anteriores 

sobre o mesmo tema e/ou sobre temas correlatos e b) a discussão do referencial teórico”.  

Esta parte da pesquisa envolverá o levantamento e revisão bibliográfica, consulta a fontes 

secundárias como livros e periódicos acadêmicos, bem como dissertações e teses sobre 
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Comunicação Social, que contemplem o problema da pesquisa. Assim, pode-se estabelecer uma 

conjuntura sólida para fundamentar teoricamente a situação problema e criar uma base de 

conhecimento para rebater os eixos a seguir (entrevistas em profundidade e análise de conteúdo). 

b) Entrevistas em profundidade – semiestruturadas - com gestores de comunicação e 

marketing de 02 (duas) insituições de ensino superior localizadas na cidade de São Paulo (Insper 

e Universidade São Judas Tadeu). Foram escolhidas essas duas instituições pelo fato de 

possuírem posicionamentos mercadológicos diferentes, o que permite uma análise mais 

contributiva à pesquisa, tendo em vista que serão estudadas visões distintas.  

De acordo com Bauer e Gaskell (2000, p.65), “[...] a entrevista qualitativa pode 

desempenhar um papel vital na combinação com outros métodos”. Roesch (2005, p. 159), 

também destaca a relevância da entrevista e profundidade na pesquisa qualitativa: 

“A entrevista em profundidade é a técnica fundamental da pesquisa qualitativa 

[...] Seu objetivo primário é entender o significado que os entrevistados atribuem 

a questões e situação em contextos que não foram estruturados anteriormente a 

partir das suposições do pesquisador.” 

c) Análise de conteúdo de anúncios publicitários em mídia online de duas insituições 

de ensino situadas na cidade de São Paulo (Insper e Universidade São Judas Tadeu), com 

diferentes posicionamentos e classificações distintas quanto à sua imagem para o mercado. Serão 

selecionados anúncios online produzidos no período de 2013 a 2016 de campanhas de vestibular, 

com a finalidade de abordar o cenário atual da comunicação das instituições com o mercado . O 

foco da pesquisa será nas campanhas de vestibular de cursos de graduação presenciais. A escolha 

de anúncios em mídia online justifica-se pelo fato de que IES têm direcionado uma parte 

significativa de sua verba de comunicação para o online, tendo em vista que os públicos que 

querem atingir geralmente estão conectados ao “ambiente virtual”, conforme apurado nas 

pesquisas e nas entrevistas. 

 

[...] a análise de conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca 

do significado das mensagens. As linguagens, a expressão verbal, os enunciados 

são vistos como indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão 

dos problemas ligados a práticas humanas e a seus componentes psicossociais. 

As mensagens podem ser verbais (orais ou escritas), gestuais, figurativas, 

documentais. (SEVERINO, 2007, p.121) 
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BARDIN (2009) organiza a análise de conteúdo em três fases: 

- pré-análise; 

- exploração do material; 

- o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

A pré-analise: 

“é a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de 

intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, num plano de análise.” (BARDIN, 2009 p.121) 

 

A exploração do material, “esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas.” (BARDIN, 2009 p.127) 

O tratamento dos resultados: “Os resultados em bruto aos tratados de maneira a serem 

significativos, falantes e válidos.” (BARDIN, id.) 

Toda a organização da análise de contéudo será estabelecida e categorizada com base nos 

objetivos de comunicação definidos por Yanaze (2011), que são: 

1. Despertar consciência; 

2. Chamar atenção; 

3. Suscitar intresse; 

4. Proporcionar conhecimento; 

5. Garantir identificação, empatia; 

6. Criar desejo e/ou Suscitar expectativa 

7. Conseguir a preferência; 

8. Levar à decisão; 

9. Efetivar a ação; 

10. Garantir e manter a satisfação pós-ação; 

11. Estabelecer interação; 

12. Obter fidelidade; 
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13. Gerar disseminação de informação pelos interlocutores. 

Assim, a utilização desses métodos permitirá um estudo com maior profundidade sobre o 

tema abordado, aprimorando a pesquisa e o processo de produção do conhecimento. 
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CAPÍTULO 1 – MERCADO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

NO BRASIL: PANORAMA ATUAL 

 

 

 

Para que uma organização consiga se comunicar de maneira eficaz com seus públicos, é 

preciso que ela conheça com profundidade o mercado na qual atua. Hoje o mercado não é apenas 

um lugar onde trocas de mercadorias são realizadas, mas consiste num ambiente de interação 

entre consumidor e organização. 

Deste modo, este capítulo compreende uma análise do cenário atual do mercado de ensino 

superior no Brasil, com enfoque nas Instituições de Ensino Superior - IES privadas. Serão 

abordados tópicos relevantes para análise a mercadológica deste setor, tais como: tipos de IES, 

dados numéricos (número de matrículas, ingressantes, instituições, docentes etc.), maiores grupos 

educacionais, empresas com capital aberto e tendências.  

 

 

1.1 Educação Superior no Brasil 

 

O ensino superior privado brasileiro passou por grandes transformações desde o início dos 

anos 90 até os primeiros anos do século XXI. O setor é visto como um negócio promissor, mas 

era restrito a poucos, pois o MEC exigia que as IES deveriam ser “sem fins lucrativos”, o que não 

despertava o interesse de investidores. (SÉCCA e LEAL, 2009; COBRA e BRAGA, 2004). 

Mas tudo começou a mudar na gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando 

o Brasil presenciou uma abertura no setor educacional privado, facilitando a abertura de novas 

IES e extinguindo a obrigatoriedade de ser sem fins lucrativos (COBRA e BRAGA, 2004). 

Em 1996 uma série de fatores políticos e macroeconômicos permitiu a expansão 

desse setor que obteve nos anos seguintes um crescimento praticamente sem 

parâmetros na economia nacional. Entre os principais fatores figuravam a 

flexibilização das regras para abertura de cursos e instituições ocorridas no 

governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Paulo Roberto Souza à 

frente do Ministério da Educação, e a regularização da lei que permitiu a 
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existência de instituições de ensino superior constituídas com finalidades 

lucrativas, em 1999. Essas ações vieram para atender à enorme demanda 

reprimida pelo ensino superior, em todos os níveis sociais, acumulada no Brasil 

entre 1996 e 2002. Tal demanda reprimida viria a se acentuar em função dos 

programas de democratização e universalização do ensino fundamental e 

consequente crescimento do ensino médio, ocorrido no mesmo período 

(VILLAS BÔAS, 2008, p. 32). 

 

Deste modo, atraídos por esses novos fatores, empresários passaram a investir no 

segmento, surgindo, então, um novo cenário na educação superior brasileira. 

 

A educação é um exemplo típico de bem semipúblico, que reúne qualidades dos 

bens públicos e dos bens de mercado. [...] a melhoria no nível de educação da 

população, por exemplo, gera um benefício global que é muito maior do que a 

soma dos benefícios individuais, estando aí a sua característica de bem público. 

Por outro lado, também pondera que o bem educação é perfeitamente divisível, 

assim como os bens de mercado – o consumidor direto (aluno) é facilmente 

identificável, sendo possível quantificar, via preço, parte dos benefícios da sua 

maior educação (CONTADOR apud SÉCCA e LEAL, 2009). 

 

 

A procura pelo ensino superior privado também foi incentivada por programas como o 

Financiamento Estudantil (FIES), criado pela Caixa Econômica Federal (CEF), em 1999, para 

financiar estudantes de ensino superior, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), do 

governo federal, criado em 2004 e cujo objetivo é conceder bolsas de estudo parciais e integrais 

para estudantes de IES privadas, facilitando o ingresso de estudantes de classes menos 

privilegiadas no ensino superior. Por outro lado, os alunos do ensino superior também recebem 

financiamento da iniciativa privada. (SÉCCA e LEAL, 2009, p. 113) 
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Quadro 01 – Crédito Estudantil e Bolsas 

 

Fonte: Sécca e Leal 2009, p. 113 

 

Cabe ressaltar que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa do Ministério 

da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados 

em instituições não gratuitas, passou a funcionar em um novo formato a partir de 2010 e no final 

de 2014 sofreu alterações por meio das portarias 21, 22 e 23. O programa sofreu sérias restrições 

em 2015 e deve apresentar uma queda superior a 50% no número de novos contratos. No período 

de 2010 a junho de 2015 o acumulado chegou a 2,1 milhões de contratos. Já no primeiro semestre 

de 2015 o número de contratos firmados foi de aproximadamente 252,5 mil. Juntos, os estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro possuem mais da metade dos contratos firmados 

no Brasil (1,08 milhão) no cumulativo do período de janeiro/2010 a junho/2015.  
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Gráfico 01 – Contratos Firmados FIES Brasil – em milhares 

 

Fonte: Semesp (2015) 

 

Logo, para tornarem-se competitivas e atuantes no mercado, mas enfrentando fatores 

como a internacionalização e a ampla concorrência, as IES tiveram que aprimorar sua gestão 

mercadológica e administrativa. 

Hoje devido a fatores como as fusões, a entrada de concorrência internacional no 

mercado, as mudanças nas regras do FIES e a estagnação no número de matrículas, as IES 

precisam apresentar diferencias competitivos em um forte planejamento estratégico para 

sobreviverem ao mercado. Mas apesar de todas essas dificuldades, o segmento  continua 

promissor e lucrativo no país. 

 

 

1.2   Denominações das Instituições de Ensino Superior (IES)1 

 

Conforme estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação), as IES brasileiras são 

denominadas em públicas (Federais, Estaduais ou Municipais) - são Financiadas pelo Estado e 

não cobram taxas de matrícula ou mensalidade dos seus alunos e privadas - são aquelas 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem finalidade de lucro. 

                                                      
1 As denominações abaixo descritas foram baseadas  na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB) e nas 

informações constantes no site de Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações Exteriores 

(http://www.dce.mre.gov.br/index.php, acessado em 01 ago.2015.) 
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Ainda segundo o MEC, com relação à mantença da instituição, há a mantenedora - pessoa 

jurídica que provê os recursos necessários ao funcionamento da instituição de ensino e a 

representa legalmente e a mantida – instituição de ensino superior que realiza a oferta da 

educação superior. 

 

1.2.1   Categoria administrativa da instituição 

Com relação à categoria administrativa, uma instituição pode ser pública, privada ou 

especial. 

A IES pública pode ser categorizada como: federal - instituição mantida pelo Poder 

Público Federal, com gratuidade de matrículas e mensalidades, estadual - instituição mantida pelo 

Poder Público Estadual, com gratuidade de matrículas e mensalidades e municipal - instituição 

mantida pelo Poder Público Municipal, com gratuidade de matrículas e mensalidades. (LDB do 

MEC). 

Já a IES privada é classificada como: com fins lucrativos - instituição mantida por ente 

privado, com fins lucrativos; sem fins lucrativos não beneficente - instituição mantida por ente 

privado, sem fins lucrativos (pode ser confessional ou comunitária, conforme o art. 20 da LDB) e 

beneficente: instituição mantida por ente privado, sem fins lucrativos, detentora de Certificado de 

Assistência Social, nos termos da legislação própria (pode ser confessional ou comunitária). 

(LDB do MEC). 

Conforme o art. 242 da Constituição Federal, uma instituição especial é um 

estabelecimento educacional oficial criado por lei estadual ou municipal e existente na data da 

promulgação da Constituição Federal, que não seja total ou preponderantemente mantida com 

recursos públicos, portanto não gratuita. 

 

1.2.2  Organização acadêmica da instituição 

O quadro abaixo delineia a organização acadêmica das IES brasileiras, de acordo com o 

que foi constituído pelo Ministério da Educação: 
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Quadro 02 – Organização Acadêmica das IES brasileiras 

Tipo de Instituição Definição 

Faculdade categoria que inclui institutos e organizações 

equiparadas, nos termos do Decreto n° 5.773, de 2006 

Centro Universitário dotado de autonomia para a criação de cursos e vagas 

na sede, está obrigado a manter um terço de mestres 

ou doutores e um quinto do corpo docente em tempo 

integral 

Universidade dotada de autonomia na sede, pode criar campus fora 

de sede no âmbito do Estado e está obrigada a manter 

um terço de mestres ou doutores e um terço do corpo 

docente em tempo integral 

Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia 

para efeitos regulatórios, equipara-se a universidade 

tecnológica 

Centro Federal de Educação Tecnológica para efeitos regulatórios, equipara-se a centro 

universitário 

Fonte: Ministério da Educação – MEC  
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1.2.3  Tipos de cursos e graus 

Os tipos de cursos e graus existentes na educação superior brasileira são: 

 - Graduação: cursos superiores que conferem diplomas, abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, 

conferindo os graus de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia; 

- Bacharelado: curso superior generalista, de formação científica ou humanística, que 

confere ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de 

atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel; 

- Licenciatura: curso superior que confere ao diplomado competências para atuar como 

professor na educação básica, com o grau de licenciado; 

- Tecnologia: cursos superiores de formação especializada em áreas científicas e 

tecnológicas, que conferem ao diplomado competências para atuar em áreas profissionais 

específicas, caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo; 

- Pós-graduação stricto sensu: cursos de educação superior compreendendo os programas de 

mestrado e doutorado acadêmico ou profissional, que conferem diploma aos concluintes; 

- Especialização ou pós-graduação lato sensu: programas abertos a candidatos diplomados 

em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino, observada a 

carga horária mínima e requisitos fixados nas normas próprias, e conferem certificados aos 

concluintes; 

- Residência médica: programa de pós-graduação lato sensu, especialização na área 

médica, caracterizado como treinamento em serviço; 

- Residência multiprofissional em saúde: programa de pós‐graduação lato sensu, 

especialização nas áreas de saúde distintas da medicina, caracterizados como treinamento em 

serviço; 

- Extensão: programa de formação da educação superior, voltado a estreitar a relação 

entre universidade e sociedade, aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelas instituições de ensino, que confere certificado aos estudantes concluintes. Compreende 

programas, projetos e cursos voltados a disseminar ao público externo o conhecimento 
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desenvolvido e sistematizado nos âmbitos do ensino e da pesquisa e, reciprocamente, 

compreender as demandas da comunidade relacionadas às competências acadêmicas da 

instituição de educação superior. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC) 

 

As tabelas abaixo demonstram o número de IES no Brasil 

 

Tabela 01 – Número de IES por Organização Acadêmica– Brasil (2011 a 2013) 

 

Número de IES por Organização Acadêmica Brasil (2011 a 2013) 

Tipo de IES 2011 2012 2013 %2013 

Faculdades 2.004 2.044 2.016 84,3% 

Universidades 190 193 195 8,2% 

Centros 

Universitários 

131 139 140 5,9% 

Institutos 

Federais 

40 40 40 1,7% 

Total 2.365 2.416 2.391 100,0% 

Fonte: CENSO MEC 2013 apud  NONATO e PRESSE, 2015, p.13 
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Tabela 02 – Número de IES Pública e Privada – Brasil (2011 a 2013) 
 

 

 

 

 

Número de IES– Pública e Privada – Brasil (2011 a 2013) 

Tipo de IES 2011 2012 2013 %2013 

A. Privadas 2.081 2.112 2.090 87,4% 

B. Públicas 284 304 301 12,6% 

Total 2.365 2.416 2.391 100,0% 

 Fonte: CENSO MEC2013 apud  NONATO e PRESSE, 2015, p.13 

 

 

Para Cobra e Braga (2004, p.12), “as diferenças de autonomia e exigências entre os tipos 

de instituições que compõem o sistema de ensino superior brasileiro ocasionam uma significativa 

desigualdade na concorrência entre elas”. 

Ainda segundo os autores a ampliação do ensino superior não está completamente 

integrada às necessidades de desenvolvimento de cada região do país. A abertura desenfreada de 

cursos em pequenos e grandes centros tem saturado o mercado, fazendo com que muitas IES não 

sobrevivam à concorrência acirrada. 

 

1.3   Educação superior em números 

 

 

O mercado de ensino superior privado tem aumentado sua participação na economia 

brasileira. De acordo com Nonato e Presse (2015, p.10), “ao longo das últimas duas décadas o 

setor privado de educação superior foi adquirindo presença majoritária, principalmente devido à 

incapacidade do setor público em atender a demanda de estudantes para o nível superior”. 

Também conforme os autores a grande expansão do setor privado ocorreu efetivamente 

com a aprovação em 1996 da Lei 9.934 (LDB), regulamentando o processo de livre 

empreendimento do setor privado na educação superior. Isso gerou uma maior acessibilidade da 
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população ao ensino superior, gerando maior concorrência e uma consequente diminuição no 

valor das mensalidades. Alunos das classes socioeconômicas C e até parte da classe D tiveram 

acesso o mercado de educação superior. 

A pesquisa realizada pelo SEMESP (2012)2, denominada Mapa do Ensino Superior no 

Estado de São Paulo, mostra que a participação do ensino superior na economia brasileira 

representa cerca de 1% (PIB/IBGE) do total do PIB do Brasil, ou seja, R$ 41,4 bilhões. Em 2011, 

o setor da educação de nível superior no Brasil empregou mais de 751 mil profissionais, dos 

quais 378 mil são docentes e 373 mil exercem funções técnico-administrativas, além de ser 

responsável pela formação de mais de 871 mil alunos, sendo 676 mil concluintes em cursos 

presenciais do setor privado e 194 mil na rede pública. 

A Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2015 (p.11 e 12), organizada por 

Alexandre Nonato e Paulo Presse, da Hoper Educacional, traz os números gerais atualizados da 

educação superior no Brasil: o mercado de ensino superior privado brasileiro movimentou, em 

2012, R$ 28,23 bilhões; em 2013 o valor estimado foi de R$ 32 bilhões; em 2014 foi considerado 

um faturamento de R$ 35,9 bilhões. Já para o ano de 2015, estima-se uma receita de R$ 40,1 

bilhões.  

Ainda de acordo com a Análise Setorial, considerando o ensino público e privado, nas 

categorias presencial e a distância (EaD), o Brasil possui 7.305.977 alunos matriculados no 

ensino superior. A categoria presencial possui 6.152.405 matrículas (4.374.431 – 71,1% - ensino 

privado e 1.777.974 – 28,9%  - ensino público). Na EaD há 1.153.572 matriculados (999.019 – 

86,6% - ensino privado e 154.553 – 13,4% - ensino público). Em bacharelados existem 4.912.310 

(67,2%) matriculados; em licenciaturas há 1.374.174 (18,8%); em tecnólogos há 995.746 (13,6%) 

- ensino público e privado (presencial + EaD). 

Com relação ao número de ingressantes na educação superior através de processo 

seletivo, o estudo3 demonstra que há um total de 2.425.816 alunos, sendo 1.934.997 (80,6%) em 

IES Privadas e 490.819 (19,4%) em IES públicas. O total de ingressantes na educação presencial 

é 1.951.696 (80,5%) e na EaD 474.120 (19,5%). Concluíram a educação superior 991.010 alunos, 

sendo 761.732 (76,9%) em IES privadas e 229.278 (23,1%) em IES públicas. 

                                                      
2 Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado São Paulo. 
3 Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2015 
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Existem 2.391 IES no Brasil, sendo 2.090 privadas e 301 públicas.  Há 32.049 cursos de 

graduação, sendo 10.850 (33,9%) em IES públicas e 21.199 (66,1%) em IES privadas. São 

367.282 docentes em exercício no ensino superior, onde 212.063 pertencem às IES privadas e 

155.219 às IES públicas. Deste total de professores, nas IES públicas 22,5% são doutores e nas 

IES privadas 10,6%; possuem mestrado 12,5% em IES públicas e 27,5% em IES privadas; têm 

especialização 5,1% em IES públicas e 19,7% em IES privadas; possuem somente graduação 

2,1% em IES públicas e 0,3% nas particulares (NONATO e PRESSE, 2015, p. 12). 

De acordo com o SEMESP (2015), os cursos presenciais mais procurados no Brasil na 

rede privada foram: 

 

Tabela 03 – Cursos Presenciais Mais Procurados – Rede Privada - 2013 

 

Fonte: SEMESP (2015) 
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Já a taxa de evasão no ensino superior foi: 

 

Gráfico 02 – Evasão no Ensino Superior em 2013 - Brasil 

 

Fonte: SEMESP (2015) 

 

O Brasil é o país com o maior número de IES privadas com fins lucrativos no mundo. Isso 

explica o fato de que o Brasil está entre os países que mais registram fusões e aquisições (mais de 

250 na última década). Todos os anos, diversos negócios no setor educacional são fechados 

(NONATO e PRESSE, 2015). 

 

1.4   Maiores Grupos Educacionais Privados brasileiros 

 

Atualmente, pode-se observar em diversos setores que o mercado está cada vez mais 

caracterizado pelas fusões e aquisições, em que os negócios ficam mais concentrados nas mãos 

de poucas corporações, denominadas consolidadoras, pois geralmente possuem uma participação 

de mercado significativa no segmento onde atuam. 

Na educação superior privada brasileira a realidade não é diferente: o mercado está cada 

vez centrado em poucos grupos que possuem a fatia mais expressiva do número de alunos 

matriculados. São eles: 
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Tabela 04 – Maiores Grupos Educacionais do Brasil 
 

 

 

Maiores Grupos Educacionais Privados do Brasil - 2014 

Ranking Grupo Educacional Estimativa 

faturamento 

2014 (milhões) 

Participação 

Faturamento 

do setor 

Estimativa 

de 

matrículas 

2014 

Market 

Share 

1º Kroton - Anhanguera R$ 6.253 17,4% 930.456 16,5% 

2º Estácio R$ 3.416 9,5% 384.700 6,8% 

3º Unip R$ 2.675 7,5% 380.822 6,7% 

4º Laureate R$ 2.782 7,7% 276.899 4,9% 

5º Uninove R$ 894 2,5% 137.257 2,4% 

6º Ser Educacional R$ 833 2,3% 103.200 1,8% 

7º Anima R$ 788 2,2% 69.567 1,2% 

8º Unicsul R$ 603 1,7% 67.607 1,2% 

9º Whitney R$ 505 1,4% 48.126 0,9% 

10º Devry R$ 427 1,20% 36.215 0,6% 

11º Grupo Tiradentes R$ 264 0,8% 36.937 0,7% 

12º Unicesumar R$ 271 0,8% 49.749 0,9% 

Total 12 maiores Grupos  R$ 19.743 55% 2.521.535 44,7% 

Total setor privado brasileito  100% 5.642.122 100% 

Fonte: Hoper Estudos de Mercado apud  NONATO e PRESSE, 2015, p.27 

  



36 
 

1.5   Empresas do setor educacional abrindo capital 

 

De acordo com Sécca e Leal (2009), o ensino superior no Brasil sofreu grandes 

mudanças desde o começo dos anos 1990 até os primeiros anos do século XXI. Muitas 

Instituições de Ensino Superior (IES) surgiram e houve a necessidade do governo federal 

aprimorar seu sistema de avaliação. Participantes do mercado profissionalizaram e aperfeiçoaram 

seus modelos de gestão. Algumas empresas do setor realizaram fusões e aquisições, novos 

investimentos por todo o país e também abriram capital na BM&FBOVESPA.4 

Cinco empresas do setor de educação negociam suas ações na BM&FBOVESPA5:  

- Kroton6 (KROT3) abriu o capital em 23/7/2007; 

- Estácio (ESTC3) abriu o capital em 30/7/2007; 

- Anima (ANIM3) abriu o capital em 28/10/2013; 

- Ser Educacional (SEER3) abriu o capital em 29/10/2013; 

- Abril Educacional (ABRE3) abriu o capital em 26/7/2011. Ela foi comprada pela 

gestora de recursos Tarpon no início do ano de 2015, e mudou o código de negociação para 

SEDU3 em 28/7/2015.  

Os gráficos abaixo explicitam os valores em reais (R$) das cotações das ações dos 

grupos educacionais que possuem capital aberto na BM&FBOVESPA: 

 

  

                                                      
4 BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 
5 Fonte: AE Broadcast (Terminal de Notícias). Acesso em: 31.jul.2015 
6 A Kroton (KROT3) e a Anhanguera Educacional -antigo código de negociação AEDU3- celebraram um Acordo de 

Associação em 20/04/2013, onde foi decidido que a combinação das companhias ocorreria com a incorporação das 

ações da Anhanguera pela Kroton. (Fonte: BM&FBOVESPA - Fato Relevante de Acordo de Associação entre 

Kroton e Anhanguera, de 22/04/2013). 
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Gráfico 03 – Valores das Ações – Histórico 2007-2015  

 

 Fonte: AE Broadcast Terminal de Notícias. Acesso em: 11 abr.2016 

 

 
 

Gráfico 04 – Valores das Ações – set/2014-dez/2015 (Fechamento Mensal) 

 

 Fonte: AE Broadcast Terminal de Notícias. Acesso em: 11abr.2016 
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Ao analisar os gráficos anteriores, percebe-se que no período de 2007 a 2014, as ações 

tiveram um desempenho significativo, demonstrando um cenário de alta. Isso se deve a fatores 

como o crescimento econômico do setor e os programas de incentivo do governo federal, como 

por exemplo, o FIES7 e o Prouni8.   

Já ao final do ano de 2014, as ações do segmento educacional sofreram forte queda. As 

modificações no FIES9 (como taxa de juros mais alta e novo teto de renda familiar) promoveram 

um cenário de incerteza no setor educacional, pois várias das instituições do setor listadas em 

Bolsa possuem um número razoável de alunos que aderem ao programa de financiamento e, com 

as novas regras, as IES correm o risco de ter um número menor de matriculas de alunos via FIES, 

impactando assim no resultado destas empresas. A crise econômica e política que impacta o país 

também contribuem para um desempenho menos satisfatório. 

Nonato e Presse (2015, p.14) corroboram com relação aos impactos que as IES sofrem 

devido às mudanças ocorridas no FIES e à crise econômica e política:  

As medidas relativas ao FIES, por exemplo, impactarão imediatamente diversas 

instituições [...], com renda anual bastante atrelada aos financiamentos 

estudantis. Muitas IES têm mais de 30% do seu faturamento a partir do FIES, 

sendo que algumas delas superam o patamar de 50%. O grande desafio do 

segundo governo Dilma será imediatamente acalmar o mercado internacional e a 

opinião pública nacional, já que inflação, desemprego e escândalos de corrupção 

estão cada vez mais evidentes [...] deixando muitos investidores apreensivos e 

desconfiados. 

Logo, tendo em vista imprevisibilidade de quais serão as próximas ações do governo no 

segmento, é recomendável prudência ao investir nas ações do setor educacional.  

 

 

 

                                                      
7 Fundo de Financiamento Estudantil 
8 Programa Universidade para Todos 
9 As modificações no FIES foram estabelecidas na Portaria Normativa nº 21, de 26 de dezembro de 2014, do 

Ministério da Educação (MEC). As principais mudanças estão relacionadas aos fatores novo teto de renda e aumento 

da taxa de juros. 
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1.6   Tendências do mercado educacional 

 

Apesar dos números expressivos do segmento educacional apresentados anteriormente, as 

IES têm enfrentado dificuldades para atender às suas demandas, devido a fatores como: 

problemas de gestão, inadimplência, perda de competitividade etc., além da estrutura do ensino 

superior brasileiro envolver várias modalidades, tais como: universidades, centros universitários e 

faculdades. 

O Censo do MEC de 2013 e a Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2015 

chamaram a atenção para a queda do número de ingressantes, o que pode indicar um cenário 

pessimista para os próximos anos. Em 2011 foram 1.260.257 ingressantes na educação superior 

privada; em 2012 aumentou para 1.508.295 e em 2013 diminuiu para 1.494.490.  

 Com isso, pode-se perceber que o mercado privado das IES privadas no Brasil vem 

enfrentando uma série de desafios, que são pautados por Cobra e Braga (2004), Campos (2009), 

Las Casas e Las Casas (2008) e Polto e Réginer (2003), tais como: alto nível de inadimplência; 

demandas cada vez mais exigentes; crescimento do número de serviços ofertados e dificuldade de 

estabelecer padrões de mediação desses serviços prestados;  mudanças nos padrões dos processos 

de aprendizagem; forte concentração de matrículas em poucas instituições, ocasionada pelas 

compras, fusões e incorporações, o que provoca o fechamento de muitos cursos e até a extinção 

de IES; transvariação de IES com características semelhantes e  evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

 

Confome Kotler e Fox (1994, p. 186), a análise do mercado é constituída por três etapas:  

Mensuração e previsão do mercado: determinar o tamanho atual e futuro do 

mercado [...]; segmentação do mercado: determinar os grupos que compõem um 

mercado para escolher os principais grupos-alvo a atender e análise do 

consumidor: determinar as características dos consumidores [...] para adaptar a 

oferta a essas características.  

 

 Portanto, esta análise permitirá que as IES definam quem é, como se caracteriza e qual a 

dimensão do mercado no qual atuam. Também proporcionará informações que propiciarão 

definir quais as tendências mercadológicas. 
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A Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2015 (p.183 a 187), organizada 

por Alexandre Nonato e Paulo Presse, da Hoper Educacional, definem como tendências do 

mercado educacional para 2015 e 2016:  

 

a) Aumento do custo de vendas: as novas regras no FIES cogitam a queda do 

financiamento estudantil, reduzindo a demanda por cursos superiores e aumentando a 

concorrência às vagas das IES de todo o país. São consequências desse cenário atual o retorno ao 

financiamento privado e a majoração do custo de venda. Esses fatores deverão acentuar o 

investimento das IES em mídias (principais veículos de comunicação como internet, TV aberta, 

TV por assinatura, rádio, jornais etc.). Entre Janeiro de 2011 e dezembro de 2014 o investimento 

das organizações educacionais em mídia aumentou 47%, passando de 758 milhões em 2011, para 

quase 1,2 bilhão em 2014; 

 

b) Racionalização do investimento em mídia: o investimento, bem como a captação de 

alunos, torna-se cada vez mais hegemônico. A campanha promocional dá lugar ao processo de 

comunicação sistêmica e integrada, demandando campanhas com maior duração; 

 

c) Diferenciação competitiva em cursos: as IES têm cada vez mais buscado diferenciais 

competitivos devido a fatores como a redução da demanda e as novas regras do FIES; 

 

d) A hora das transferências: 278.655 alunos ingressam por “outras formas”, sendo a 

maioria por transferência. Para as IES orientadas para o mercado, o preenchimento de vagas 

ociosas com os alunos portadores do FIES é uma boa oportunidade; 

 

e) Gestão profissionalizada de indicadores WEB: o tempo de acesso aos portais da IES 

vem aumentando. Isso se deve ao fato dessas instituições investirem e diversificarem suas 

estratégias online, tornando-as mais heterogêneas e diferenciadas (NONATO e PRESSE, 2015, 

p.183 a 187). 
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Após a análise do mercado de ensino superior privado brasileiro, pode-se concluir que, 

embora os cenários político e econômico atual do Brasil sejam de incerteza, o segmento da 

educação superior privada é bem-sucedido, quando comparado a outros setores como a indústria 

e comércio.  

 

Apesar do momento de instabilidade porque passa o país, o setor de ensino 

privado tem feito muito para melhorar a qualidade de suas IES, ampliando cada 

vez mais a adoção de boas práticas de gestão administrativa e acadêmica, além 

de inovar na busca de novas formas de financiamento que permitam atender aos 

jovens que ficaram sem acesso o programa social do Governo Federal. E o 

ensino superior brasileiro seguirá em frente, transformando ideias e sonhos em 

atitudes que fazem a diferença, tornando nossas instituições mais sustentáveis, 

em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, apesar de todos os 

pesares. (FIGUEIREDO in SEMESP, 2015, p. 5) 

 

 

Cabe também ressaltar que o mercado de educação superior privada brasileiro é o maior 

do mundo, como demonstrado anteriormente, com um número significativo de fusões e 

aquisições e investimentos de capital internacional. 
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CAPÍTULO 2 – MARKETING NO SETOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos de marketing voltados para os serviços 

educacionais, bem como a aplicação do composto mercadológico neste setor. Também analisar-

se-á o ambiente de marketing no qual as IES estão inseridas. Em seguida serão definidos os 

conceitos de gestão de marca e elencados os tipos de público das instituições de ensino superior. 

Por fim, serão definidas as estratégias de posicionamento que essas IES vêm adotando.  

 

 

2.1  Marketing e a Educação Superior 

 

O marketing é uma atividade essencial para as IES, pois busca atender a um desejo, a uma 

necessidade humana. Muitas pessoas almejam obter um diploma de nível superior e a instituição 

deve estar preparada para esse realizar sonho tão esperado. Para Kotler (apud TERKAN, 2013, p. 

147, tradução nossa)10, “marketing é definido como uma atividade social que é focada em 

satisfazer as necessidades e desejos entre consumidores e produtores por meio de um processo de 

troca”.  

O conceito de marketing está conectado à satisfação das necessidades humanas através do 

oferecimento de produtos ou serviços por meio do processo de trocas. As organizações precisam 

identificar corretamente quais são os desejos e as necessidades de seus clientes e oferecer a esses 

consumidores produtos e serviços que os satisfaçam. 

Também é essencial que essas empresas tornem esses produtos e serviços acessíveis ao 

seu público-alvo. O cliente precisa estar ciente que o bem de consumo que o satisfaz está 

disponível para aquisição. 

 

Marketing é análise, planejamento, implementação e controle de programas 

cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias de valores com 

                                                      
10 Texto original: Marketing is stated as social activity focused at satisfying needs and wants between consumers and 

producers through exchange process (KOTLER apud TERKAN, p. 147). 
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mercados-alvo e alcançar os objetivos institucionais. Marketing envolve 

programar as ofertas da instituição para atender às necessidades e aos desejos de 

mercados-alvo, usando preço, comunicação e distribuição eficazes para 

informar, motivar e atender a esses mercados (KOTLER e FOX, 1994, p. 24) 

 

Kotler e Fox (1994, p.24 e 25) fazem algumas considerações com relação à definição de 

marketing: 

- possui a função de auxiliar os gestores solucionar os problemas de mercado; 

- constitui-se em ações minuciosamente planejadas; 

- proporciona trocas voluntárias de valores; 

- compõe a seleção de mercados-alvo e não na tentativa de oferecer tudo a todos os 

públicos; 

- auxilia as instituições a resistir e progredir através do atendimento eficaz dos seus 

mercados; 

- depende do planejamento da oferta da instituição no que tange ao suprimento das 

necessidades de seus públicos; 

- utiliza o mix de marketing (produto, preço, distribuição e comunicação). 

 

As instituições de ensino superior precisam estar capacitadas para entender, planejar e 

gerir suas ações mercadológicas, para realizar troca de valores e atender às expectativas de seus 

consumidores.  

Atualmente, as IES tem utilizado o marketing como meio de suporte para conhecer o 

mercado, planejar sua oferta e atender com eficácia as demandas que almejam consumir seus 

produtos.  

Mas nem sempre foi desta forma: em meados dos anos 60, as instituições de ensino 

praticamente ignoravam o marketing. Faziam suas seleções de alunos sem conhecer com 

profundidade o ambiente onde atuavam. Logo nos anos 70, quando mercado passou a sofrer 

transformações como o aumento da concorrência e maior exigência dos públicos de interesse, as 
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IES passaram a se conscientizar acerca da relevância do planejamento de marketing. (KOTLER e 

FOX, 1994). 

 

A partir da década de 70, com o boom da comunicação de massa e o movimento 

ocidental da democratização do saber, há um crescimento do número de 

instituições de ensino, da quantidade de vagas oferecidas e dos modelos de 

educação oferecidos [...] é como se, com a onda de mudanças, [...] as instituições 

passassem a se “atualizar” por necessidade imediata de sobrevivência no cenário 

de competição desenfreada e por um mercado que impunha a esse universo até 

então intocado uma nova relação com sue público, agora entendido como 

“cliente” (FACÓ, 2005, p. 17).  

 

Esse cenário propiciou  a criação e o desenvolvimento de modelos mercadológicos 

específicos ao segmento educacional  

As ações mercadológicas propiciam quatro benefícios principais para as instituições: 

“maior sucesso no atendimento da missão; melhorar a satisfação dos públicos; melhorar a atração 

dos recursos de marketing e melhora a eficiência das atividades de marketing” (KOTLER e FOX, 

1994, p. 30). 

 

2.2  Aplicação do composto de marketing nas IES 

 

As ações de marketing de uma instituição de ensino superior são focadas principalmente 

nas necessidades do mercado. Ao conhecer essas necessidades, elas desenvolvem requisitos de 

qualidade nos serviços educacionais que atraiam a atenção dos seus públicos-alvo. E a qualidade 

na educação é uma condição necessária para a competitividade da IES.  

No começo dos anos 60, Jerome McCarthy criou a terminologia dos 4Ps para definir o 

composto de marketing: Produto (Product), Preço (Price), Local de venda (Place) e Promoção 

(Promotion). (YANAZE, 2011, p. 32). 
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Figura 01– Mix de Marketing 

 

 

                              Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 17) 

 

Os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem das ferramentas de 

marketing disponíveis para influenciar compradores. Do ponto de vista de um 

comprador, cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um benefício 

ao cliente (KOTLER e KELLER, 2006, p. 17). 

 

Em seguida o conceito do mix de marketing evolui para uma definição mais 

contemporânea e abrangente: Produto/Serviço; Preço/Remuneração, Distribuição e Comunicação 

(YANAZE, 2011, p. 33) 

Para a execução de suas atividades de marketing as instituições de ensino superior 

utilizam o composto de marketing com o objetivo de obter as repostas desejadas dos mercados-

alvo, influenciando a demanda a optar por seus serviços. (KALENSKAYA, 2015) 
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2.2.1  Produto/Serviço nas IES 

 

 

A decisão mais fundamental que uma instituição toma é sobre quais serviços deve 

oferecer aos seus públicos. Os produtos/serviços oferecidos por uma instituição estabelecem sua 

posição no mercado com relação às outras instituições e determina como os consumidores 

responderão a essa oferta. A maioria da IES oferece vários tipos de produtos aos seus 

consumidores, tais como: cursos de bacharelado, pós-graduação, cursos de extensão, entre outros 

(KOTLER e FOX, 1994). O estabelecimento desses serviços educacionais exige esforço e tempo 

no processo de tomada de decisão, a fim de atender aos desejos e necessidades do mercado-alvo. 

O serviço educacional pode ser entendido como um ato ou desempenho 

oferecido por uma parte à outra. O desempenho é essencialmente intangível. Os 

serviços educacionais são atividades econômicas que criam valor e fornecem 

benefícios para os alunos entendidos como clientes e para as empresas que os 

empregam. (COBRA e BRAGA, 2004, p. 52) 

 

Para Facó (2005), são cinco as particularidades de um serviço educacional: 

Intangibilidade: não pode ser conhecido, experimentado ou avaliado antes do tempo; 

Inseparabilidade: sua produção e consumo são realizadas ao mesmo tempo; 

Perecibilidade: só existe no momento de sua produção, não é estocável; 

Variabilidade: difícil de ser padronizado; 

Interferência: o tipo de aluno interfere na qualidade do serviço prestado. 

 

Entretanto, Facó (2005), Kotler e Fox (1994) afirmam que apesar de sua natureza 

intangível, há como construir tangibilidade em serviço educacional. 

 

Como construir tangibilidade se o serviço é, por sua natureza intangível? [...] A 

resposta está na apresentação e na aparência, que vão desde o cuidado com os 

elementos físicos, como mobiliário, instalações, equipamentos, comportamento 

dos funcionários [...] (FACÓ, 2005, p. 22).  
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Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte pode oferecer a outras, 

que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de algo. Sua 

produção pode estar ou não vinculada a um produto físico (KOTLER e FOX, 

1994, p. 258). 

Na visão de Kotler e Fox (1994) um serviço, como outro bem qualquer, pode ser 

analisado em três níveis: 

- Produto núcleo: é o nível mais importante, que deve responder aos seguintes 

questionamentos: O que o consumidor procura? Meu produto está satisfazendo quais desejos do 

consumidor? Ele difere de um consumidor para outro. No caso de uma IES, por exemplo, ela 

fornece conhecimento, mas enquanto um aluno pode procurar mais o conhecimento teórico, outro 

pode buscar a aprendizagem na prática; 

- Produto tangível: é palpável e possui as seguintes peculiaridades: estilo (aparência), 

características (componentes individuais), nível de qualidade (nível de desempenho percebido), 

embalagem (o que envolve o produto) e marca (nome, símbolo ou design) Em uma IES pode-se 

citar como elementos perceptíveis dos serviços oferecidos: uma sala de aula, o professor, a 

cadeira, entre outros. 

- Produto aumentado: são benefícios adicionais que a instituição pode oferecer aos seus 

públicos-alvo. Esses benefícios vão além do produto núcleo e do produto tangível. Por exemplo, 

uma IES pode oferecer cursos de atualização profissional, associações de ex-alunos, entre outros. 

Figura 02 – Os Três Níveis do Produto 

 

Fonte: Kotler e Fox (1994, p. 259) 
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Cabe também ressaltar que todo produto/serviço tem um ciclo constituído pelas fases de 

introdução (lançamento), crescimento, maturidade e declínio. E os produtos/serviços 

educacionais também passam por essas etapas: 

Introdução: é a fase de lançamento do curso no mercado. É caracterizada por um 

momento de crescimento lento principalmente devido à relutância de alguns clientes potenciais 

em experimentar uma novidade (KOTLER e FOX 1994; TORRES, 2004). Nesta etapa os custos 

são altos, pois a IES tem que investir em divulgação para informar os públicos de interesse e 

levá-los à experimentação (GRAY apud TORRES, 2004, p.29). 

Crescimento: um produto passa para a fase de crescimento quando consegue satisfazer 

às necessidades do mercado e quem o experimentou tem uma opinião positiva sobre ele. Nesta 

etapa novas concorrências podem ingressar no mercado e as IES precisam, para sustentar o 

crescimento do seu produto, investir na melhoria da qualidade, promover ações promocionais e 

buscar a expansão para novos nichos de mercado (TORRES, 2004). 

Maturidade: nesta fase o produto atinge estabilidade. Como a escolha do curso por parte 

do cliente se processa num ritmo mais vagaroso e a competição torna-se mais acirrada, a IES 

precisa continuar investindo em qualidade e em ações promocionais, a fim de manter seus 

diferenciais competitivos (TORRES, 2004). 

Declínio: é a etapa final do ciclo de vida. O produto educacional entra nesta fase se a 

IES considerar que a manutenção do curso traz custos inviáveis ou se o consumidor fica 

apreensivo para escolhê-lo. Geralmente um curso entra em declínio se não está mais na “moda”, 

não despertando mais interesse no aluno, ou também se as mudanças tecnológicas, econômicas e 

no comportamento do consumidor redirecionam a demanda noutra direção. Logo, é adequado que 

a IES invista no lançamento de novos cursos no mercado (KOTLER e FOX, 1994; TORRES, 

2004). 
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A figura abaixo demonstra os principais fatores para composição de um produto 

educacional: 

 

Figura 03 – Composição de um Produto Educacional 

 

Fonte: Faria (2002, p. 98) 

 

Para decidir sobre as estratégias do produto, os gestores das IES deverão analisar as 

estratégias e tomar decisões baseando-se nos seguintes fatores: identificação do produto núcleo; 

adequar para cada curso o nível de produto tangível e de produto aumentado; equilibrar a linha de 

produtos; adotar ações que permitam o crescimento do produto perante o mercado; identificar o 

estágio do ciclo de vida em que o produto se encontra para que possa aumentar, modificar ou 

eliminar o número de cursos (FARIA, 2002, p. 98)  

É importante também ressaltar que a qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições 

é importante, porque desencadeia a satisfação. Mas é preciso notar que todas as partes 

interessadas no ensino superior tem uma visão particular da qualidade, dependendo de suas 

necessidades, que são específicas. (NICOLESCU, 2009). 

O aluno pode escolher a instituição e o curso, mas diferentemente de outros serviços, ele 

não determina o conteúdo que vai aprender e nem o método de aprendizagem. Por essa razão a 
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IES deve zelar pela qualidade dos seus cursos, planejar adequadamente seus conteúdos e criar um 

ambiente propício ao aprendizado (FACÓ, 2005). 

 

2.2.2  Preço nas IES 

 

Ao determinar seu preço uma instituição deve alinhá-lo aos objetivos que pretende 

atingir, aos mercados que almeja conquistar. Uma estratégia de preço bem estruturada pode ser 

um diferencial competitivo. 

 

Um dos mecanismos que tem se constituído em uma das mais importantes armas 

das organizações para se manterem competitivas e oferecerem soluções cada vez 

mais completas para seus clientes é o desenvolvimento de uma estratégia de 

preços (pricing) estruturada a partir de uma base de informações completa. 

(COBRA e BRAGA, 2004, p. 40). 

 

O estabelecimento preço tem três objetivos distintos para as organizações: maximização 

do resultado, maximização do uso e recuperação do custo. Após a IES ter fixado seu objetivo de 

preço, deve orientar sua estratégia para custos, demanda, concorrência ou também pode cogitar 

alguma combinação das três abordagens anteriormente citadas. (KOTLER e FOX, 1994) 

O pricing de uma IES deve interligar o preço que o aluno está disposto a pagar e o que 

ele receberá em troca. Preço e valor têm que estar claramente inter-relacionados. As estratégias 

de fixação de preço devem demonstrar a compreensão quanto ao real benefício que o público-

alvo está buscando, integrando satisfação, relacionamento e eficiência (COBRA e BRAGA, 

2004). 

Uma instituição pode também decidir por alterar seu preço e quando isso ocorre devem 

prever como os consumidores reagirão a essa mudança. 

 

As instituições que planejam mudar seus preços devem levar em consideração 

como os consumidores e concorrentes reagirão às mudanças. Os aumentos de 

preços devem ser anunciados com antecedência e acompanhados por uma 

campanha de comunicação explicando as razões do aumento e as realizações da 

instituição para minimizar seu impacto. (KOTLER e FOX, 1994, p. 297) 
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É importante também que as IES levem em consideração que além do preço, os alunos 

também assumem custos de esforço e custos de cunho psicológico. Deste modo, a definição do 

preço para um determinado curso deverá ser orientada para os consumidores, focando na 

percepção da relação custo-benefício que o aluno possui sobre aquele programa (TORRES, 

2004). 

 

2.2.3  Distribuição nas IES 

 

Oferecer cursos com qualidade e atraentes para o consumidor, cobrar preços adequados 

não é o suficiente. Uma instituição precisa estar acessível aos seus alunos. “A questão básica da 

distribuição é: Como podemos tornar nossos programas e serviços disponíveis e acessíveis aos 

nossos alunos?” (KOTLER e FOX 1994, p. 299) 

A distribuição é o elemento do composto de marketing que inclui todos os fatores de 

uma instituição que influenciam a disponibilidade e acessibilidade do serviço (GRAY apud 

TORRES, 2004). É o processo pelo qual uma IES torna seus programas e serviços disponíveis e 

acessíveis aos seus públicos de interesse, tornando-os convenientes e praticáveis em termos de 

programação e localidade (KOTLER e FOX, 1994). 

Muitos compreendem como canal de distribuição de um serviço educacional a forma 

pelo qual ele é entregue ao aluno (presencial ou à distância). 

 

Há ainda quem considere como modalidade de canal de distribuição a forma 

como o produto (no caso serviço) é entregue ao cliente. Nesse caso, no setor de 

ensino, teríamos a entrega presencial (nos campi das IES) e a entrega nas 

modalidades a distância, e por meio dos cursos in company (COBRA e BRAGA, 

2004, p. 39).  

 

Para planejar um sistema de distribuição eficaz a instituição deve identificar qual nível 

de conveniência pode e deve oferecer ao seu aluno. Caso ela não consiga oferecer o nível 

adequado de conveniência ao consumidor, pode pensar em alternativas como abrir instalações 

adicionais e/ou usar canais alternativos para atender a demanda, podendo também considerar a 

utilização de intermediários para auxiliar na distribuição. 
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2.2.4 Comunicação nas IES 

 

As IES precisam se comunicar eficazmente com seus públicos e necessitam fazer com 

que o mercado conheça os cursos que oferece. E a comunicação proporciona o diálogo e a 

interação da instituição com seus públicos, bem como permite conhecimento do ambiente 

mercadológico e um melhor entendimento sobre quais são as necessidades dos consumidores. 

Deste modo, a comunicação nos serviços educacionais representa uma parte importante 

do composto de marketing, pois objetiva estabelecer relacionamentos entre instituição e seus 

públicos de interesse (FREIBERG apud TORRES, 1994). 

Kotler e Fox (1994) e Alves (apud TORRES, 1994) propõem que um planejamento de 

comunicação eficaz envolve os seguintes passos: 

- Identificar o público-alvo: identificação dos públicos, bem como quais são seus 

interesses, desta forma a instituição poderá fornecer-lhes as informações apropriadas; 

- Facilitar o entendimento da resposta procurada: a comunicação deve ser planejada para 

obter uma resposta. Então, a instituição precisa preparar a mensagem de modo que ela alcance e 

tenha resposta por parte do público almejado; 

- Desenvolver a mensagem: a instituição deve preparar uma mensagem que atraia a 

atenção, capture o interesse, desperte o desejo e faça o consumidor efetivar uma compra; 

- Escolher a mídia: devem ser escolhidos os canais de comunicação mais adequados ao 

perfil do meu consumidor; 

- Selecionar os atributos das fontes: a mensagem deve ser transmitida através de canais 

de comunicação confiáveis, credíveis e agradáveis; 

- Feedback: a instituição deve verificar junto aos seus públicos se a comunicação foi 

compreensível e se os objetivos foram alcançados. 

Uma IES deve planejar sua comunicação objetivando a disseminação de informações e o 

desenvolvimento de um relacionamento mais próximo com seus públicos. As ações 

comunicacionais da instituição (venda pessoal, propaganda, relações públicas etc.) devem estar 
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integradas para que se possa atrair a atenção de quem ela almeja atingir e compartilhar 

informações.  

O assunto comunicação em instituições de ensino superior será abordado com maior 

profundidade no capítulo 03 deste trabalho. 

 

 

2.3  O ambiente mercadológico das IES 

 

Atualmente, o mercado privado de educação superior no Brasil vem crescendo e se 

desenvolvendo de forma constante, por conta de questões como: maior concorrência, fusão e/ou 

aquisição envolvendo organizações do setor, maior número de cursos oferecidos, entre outros 

pontos.  

As IES atuam num cenário mercadológico complexo e que muda constantemente. Para 

Kotler e Fox (1994, p. 138) “cada instituição deve monitorar seu ambiente e adaptar-se a ele se 

desejar sobreviver e prosperar”. A relevância da análise do ambiente de marketing é bem definida 

por McCarthy e Perreault (apud YANAZE, 2011, p. 244): “Os administradores não planejam 

estratégias em um vácuo. Quando escolhem mercados e desenvolvem os 4 Pês, eles devem 

trabalhar com muitas variáveis ambientais mais amplas de marketing”.  

Dessa forma, uma análise bem definida do ambiente mercadológico proporciona à 

instituição maiores possibilidades de obter sucesso em suas estratégias de marketing. 

A compreensão da arena de marketing de uma instituição de ensino permite um melhor 

conhecimento sobre as dimensões do ambiente do mercado onde atua. Kotler e Fox (1994, p. 42) 

descrevem a arena de marketing de uma instituição: 
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Figura 04 – Arena de Marketing de uma IES 

 

                     Fonte: KOTLER e FOX, 1994, p. 22) 

- Ambiente interno: são os púbicos internos de uma instituição, bem como 

professores, funcionários, administradores, conselho universitário e voluntários; 

- Ambiente de mercado: é composto pelos fornecedores, intermediários de 

mercado, corpo discente e instituições e/ou que fazem doações para a instituição; 

- Ambiente público: inclui as autoridades que fazem fiscalizações, os públicos 

locais, ativistas, público geral e público de mídia; 

- Ambiente competitivo: instituições concorrentes, que disputam pela 

fidelização, participação e atenção dos públicos-alvo da instituição; 

- Macro ambiente: fatores que influenciam e afetam diretamente o trabalho da 

instituição, tais como: fatores demográficos, econômicos, tecnológicos, 

ecológicos, políticos e sociais. (KOTLER e FOX, 1994, p. 22). 

 

Entender e inspecionar a arena de marketing é essencial para o processo de tomada de 

decisão da instituição, bem como para a adequação de suas estratégias, objetivando tanto atender 

às necessidades de seus públicos quanto atingir os objetivos organizacionais. 

Kotler (apud YANAZE, 2011, p. 244), “sugere dividir o ambiente de marketing em: 

ambiente demográfico, econômico, natural, tecnológico, político, legal e sociocultural”. Desta 

forma, ao estudar cada indicador que envolve o ambiente, a instituição terá uma maior 

capacidade de prever as mudanças e tendências setoriais, antecipando-se aos fatos e preparando-

se melhor para as transformações. 

Yanaze (2011) complementa a divisão do ambiente mercadológico de uma organização, 

estabelecendo as seguintes variáveis: 
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- variáveis operacionais: capacidade de prestação de serviços da instituição, 

investimentos, tecnologias que afetam a prestação de serviços etc. 

- variáveis concorrenciais: canais e preços das instituições concorrentes, ações 

mercadológicas, opiniões de clientes efetivos e potenciais etc. 

- variáveis econômicas: taxa de desemprego, taxa de crescimento do setor, medidas 

econômicas do governo sobre o setor etc. 

- variáveis políticas: políticas do governo (ex: FIES), políticas do setor, relação das 

instituições com seus stakeholders etc.  

- variáveis socioculturais: tendências do setor, mídias mais utilizadas pelos públicos, 

hábitos de comportamento e consumo etc. 

- variáveis legais: leis 

- variáveis tecnológicas: tecnologias disponíveis, novas tecnologias etc. 

- variáveis ambientais/climáticas. 

Portanto, as instituições de ensino superior que analisam de forma eficaz seu ambiente 

mercadológico estabelecem uma relação sistêmica com o espaço na qual está inserida, 

relacionando-se com seus públicos, identificando as variáveis e atendendo às expectativas de seus 

consumidores.  

 

2.4  A gestão da marca educacional 

 

Philip Kotler (2006) define uma marca como uma representação simbólica que identifica 

os bens ou serviços de uma organização, diferenciando-a dos seus concorrentes.  

 

Trata-se de um verdadeiro relacionamento entre empresa e consumidor que gera 

vantagem competitiva para as empresas e determina as decisões dos 

consumidores, incnetivando-os a experimentar, gostar, repetir e recomendar um 

produto aos seus amigos. Um relacionamento que pode chegar a ser tão 

profundo a ponto de “apaixonar”, “hipnotizar”, “fidelizar” um cliente, que 

sempre verá a marca como algo de grande valor e importância (CAVALHEIRO, 

2005, p. 36 e 37) 
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Estudiosos do assunto criaram o termo branding para definir a gestão focada na marca. 

“Gestão com foco na marca é uma nova visão estratégica em que a marca é o foco da gestão 

corporativa, alinhando produtos, processos, ações e comunicação em torno de uma mensagem 

clara e relevante para o consumidor” (CAVALHEIRO, 2005, p. 37). 

E uma IES precisa ter destaque no mercado pela qualidade dos cursos que oferece, e a 

marca deve refletir uma diferenciação com relação às concorrentes. A edificação de uma marca 

educacional é um longo processo de construção da imagem, da reputação, da qualidade dos 

serviços oferecidos e da demonstração de credibilidade da instituição perante o mercado 

(COBRA e BRAGA, 2004). 

Para Holbrook (apud COBRA e BRAGA, 2004) existem oito níveis de valor em uma 

marca para o consumidor: eficiência no desempenho; excelência na qualidade; respeito e ética 

perante o consumidor; estética (beleza); entretenimento; estima; status e espiritualidade (valor 

simbólico). O valor de uma marca também pode ser comparativo, ou seja, uma pode ter mais 

valor que outra. 

Os aspectos que as IES devem considerar para construir valor para uma marca 

educacional são: “A imagem da instituição é o destaque?; A qualidade dos cursos  justifica a 

fama da marca da instituição de ensino?; Os preços das mensalidades e o valor das matrículas são 

convidativos?; As condições de oferecimento de bolsas de estudo são de agrado dos alunos?” 

(COBRA e BRAGA, 2004, p. 79). 

Cavalheiro (2005); Cobra e Braga (2004) acreditam que uma IES deve edificar sua marca 

sobre quatro pilares: 

- Diferenciação: são os atributos próprios perceptíveis aos seus públicos. Uma IES precisa 

focar nos fatores que vão diferenciá-la da concorrência; 

- Relevância: é a importância que os consumidores dão aos atributos perceptíveis de uma 

marca. Os cursos que uma IES oferece devem ter destaque para o mercado. A relevância fortalece 

a marca no mercado 

- Estima: é a afetividade, a familiaridade que o consumidor tem com a marca. Uma IES 

deve gerar estima nos seus públicos. Quando uma marca é admirada, amada, ela se destada das 

demais concorrentes. 
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- Conhecimento: a disseminação do conhecimento pode fazer com que os públicos de 

interesse tenham simpatia pela IES. E a divulgação da marca fortalece o conhecimento que o 

mercado tem dela. 

 

O que vai diferenciar uma instituição de ensino da outra é cada vez mais o poder 

intangível de estabelecer cumplicidade com o universo que a cerca 

(funcionários, prospects, sociedade, fornecedores, etc.) A chave dessa relação 

está na mensagem implícita na marca da instituição, atrelada não apenas aos 

cursos e serviços que oferece, mas também ao comportamento que a instituição 

demonstra enquanto escola, faculdade ou universidade e enquanto empresa 

como uma todo (CAVALHEIRO, 2005, p. 38 e 39). 

 

Ainda na opinião de Nicolescu (2009), conceito de branding começou a ser utilizado 

pelas IES como fator de diferenciação. Ainda para a autora, gestão da marca é vista como parte 

da política de produtos e de promoção e tem características específicas para o ensino superior:  

- a analogia entre os conceitos marca, reputação e imagem tem que ser considerada11; 

- geralmente o branding está associado à criação de imagens com o objetivo de vender 

produtos/serviços, comunicar a identidade corporativa e promover atração e fidelização; 

- a IES se depara com desafios em termos de branding encontrando, muitas vezes, 

dificuldades para criar características para a marca que gerem exclusividade e a diferencie da 

concorrência; 

- o fato de haver múltiplas partes interessadas, faz com que o esforço de branding seja 

muito mais complexo, tendo em vista essa perspectiva da multidiversidade. 

Para a edificação de uma marca educacional de sucesso é preciso agregar valor à marca da 

instituição; gerar emoção; penetrar no mundo real (benefícios da marca) e no mundo imaginário 

(mensagens simbólicas) do consumidor; criar preferência pela marca e, por fim, a marca deve 

provocar sentimentos como lealdade, amor, paixão e exclusividade (COBRA e BRAGA, 2004). 

 

                                                      
11 A reputação geralmente é vista como algo que é construído ao longo do tempo, é a apresentação coletiva de 

imagens passadas de uma instituição estabelecidas ao longo do tempo. A reputação reflete a realidade do que a 

marca faz. Já a imagem é um conjunto imediato de significados associados a uma determinada instituição 

(NICOLESCU, 2009). 
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2.5  As IES e seus públicos 

 

Uma IES possui diversos públicos de interesse e precisa saber como se relacionar com 

cada um deles. Kotler e Fox (1994, p. 43) definem público como “um grupo distinto de pessoas 

e/ou organizações que têm interesse real ou potencial em afetar uma instituição”. Segundo 

Yanaze (2011), uma organização precisa indicar todos os públicos com que interage, 

identificando como eles afetam essa instituição positiva ou negativamente. Ainda segundo o 

autor, é preciso também estabelecer o grau de importância e a qualidade de relacionamento com 

cada entidade. 

Com base nos conceitos de Kotler e Fox (1994) e Yanaze (2011), é possível definir os 

elementos mais relevantes de uma IES: 

a) Inputs (o que se coloca para dentro): fornecedores, legislação de órgãos 

governamentais, comunidade local, órgãos fiscalizadores, conselho universitário, 

corpo docente, comunidade empresarial; 

b) Throughputs (intermediação, se produz por meio de): desenvolvimento de projetos 

pedagógicos, reuniões periódicas com coordenações, congressos etc.; 

c) Outputs (resultado): público geral, ex-alunos, alunos matriculados, precificação, 

comunicação,distribuição, produto (cursos).  

No que diz respeito ao consumidor final (aluno), há aqueles que exercem papéis no 

processo de tomada de decisão sobre qual curso fazer e em qual instituição: 

 

Usualmente a família, amigos, vizinhos e outros participantes do círculo de 

convivência do aluno em potencial exercem papéis variados na decisão sobre 

onde o mesmo deve estudar, que podem variar entre: Iniciador, que sugere a 

ideia do curso; Influenciador, cujo ponto de vista ou conselho influencia a 

decisão; Decisor, quem realmente toma a decisão sobre qual curso, onde estudar 

e quando começar; Pagante, o responsável por assumir a provisão de recursos 

financeiros para custear o curso. Esses papéis podem ser exercidos por pessoas 

diferentes ou serem acumulados por uma mesma pessoa em diferentes escalas e 

momentos alternados (GUIMARÃES, 2004, p. 103, grifo nosso) 
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Diante deste cenário, a IES precisa desenvolver ações mercadológicas bem consolidadas 

que produzam atributos positivos e significativos sobre ela, a fim de estreitar relacionamentos e 

impressionar seus públicos.  

 

 

2.6  Posicionamento das IES no mercado 

 

Cada instituição de ensino superior possui mercados específicos. Com públicos de 

diferentes perfis, a IES precisa estabelecer estratégias de posicionamento de marketing que 

atinjam cada um deles. 

 

[...] as escolas precisam se tornar estrategicamente diferenciadas para e possuir 

um claro posicionamento no mercado. Segmentar o mercado e direcionar o seu 

foco para públicos específicos pode ser uma saída interessante (COBRA e 

BRAGA, 2004, p. 91) 

 

Conforme Kotler (2001), o posicionamento é a forma de implantar todos os benefícios e 

diferenciação na mente dos consumidores. Ainda segundo Madia (apud COBRA e BRAGA, 

2004, p. 98), “o posicionamento se dará por meio de sinais, gestos, manifestações e símbolos de 

comunicação que sensibilizem um identidade consistente e capaz de corresponder às expectativas 

do cliente e superar todos os concorrentes específicos” 

Na opinião de Cobra e Braga (2004, p. 103), as principais utilidades do posicionamento 

para uma IES são: 

- Fornecer uma análise útil para definir e compreender o relacionamento entre os cursos e 

o mercado; 

- Identificar as oportunidades de mercado para: introdução, remodelagem ou eliminação 

de cursos; 

- Auxiliar no processo de tomada de decisão com relação às concorrentes referente a: 

escolha de locais estratégicos para novas instalações; estratégias de preços dos cursos e 

estratégias comunicacionais. 
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Ao definir seu posicionamento, uma IES poderá estabelecer com maior clareza e 

assertividade suas estratégias de marketing. 

 

2.6.1  Posicionamentos possíveis para as IES 

 

É fundamental que uma IES tenha sua estratégia de posicionamento bem definida. 

Cavalheiro (2005, p. 39) estabelece como estratégias de posicionamento para as IES: 

 

- Posicionamento geográfico: a instituição oferece uma oferta de campi em todas 

as regiões da cidade, tendo como diferencial a proximidade com relação à 

residência ou ao trabalho do aluno; 

- Posicionamento de excelência: a instituição oferece um ensino de excelência 

em determinada área. São geralmente instituições especializadas; 

- Posicionamento de preço: a instituição oferece o menor preço de mercado com 

uma boa relação de custo/benefício; 

- Posicionamento por tradição: são instituições que existem há muito tempo com 

bom desempenho e percepção do mercado, podendo apropriar-se da tradição 

como diferencial; 

- Posicionamento por diferencial da marca: a instituição opta por ser percebida 

por diferenciais nítidos e exclusivos de sua marca. 

 

Existem também os posicionamentos de mercado com base psicográfica, cujo principal 

desafio é “como medir os sentimentos e interesses dos candidatos aos cursos da escola e afinal 

definir o tipo de aluno que se pretende conquistar” (COBRA e BRAGA, p. 93). 

Há um estudo psicográfico baseado no ciclo de vida de um produto/serviço, cujos 

primeiros consumidores a experimentarem o produto/serviço são denominados inovadores; na 

fase de crescimento são consumidos pelos adotadores iniciais; quando se atinge a maturidade os 

consumidores são denominados integrados; e no final do ciclo aparecerem os retardatários.  

(COBRA e BRAGA, 2004). 
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Existe também um estudo, denominado VALS12, desenvolvido pela agência de 

propaganda Young & Rubicam (apud COBRA e BRAGA, 2004) que é baseado no perfil do 

jovem: 

Transformadores: buscam auto realização por meio de atividades que gerem respeito e 

reconhecimento. São jovens que querem mudar. Geralmente valorizam instituições que são 

socialmente responsáveis; 

- Exploradores: pensam mais em si mesmos. Estimam marcas inovadoras e buscam 

instituições de ensino modernas; 

- Emuladores: preocupam-se com status social e apreciam marcas glamorosas. Buscam 

IES que oferecem cursos que estão na “moda”; 

- Vencedores: buscam sucesso e prestígio. Apreciam marcas autênticas e de qualidade. 

Procuram instituições de ensino renomadas; 

- Integrados: dispõem de menos recursos financeiros. Gostam de marcas tradicionais e 

confiáveis. Procuram instituições geralmente com uma mensalidade menor, mas que passam uma 

imagem de tradição e confiança; 

- Batalhadores: possuem poucos recursos financeiros. Procuram uma IES que podem 

pagar, mas que ao mesmo tempo pode lhe proporcionar uma ascensão profissional; 

- Inconformados: despreocupados, procuram fugir de responsabilidades. Querem estudar 

em instituições mais simples e populares, buscando cursos “mais fáceis”. 

Assim, ao estabelecer seu posicionamento a instituição poderá trabalhar melhor suas 

ações de marketing para fortalecer seus diferenciais competitivos. 

 

 

2.6.2  IES orientadas para o mercado 

 

Uma IES focada no mercado busca os atributos de seus públicos-alvo, as tendências, as 

características e tendências do seu ambiente mercadológico, procurando atender e satisfazer as 

                                                      
12 Valores associados ao estilo de vida 
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necessidades e desejos de seus clientes. Kotler e Fox (1994, p. 47), profere que “cada instituição 

deve determinar o nível de resposta que deseja e, depois, implementar programas para aumentar 

esse nível de satisfação”. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que organização com orientação para o mercado é aquela 

que encontra os produtos adequados para os seus clientes, e a chave para que esta empresa 

consiga atingir seus objetivos é ser mais eficaz e dinâmica que os seus concorrentes nos 

processos de criação, entrega e comunicação de um valor superior na opinião de seus públicos. 

Logo para Kotler e Fox (1994) uma instituição de ensino com orientação para o mercado 

faz todos os esforços para satisfazer os desejos e necessidades de seus consumidores e públicos, 

enquadrando-se às restrições de missão e orçamento.  

Desse modo, a organização necessita engajar-se em atrair os recursos de que necessita, 

possibilitando assim o processo de troca, proporcionando aos seus clientes aquilo que eles 

realmente necessitam e desejam. 

Cobra e Braga (2004) ressaltam que as IES privadas brasileiras vivem uma situação de 

mercado no qual ao mesmo tempo em que ocorre um crescimento da demanda, por outro lado, há 

uma crise com relação ao excesso de vagas que dilui a demanda com bom poder aquisitivo e 

aumenta a competitividade, forçando muitas instituições a reduzirem seus preços. 

Ainda segundo os autores, com essas instituições disputando cada vez mais os públicos de 

classe A e B, os quais já possuem demanda atendida, começa essa movimento de diluição entre 

as novas IES que vão surgindo no mercado, aumentando a competição no setor.  

Atualmente, não basta mais informar ao seu cliente que possui excelência de ensino, 

instalações modernas, tradição e corpo docente com qualificação. É preciso que as IES busquem 

e enfatizem suas diferenciações perante seus públicos-alvo, fazendo com que eles optem por 

determinada IES e não por suas concorrentes.  

Cobra e BRAGA (2004, p.41 e 42) desenvolveram um estudo que classifica as IES quanto 

à imagem para o mercado: 
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Figura 05 - Classificação das IES quanto à imagem para o mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: COBRA e BRAGA 2004, p. 41 

 

- Best-price: são as IES de todos os tamanhos que competem com base no menor 

preço. São instituições exclusivamente diplomadoras, que atraem alunos das 

classes econômicas C e D e parte da classe B – aqueles preocupados somente 

com a obtenção do diploma; 

- Convenientes: são IES que captam alunos com base na tríade localização, 

acesso e preço. A maior parte das IES brasileiras se classifica nessa categoria, 

em que estão também as faculdades isoladas, de qualidade variável, situadas em 

cidades de pequeno e médio porte, onde existe apenas uma ou duas IES. Seus 

cursos não apresentam diferenciais competitivos; 

- Tradicionais: são IES que existem há mais de duas décadas e hoje estão na 

categoria de universidade. Atraem alunos com base no amplo portfólio de 

produtos, na tradição e no porte da instituição; 

- Segmentadas: competindo na mesma categoria e faixa de preço que as IES 

tradicionais, as IES segmentadas se caracterizam por serem relativamente 

recentes e estarem focadas em determinada área ou nicho de mercado 

- Diferenciadas: são as IES que conquistaram um share of mind (conscientização 

do maior número possível de pessoas em relação a uma marca) do público-alvo, 

ou seja, são marcas lembradas por apresentarem diferenciais claramente 

percebidos pelo mercado.  

- Elitizadas: são as IES que já consolidaram uma imagem de excelência no 

mercado e cobram mensalidades bem mais altas que as demais.  

(COBRA e BRAGA, 2004 p. 41 e 42) 

 

Ainda conforme este estudo, o mercado brasileiro das IES privadas vive um período de 

solidificação, no qual muitas estão caindo e apenas dois tipos de instituição resistirão:  

ELITIZADAS 

DIFERENCIADAS 

TRADICIONAIS / 

SEGMENTADAS 

CONVENIENTES 

BEST-PRICE 
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a) as grandes que estabelecerem estratégias de economia de escala, investimento em 

localização e gestão especializada e; 

b) as pequenas e médias que adotarem táticas de segmentação de mercado e 

posicionamento bem determinado e focado nos diferenciais competitivos. 

As IES sofrem forte influência do ambiente no qual estão inseridas, sendo impactadas por 

ele. Consequentemente, precisam adequar seus recursos e planejar suas ações mercadológicas, 

definindo estratégias que promovam a conquista de novos clientes (alunos) e a manutenção da 

fidelidade dos alunos efetivos.   
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CAPÍTULO 3 – COMUNICAÇÃO DE MARKETING NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Neste capítulo serão correlacionados os conceitos de marketing elencados anteriormente 

com a comunicação. Primeiramente definir-se-á o papel e influência da Universidade na 

sociedade. Também será abordada a visão da Universidade como organização, explicitando a 

importância da comunicação como meio de interação entre instituição e seus públicos. 

Posteriormente serão estudados os conceitos de comunicação organizacional integrada, 

comunicação de marketing direcionada ao setor educacional e aplicação do composto 

comunicacional IES. Finalmente será abordada a relevância da comunicação no ambiente online 

para o segmento. 

 

3.1 Universidade, organização e sociedade  

 

A sociedade se recompõe e se transforma. Para Huntington (apud MEDEIROS, 2007 

p.44), a sociedade “se refere a uma mescla complexa de níveis superiores de moralidade, religião, 

conhecimento, arte filosofia, tecnologia, bem-estar material e provavelmente outras coisas mais.” 

Dessa maneira, as universidades são parte integrante desse sistema, exercendo o papel de 

influenciadores e modificadores das relações sociais.  

As relações sociais se dão dentro de um espaço onde vínculos são feitos e desfeitos 

constantemente 

 

[...] na contemporaneidade, a vida pode ser vista como instantes eternos que 

devemos viver da melhor maneira possível. Este é um dos fatores que exige que 

a educação seja cada vez mais próxima dos espaços, do aqui e do agora de cada 

sujeito. [...] este novo contexto não exclui o diálogo da educação nem 

impossibilita percebê-la como um espaço de luta ideológica. Precisamos adequar 

as propostas a essa nova configuração social. (MEDRADO e OLIVEIRA, 2011, 

p. 5) 

 

Maffesoli (2004, p. 20) corrobora com a questão da transformação constante da sociedade 

ao afirmar que:  

Quando os diversos elementos que compõem uma determinada entidade já não 

podem, por desgaste, incompatibilidade, fadiga, etc., permanecer juntos, eles 



66 
 

entram de diversas maneiras numa outra composição e, desse modo, favorecem 

o nascimento de outra entidade. 

 

Cabe ressaltar que além da função de transformadora social, de promotora da cultura e do 

saber, uma universidade também é caracterizada como organização, tendo de lidar e sobreviver às 

ameaças e concessões do ambiente em que está inserida.  

Coforme Kunsch (1992), a Universidade é parte integrante da sociedade organizacional, a 

qual é representada por diferentes tipos de instituições (igrejas, empresas públicas, empresas 

privadas, hospitais, sindicatos, escolas, universidades, órgãos do governo etc.). Desse modo, os 

indivíduos estão inseridos nesse sistema organizacional e dependem dele para viver e satisfazer 

suas necessidades. Para complementar essa visão, tem-se a definição de universidade de Eduardo 

Wanderley:  

 

É um lugar, mas não só ela, privilegiado para conhecer a cultura universal e as 

várias ciências, para criar e divulgar o saber; mas deve buscar uma identidade 

própria e uma adequação à realidade nacional. Suas finalidades são o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Ela é a instituição social que forma, de maneira 

sistemática e organizada, os profissionais, técnicos e intelectuais de nível 

superior que as sociedades necessitam. Situa-se na esfera da superestrutura, 

dentro da sociedade civil, mantendo vínculos com a sociedade política e a base 

econômica. Serve normalmente à manutenção do sistema dominante, mas pode 

também servir à transformação social (WANDERLEY, apud KUNSCH, 1992, 

p. 18).   

 

Entretanto, apesar de ser uma organização formal, uma universidade possui aspectos que a 

diferenciam das demais organizações, que conforme Kunsch (1992, p. 20), “isso se explica, 

sobretudo, por suas finalidades, seu tipo de atividades, suas formas e controle e funções que se 

desempenha na sociedade”.  

Considerando o cenário organizacional e social na educação superior brasileira, Brandão 

(2004) afirma que ela possui diversas funções, como: estimular a cultura, o desenvolvimento da 

ciência e levar o indivíduo a desenvolver um pensamento reflexivo. Também possui o objetivo de 

formar pessoas nas diversas áreas do conhecimento, que contribuirão para o desenvolvimento 

social do país. Ainda é finalidade da educação superior estimular a pesquisa e investigação 

científica, promovendo assim o crescimento da ciência e da tecnologia e a propagação cultural. 
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Esta contextualização tanto social quanto organizacional das IES explicita a relevância dos 

processos comunicacionais, os quais têm sido parte integrante do seu cotidiano, tendo em vista 

que promovem o diálogo e interação com seus públicos, impactando nas relações sociais. 

 

 

3.2  Comunicação organizacional: uma breve abordagem 

 

Nos dias atuais as empresas, como parte integrante da sociedade, são impactadas pelas 

transformações que ocorrem continuamente no meio no qual estão inseridas. E para se adaptar a 

essas mudanças as corporações têm de enfrentar desafios. E os processos comunicacionais que 

ocorrem nas organizações também são afetados, tendo em vista que a comunicação é um meio de 

interação social. 

 

Na contemporaneidade, a comunicação organizacional sucede dentro de um 

contexto muito mais complexo no âmbito tanto das organizações como da 

sociedade. Grandes são os desafios a ser enfrentados pelos atores envolvidos em 

uma sociedade em constantes transformações, onde as condições adversas e os 

cenários de turbulência passam a ser uma constante na vida das pessoas e das 

organizações em geral (KUNSCH, 2016, p. 10).   

 

A comunicação organizacional é um processo comunicacional que promove o diálogo 

mútuo e contínuo entre organização e seus públicos. Kunsch (2003, p. 149) define comunicação 

organizacional como:  

 

[...] a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro 

das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 

funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus diversos 

públicos. 

 

Margarida Kunsch (2003) divide a comunicação organizacional nas seguintes 

modalidades: 

- comunicação administrativa; 

- comunicação interna; 
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- comunicação institucional; 

- comunicação mercadológica. 

A comunicação administrativa foca nas funções gerenciais de uma empresa (planejar, 

organizar, dirigir e controlar), que conforme Markus e Yanaze (2016, p. 298): 

 

[...] trata das estratégias e dos meios de comunicação a serviço das atividades de 

gestão das empresas, ou seja, do planejamento, da organização, da coordenação 

e do controle [...] Ela abrange também a comunicação entre a empresa e seus 

diferentes stakeholders visando proporcionar aos gestores conhecimento para a 

tomada adequada de decisão. 

 

Kunsch (2003, p.152) complementa a definição de comunicação administrativa, ao 

afirmar que “[...] é aquela que se processa dentro da organização, no âmbito das funções 

administrativas, é a que permite viabilizar todo o sistema organizacional, por meio de uma 

confluência e fluxo de redes”.  

Ainda segundo a autora, administrar uma empresa consiste em gerir de forma eficaz seus 

recursos, alcançando os objetivos propostos. E a comunicação deve ser um processo contínuo que 

permite a organização do fluxo de informações para alcançar tais objetivos, fazendo com que a 

instituição interaja com as partes interessadas e se mantenha atuante em seu ambiente. 

A comunicação interna viabiliza o diálogo e a troca de informações entre a empresa e 

seus colaboradores. Pode ser definida como: 

 

[...] um setor planejado, com objetivos bem definidos, a para viabilizar toda a 

interação possível entre a organização e seus empregados, usando ferramentas 

da comunicação institucional e até da comunicação mercadológica (para o caso 

do endomarketing ou marketing interno). Portanto, a comunicação interna corre 

paralelamente com a circulação normal da comunicação que perpassa todos os 

setores de organização, permitindo seu pleno funcionamento (KUNSCH, 2003, 

p. 154). 

 

Logo, comunicação interna permite e estimula o diálogo entre os indivíduos pertencentes 

aos diferentes níveis hierárquicos da organização, pois é direcionada prioritariamente ao público 

interno. 
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A comunicação institucional está relacionada aos aspectos institucionais, de imagem e 

identidade da organização e no compartilhamento desses atributos corporativos com seus 

públicos, tanto interno como externo: 

 

Ela tem a importante função de estratégica de dar suporte às empresas no 

compartilhamento com seus diferentes públicos, internos e externos, dos 

fundamentos corporativos que caracterizam sua identidade, ou seja: missão, 

visão e valores. (MARKUS e YANAZE, 2016, p. 299). 

 

Ainda conforme Kunsch (2003) a comunicação institucional engloba a gestão estratégica 

das relações públicas, tendo em vista que explicita o caráter público da organização. Para realizar 

comunicação institucional é preciso conhecer profundamente a empresa, tendo em vista que esta 

modalidade comunicacional partilha seus atributos (missão, visão e valores) com seus públicos.  

A comunicação mercadológica gira em torno dos objetivos de mercado; utilizando-se de 

meios convincentes para alcançar, conversar e conquistar os consumidores. Ela está diretamente 

interligada à área de marketing: 

 

A comunicação mercadológica é responsável por toda a produção comunicativa 

em torno dos objetivos mercadológicos, tendo em vista a divulgação publicitária 

dos produtos ou serviços de ume empresa. Está vinculada diretamente ao 

marketing de negócios. É a área de marketing que deve estabelecer os 

parâmetros e fornecer necessários para toda a criação e organização da 

comunicação mercadológica. A propaganda, a promoção de vendas e todas as 

outras ferramentas que compõem o mix de comunicação de marketing têm de ser 

abastecidas com informações colhidas com pesquisas de mercado e do produto, 

que normalmente estão a cargo do departamento e setor de marketing das 

organizações. (KUNSCH, 2003, p. 162). 

 

Para Yanaze (2011) a comunicação mercadológica engloba os processos de gestão da 

troca de informações entre organização e seus públicos (interno e externo) que fazem parte do 

ambiente de marketing no qual a empresa está inserida. 

É pertinente salientar que a comunicação administrativa, a comunicação interna, a 

comunicação institucional e a comunicação mercadológica devem estar integradas, convergidas, 
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para que as organizações consigam se relacionar e se comunicar de forma mais concreta e eficaz 

com seus públicos. 

A figura abaixo explicita o modelo de comunicação integrada estabelecido por Margarida 

Kunsch: 

Figura 06 - Modelo de Comunicação Integrada 

 

Fonte: Kunsch, 2003, p. 151 

 

A comunicação integrada proporciona a convergência das áreas, o que permite uma 

atuação coesa. Implica na conexão das modalidades que formam o composto da comunicação 

organizacional (comunicação administrativa, comunicação interna, comunicação institucional e 

comunicação mercadológica). Essa vinculação possibilita ações comunicacionais estratégicas e 

gerenciais, que são mais elaboradas, refletidas e eficazes. (KUNSCH, 2003).  

Hoje falamos em pontos de contato e na integração das diversas ferramentas de 

comunicação como uma forma sinérgica para atingir os objetivos globais da 

organização, que não se concentram apenas no processo de troca, mas também 

na construção e manutenção da imagem corporativa, fruto de seu relacionamento 

com os mais variados públicos e comunidades (GALINDO, 2009, p. 225). 
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A comunicação integrada proporciona a convergência das áreas, o que permite uma 

atuação coesa. Implica na conexão das modalidades que formam o composto da comunicação 

organizacional (comunicação administrativa, comunicação interna, comunicação institucional e 

comunicação mercadológica). Essa vinculação possibilita ações comunicacionais estratégicas e 

gerenciais, que são mais elaboradas, refletidas e eficazes. (KUNSCH, 2003).  

Neste contexto, sobressai-se a importância de se estabelecer um plano estratégico de 

comunicação em que todas as suas formas estão conectadas. 

Além da proposta de comunicação organizacional de Margarida Kunsch há o modelo 

sugerido por Yanaze no qual ele retira o termo comunicação interna, por compreender que “os 

públicos internos podem, em diferentes circunstâncias, ser receptores de mensagens tanto de 

comunicação administrativa como mercadológica [...] e até institucional” (YANAZE, 2011, p. 

419).  

O modelo yanaziano classifica a comunicação de uma organização em três áreas: 

Comunicação administrativa: interna e externa. 

Comunicação mercadológica: interna e externa. 

Comunicação institucional: interna e externa. 

 

Cada área é delineada como: 

 

Comunicação administrativa interna 

Objetivos: disseminar eficiente e eficazmente informações, decisões e fatos 

relacionados à gestão empresarial (planejamento, organização, coordenação e 

controle); melhorar o relacionamento entre pessoas e setores, horizontal e 

verticalmente, formal e informalmente; promover motivação, envolvimento e 

comprometimento dos públicos internos na realização de tarefas. 

Públicos: diretoria, acionistas, setores da empresa, colaboradores. 

Comunicação administrativa externa 

Objetivos: disseminar eficiente e eficazmente informações, decisões, e fatos 

relacionados à gestão da empresa junto aos stakeholders externos em 

planejamentos e ações em comum; melhorar o relacionamento administrativo da 

empresa com seus públicos externos. 
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Públicos: fornecedores, distribuidores, bancos, prestadores de serviços, 

entidades patrocinadas (social, cultural, esportivo). 

Comunicação mercadológica interna 

Objetivos: “vender” os produtos da empresa primeiro para seus públicos 

internos; tornar comum a percepção de que a relação remuneração/trabalho é 

adequada e justa; disseminar nos públicos internos a convicção de que todos têm 

uma função mercadológica dentro e fora da empresa. Cada pessoa e setores e 

produtos a oferecer para outros. 

Públicos: diretoria, acionistas, setores da empresa colaboradores. 

Comunicação mercadológica externa 

Objetivos: tonar comum aos públicos consumidores os diferenciais competitivos 

da empresa em relação aos 3 outputs13 (produto, preço e distribuição); 

compartilhar com fornecedores informações, decisões e fatos da empresa com o 

objetivo de motivá-los a conhecer condições de ofertas atraentes. 

Públicos: bancos e instituições de fomento, fornecedores de infraestrutura, 

fornecedores de insumos, fornecedores de tecnologia e informação, clientes 

institucionais (atacado, varejo, franqueados, indústria), consumidores finais. 

Comunicação institucional interna 

Objetivos: tornar comum, compartilhar com os públicos internos: missões, 

visões, objetivos e metas, valores da empresa; promover boa vontade dos 

públicos internos e seus agregados em relação à empresa; incentivar nos 

colaboradores o sentimento de orgulho por fazer parte da comunidade 

empresarial; propiciar condições ambientais e de clima organizacional que 

evitem ou minimizem conflitos e crises entre setores e pessoas. 

Públicos: acionistas, diretoria, setores da empresa, colaboradores, familiares e 

agregados dos colaboradores. 

Comunicação institucional externa 

Objetivos: tornar comum aos diferentes públicos uma identidade corporativa 

positiva; promover boa vontade dos públicos externos em relação à empresa; 

propiciar relações institucionais positivas que evitem ou minimizem conflitos e 

crises envolvendo a empresa e seus diferentes públicos; aumentar o nível de 

admiração e de empatia dos stakeholders e da opinião pública, incrementando o 

valor percebido da empresa e de sua marca. 

Públicos: investidores externos, fornecedores, distribuidores, bancos, órgãos do 

governo (nos níveis, municipal, estadual e federal), academia, comunidade, 

entidades internacionais, organizações não governamentais, gestores de cultura, 

esporte e de programas sociais; sindicatos e associações, outros. (YANAZE, 

2011 p. 419 e 420, grifo nosso). 

Deste modo, este modelo possibilita identificar os escopos comunicacionais e os 

diferentes públicos que interagem com a organização em seus diferentes níveis.  

 

                                                      
13 Termo em inglês que significa “o que sai, o resultado, o produto” (YANAZE, 2011, p.54) 
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3.3  A comunicação de marketing e as IES  

 

As instituições de ensino superior precisam criar maneiras eficazes de se comunicarem 

com o mercado, a fim de atingir os objetivos previamente estabelecidos, tendo em vista que são 

prestadoras de serviço e necessitam criar valor agregado e oferecer benefícios com diferenciais 

para conquistar seus clientes.  

 

O serviço educacional pode ser entendido como um ato ou desempenho 

oferecido por uma parte à outra. O desempenho é essencialmente intangível. Os 

serviços educacionais são atividades econômicas que criam valor e fornecem 

benefícios para os alunos entendidos como clientes e para as empresas que os 

empregam (COBRA e BRAGA, 2004, p. 52). 

 

E a comunicação de marketing é um meio eficaz para que as IES possam informar seus 

públicos sobre seus produtos e serviços, promovendo a imagem e marca da instituição perante o 

mercado e gerando interação com seus clientes efetivos e potenciais. 

 

A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, 

persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os 

produtos e marcas que comercializam [...] ela permite às empresas conectar suas 

marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, experiências, sensações e 

objeto (KOTLER e KELLER, 2006, p. 532 e 533). 

 

Segundo Yanaze (2011, p. 432) as ações de comunicação de marketing que são mais usadas 

são:  

a) Propaganda (TV, rádio, mídia impressa, mídia externa, internet, etc.); 

b) Promoções de venda (equipe de vendas, canais de venda, cliente final etc.); 

c) Merchandising (design de produtos, embalagens, displays etc.); 

d) Organização e/ ou participação de eventos promocionais e de negócio; 

e) Televendas; 

f) Venda Pessoal; 

g) Product placement e propaganda tié-in; 

h) Comunicação digital (website, link patrocinado, blog, twitter etc.). 
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Para Kotler (apud GALINDO, 2012), o marketing na contemporaneidade não possui 

somente as funções de criar um produto, definir seu preço e permitir que ele seja esteja ao 

alcance de seu cliente. E a empresa que quer ir além do convencional precisa desenvolver um 

planejamento de comunicação mercadológica eficaz. 

Tendo em vista as transformações sofridas pela sociedade na contemporaneidade, Daniel 

Galindo faz uma releitura do conceito de comunicação de marketing, pois na visão do autor a 

sociedade contemporânea está em constante mutação e seus atores reagem a essas 

transformações. E isto também se reflete no ambiente empresarial. O modelo tradicional de 

marketing, baseado em identificar e suprir as necessidades dos clientes de forma mecanicista, dá 

lugar a um marketing contemporâneo, impactado pelas transformações socioculturais, 

econômicas e tecnológicas, onde o consumidor interfere diretamente no ambiente da organização 

- seja no consumo ou na construção da marca e da imagem da organização (GALINDO, 2012). 

Em seu livro “Comunicação mercadológica em tempos de incertezas”, publicado no ano 

de 1986, para Galindo a comunicação de marketing envolve: 

 

Toda e qualquer manifestação comunicativa gerada a partir de um objetivo 

mercadológico [...], constituindo-se de uma mensagem persuasiva elaborada a 

partir do quadro social-cultural do consumidor-alvo e dos canais que lhe servem 

de acesso, utilizando-se das mais variadas formas para atingir os objetivos 

sistematizados no plano (GALINDO,1986, p.37). 

 

Entretanto, as induções sociais, culturais e tecnológicas põem à prova a definição acima. 

Assim, contemporaneamente, a comunicação de marketing pode ser definida como: 

 

A produção simbólica decorrente do plano estratégico de uma organização em 

sua interação com o mercado, constitui-se em uma mensagem multidirecional 

elaborada com conteúdos relevantes e compartilhados entre todos os envolvidos 

nesse processo, tendo como fato gerador as ambiências socioculturais e 

tecnológicas dos seus públicos de interesse e dos meios que lhe garantam o 

relacionamento contínuo, utilizando-se das mais variadas formas e tecnologias 

para atingir os objetivos comunicacionais previstos nos plano (GALINDO, 

2012, p. 96). 

 

A comunicação de marketing está se modificando, devido às transformações que a 

sociedade e seus agentes vêm sofrendo causadas pelas tecnologias e novos modelos de negócios. 
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E as IES precisam estar atentas a essas mudanças e estabelecer planos eficazes de comunicação 

com o mercado para interagir e dialogar com seus públicos.  

De acordo com KOTLER e FOX (1994, p. 317), as instituições de ensino devem 

estabelecer suas estratégias de comunicação com as finalidades de:  

- manter ou ampliar a divulgação da imagem da instituição;  

- desenvolver um relacionamento leal e ter o suporte dos ex-alunos; 

- atrair doadores potenciais; 

- divulgar informações sobre suas ofertas de serviços; 

- atrair os públicos potenciais e aumentar as matrículas; 

- ratificar as informações erradas, incompletas ou inadequadas sobre a instituição; 

- atender as necessidades de informação de seu público interno (docentes, colaboradores 

etc.). 

Dessa forma, a comunicação de marketing é um meio de interação com seus públicos 

(internos e externos), informando-os acerca dos seus produtos e serviços, ou seja, é importante 

para o relacionamento com o meio ambiente, pois viabiliza e repercute as ações das IES. 

 

 

3.4  Ações de comunicação de marketing para IES  

 

Nos dias atuais, as ações de comunicação com o mercado têm se tornado cada vez mais 

importantes para o setor educacional. Fatores como a internacionalização, fusões e concorrência 

acirrada na área da educação privada, têm feito com que a comunicação tenha uma posição 

estratégica e de evidência no planejamento e na gestão das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Na opinião de Faria (2002), muitas IES não interpretam a comunicação como um todo, 

mas muitas vezes somente como uma propaganda que exalta as qualidades educacionais da 

instituição. A supressão de outros itens causa uma rachadura no composto comunicacional, que 

deve ser visto como um todo, ou seja, cada ação de comunicação deve estar interligada. 

Para Kotler (2006, p. 533), o mix de comunicação de marketing é composto por seis 

formas essenciais de comunicação:  
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Propaganda: qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de 

ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. 

Promoção de vendas: uma variedade de incentivos de curto prazo para 

estimular a experimentação ou a compra de um produto ou serviço.  

Eventos e experiências: atividades e programas patrocinados pela empresa e 

projetados para criar interações relacionadas à marca, diariamente ou em 

ocasiões especiais. 

Relações públicas e assessoria de imprensa: uma variedade de programas 

elaborados para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus 

produtos. 

Marketing direto: utilização de correio, telefone, fax, e-mail ou internet para se 

comunicar diretamente com clientes específicos e potenciais ou lhes solicitar 

uma resposta direta. 

Vendas pessoais: interação pessoal (cara a cara) com um ou mais compradores 

potenciais com vistas a apresentar produtos ou serviços, responder a perguntas e 

tirar pedidos. 

 

Embasado no mix de comunicação de marketing kotleriano, Faria (2002) desenvolveu um 

modelo de composto comunicacional adaptado aos serviços educacionais, fazendo alguns ajustes 

nos elementos que o compõem: acrescentou os itens identidade visual, imagem e feedback e 

suprimiu marketing direto, tendo em vista que o englobou aos outros elementos da comunicação.  
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Figura 07 – Composto de Comunicação para IES 

 

 

Fonte: Faria, 2002, p. 112 

 

Na visão do autor, o composto de comunicação para IES “deve ser visto como um quebra-

cabeça, onde cada peça tem sua tem sua importância para o todo” (FARIA, 2002, p. 111). 

E é com base no modelo acima que será realizada, nos itens abaixo, a descrição das ações 

comunicacionais aplicadas às Instituições de Ensino Superior. 
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3.4.1  Propaganda aplicada às Instituições de Ensino Superior 

 

 

Nos dias de hoje ser uma instituição sólida, com objetivos claros e bem definidos, com 

uma boa qualidade de ensino não é suficiente. Também é preciso que a IES torne os seus 

atributos visíveis ao mercado; e a propaganda é um meio de comunicação adequado para esse 

fim. 

Kotler, Fox e Churchill defendem o conceito de que propaganda é um meio pago de 

veiculação ao defini-la como “qualquer anúncio de comunicação de massa durante um período e 

num determinado espaço pagos ou doados por indivíduo, companhia ou organização” 

(CHURCHILL, 2000, p. 452) e formas impessoais de comunicação conduzidas através de mídia 

paga sob patrocínio pago” (KOTLER e FOX, 1994, p. 359). 

Já para Armando Sant´Anna, publicidade significa tornar público e propaganda constitui 

inserir uma ideia na mente de outrem. A palavra publicidade vem de público (do latim publicus) e 

indica a propriedade do que é público. Significa tornar pública uma ideia. Propaganda é 

conceituada como a difusão de teorias. A palavra foi traduzida em 1597 pelo Papa Clemente VII, 

que criou a Congregação da Propaganda, com a finalidade de divulgar a religião católica para 

todo o mundo. O vocábulo procede propagare, termo do latim que deriva de pangere (mergulhar, 

plantar, enterrar). Na visão do autor, atualmente ambas as palavras são utilizadas indistintamente, 

sem a diferenciação de pago ou não pago. (SANT´ANNA, 2002). 

No que tange ao segmento da educação superior, FARIA (2002) afirma que a propaganda 

a propaganda é um meio de comunicação eficaz tanto nos objetivos comerciais quanto 

institucionais do estabelecimento de ensino. 

E para Villas Bôas (2008), desenvolver uma propaganda educacional é uma tarefa 

complexa, pois alguns conceitos se tornaram comuns na comunicação das instituições. Logo, o 

essencial é que a IES torne sua identidade bem clara para o seu público-alvo.  

Sant´Anna (2002) define os três níveis de comunicação: 

a) Desconhecimento: é o nível mais baixo. Esta etapa inclui os indivíduos que desconhecem 

o produto da empresa, que nunca ouviram falar sobre ele; 
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b) Conhecimento: neste nível o consumidor possui pouco conhecimento sobre o produto e a 

empresa tem que se esforçar para que consiga que o público de identifique com o produto; 

c) Compreensão: nesta etapa o consumidor conhece o produto, sua marca, sua embalagem e 

suas funcionalidades; 

d) Convicção: além de preferir o produto por seus fatores racionais, o consumidor também 

opta por ele movido pelos fatores emocionais; 

e) Ação: nesta etapa o consumidor adquire o produto premeditadamente. 

 

Na opinião de Kotler e Fox (1994), para desenvolver uma propaganda eficaz uma 

instituição deve tomar cinco importantes decisões: 

- Estabelecimento dos objetivos de propaganda: os objetivos da propaganda devem ser 

claros e devem refletir as estratégias de posicionamento de posicionamento de mercado da 

instituição; 

- Determinação do orçamento de propaganda: as instituições devem decidir seus 

orçamentos de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Também precisam ser considerados 

fatores como: participação de mercado, base de consumidores, estágio no ciclo de vida e grau de 

substituição do produto, concorrência, saturação de comunicação, frequência da propaganda; 

- Decisão da mensagem: durante o seu processo de comunicação a instituição necessita 

usar diferentes tipos de mensagens (racionais, emocionais ou morais)14. Uma mensagem deve 

possuir um conteúdo que atraia a atenção de seu público-alvo; 

- Seleção do tipo de mídia: os canais de comunicação selecionados precisam ser hábeis e 

estar de acordo com o perfil do seu público. A escolha das mídias deve considerar as variáveis: 

hábitos de mídia, hábitos do público-alvo, características do produto, custo da mídia e 

características da mensagem; 

- Avaliação da eficiência da propaganda: esta é a fase final da utilização eficaz da 

propaganda. Para fazer revisões e corrigir erros a instituição pode fazer pré-testes15. Outro meio 

                                                      
14 As mensagens racionais têm como objetivo passar uma informação adiante e atender os interesses da audiência. Já 

as mensagens emocionais são preparadas para despertar emoções, sejam elas positivas ou negativas. E as mensagens 

morais objetivam transmitir o que é certo ou apropriado (KOTLER e FOX, 1994, p. 344). 
15 O pré-teste de propaganda é uma meio de avaliação que faz melhoramentos e correções antes do anúncio ser 

veiculado. Os métodos de pré-teste que existem são: avaliação direta: os consumidores falam sobre suas reações a 
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de avaliação que existe é o teste de mídia, que determina se determinado veículo é eficaz em 

termos de alcance e custo benefício. Também há o teste de nível de gastos com propaganda. 

Villas Bôas (2008, p. 361 e 362) estabelece, de uma maneira genérica, alguns dos estilos 

de propaganda mais utilizados no setor educacional. Para exemplificar cada estilo foram 

utilizados anúncios da Universidade São Judas Tadeu. 

- Humor: campanhas com conteúdo descontraído, divertido, cômico. 

Exemplo: Anúncio Universidade São Judas (campanha para o vestibular 2016), que 

aproveita as repostas erradas, absurdas, inventadas no Exame Nacional do Ensino Médio, 

popularmente conhecidas como “pérolas do Enem” para dar um “olhar mais descontraído” e 

reforçar o slogan da campanha “Quem não sabe inventa. Quem sabe faz São Judas”.  

 

Figura 08 – Anúncio de Humor da Universidade São Judas  

 

Fonte: Site da Universidade São Judas Tadeu16  

 

 

                                                                                                                                                                            
uma determinada propaganda ; testes de portfólio: os consumidores analisam um determinado portfólio de anúncios e 

posteriormente são analisados os níveis de lembrança do anúncio (KOTLER e FOX, 1994, p. 356) 
16 < http://www.usjt.br/>. Acesso em: 25 set.2015. 
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- Recortes do cotidiano: cenas de personagem no exercício de atividades práticas 

(andando no pátio da instituição, assistindo a uma aula etc.). 

- Testemunhal: alguma personalidade ou antigo aluno da instituição dá seu testemunho 

quanto à importância da formação para sua vida. 

Exemplo: Em sua campanha para o vestibular para o ano de 2014, a Universidade São 

Judas publica um anúncio que demonstra tanto recortes do cotidiano quanto a utilização de uma 

personalidade. O ator Mateus Solano está ao lado dos alunos na biblioteca da instituição. 

 

Figura 09 – Anúncio de Recorte do Cotidiano e Testemunhal da Universidade São 

Judas  

 

 

Fonte: Inteligemcia17 

 

- Demonstrativo: campanhas em que são apresentados os diferenciais da instituição. 

Exemplo: A Universidade São Judas Tadeu destaca o que acredita ser seus diferenciais 

competitivos (“94% dos Professores Mestres e Doutores”; “Uma das Universidades que formam 

mais CEOS no Brasil”; “5º lugar em aprovação na OAB São Paulo”; “Bolsas de até 40% por todo 

o curso” e “Juros Zero”) para atrair novos alunos. 

 

                                                      
17 < http://www.inteligemcia.com.br/em-alta-na-midia-mateus-solano-volta-a-estrelar-campanha-de-vestibular-da-

sao-judas/>. Acesso em: 20.mai.2016. 
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Figura 10 – Anúncio Demonstrativo da Universidade São Judas  

 

 

Fonte: Site da Universidade São Judas Tadeu18  

 

COBRA e BRAGA (2004) e OLIVEIRA (2009) fazem alguns apontamentos com relação 

à aplicação da propaganda nas instituições de ensino superior privadas brasileiras. Eles acreditam 

que muitos gestores têm considerado a propaganda como um meio importante de comunicação, 

mas ainda há aqueles que a consideram como um gasto desnecessário, que não possuem a visão 

de que ela é um meio de manutenção da lembrança da IES na mente do consumidor. 

Ainda segundo os autores, muitas instituições fazem propaganda baseada no preço dos 

cursos, mas há aquelas que levam em consideração a qualidade do curso, tradição, entre outros. 

Há também uma evolução significativa nas ações de propaganda, mas ainda é necessário que 

alguns estabelecimentos planejem suas ações de comunicação de modo a integrar os processos 

comunicacionais, alinhando-os aos objetivos da instituição e às necessidade de seus clientes, de 

modo que os esforços de divulgação não sejam direcionados de forma dispersa. 

 

 

                                                      
18 < http://www.usjt.br/>. Acesso em: 20 mai.2016. 
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3.4.2  Relações Públicas aplicada às Instituições de Ensino Superior 

 

A área de Relações Públicas estabelece relacionamentos com os vários públicos 

objetivando conquistar sua confiança e alcançar uma opinião positiva acerca da instituição. 

Torquato (apud YANAZE, 2011, p. 464) define relações públicas como: 

 

A execução de uma política ou programa de ação que objetivam conseguir a 

confiança para as empresas, públicas ou privadas, de seus públicos, de modo a 

harmonizar os interesses em conflito. Para isso, não sei deve estabelecer meras 

falácias, mas, por meio de conceitos e ideias, alcançar atitude e opiniões 

favoráveis para as organizações em geral. 

 

Para Kunsch (apud Yanaze, 2011, p. 465) as funções de Relações Públicas são: 

diagnosticar os relacionamentos entre entidade e seus públicos; prognosticar a evolução da reação 

dos públicos diante das ações da entidade; propor políticas e estratégias que atendam às 

necessidades de relacionamento das entidades com seus públicos e implementar programas 

instrumentos que assegurem a interação das entidades com seus públicos. 

Uma IES precisa estabelecer relações confiáveis e sólidas com seus públicos e as ações de 

Relações Públicas são essenciais para a gestão desses relacionamentos. 

Kotler e Fox (1994) estabelecem as seguintes etapas do processo de relações públicas para 

IES: 

- Identificação dos púbicos relevantes da instituição: são aqueles que se relacionam com a 

IES: alunos, docentes, colaboradores, conselheiros e comunidade; 

- Mensuração de imagens e atitudes dos públicos relevantes: depois de identificar seus 

públicos a instituição precisa analisar qual a opinião de cada um deles sobre a IES, como eles a 

percebem e a avaliam; 

- Estabelecimento da imagem e metas de atitude dos públicos-chave: por meio de 

pesquisas periódicas com seus públicos, a IES consegue reunir informações de como é vista por 

eles; 

- Desenvolvimento de estratégias de relações públicas eficazes termos de custo-benefício: 

uma IES precisa entender a causa de certas atitudes de um determinado público, procurando 
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melhorá-las caso seja necessário. Assim, a instituição poderá estabelecer vínculos mais fortes 

com a comunidade onde está inserida; 

- Implementação e avaliação de resultados: a área de Relações Públicas deve avaliar os 

esforços e supervisionar os resultados de suas ações. 

Conforme Yanaze (2011, p. 466), algumas atividades do departamento de Relações 

Públicas são: assessoria de imprensa, gestão e comunicação de crises, pesquisas de opinião, 

coletivas de imprensa, publicações institucionais, entre outras. 

 

 

3.4.3  Venda pessoal aplicada às Instituições de Ensino Superior 

 

Kotler (2006) define a venda pessoal como a interação próxima (cara a cara) da empresa 

com seus clientes potenciais. Ela tem por de apresentar o produto, sanar eventuais dúvidas e levar 

o cliente a compra. 

Logo segundo Churchill (2000), a venda pessoal envolve a comunicação mais próxima e 

particular com o cliente. Ela permite o confronto pessoal e aproxima cliente e empresa, 

possibilita relacionamentos mais estreitos e seu efeito pode surgir com maior rapidez, permitindo 

retorno imediato. 

Faria (2002) afirma que a IES que se utiliza dessa ação comunicacional precisa ter uma 

equipe de “vendedores” bem treinada, pois o público que irão atender geralmente é 

argumentativo e bem informado. A venda pessoal praticada na instituição através de seus 

funcionários e representantes, que interagem diretamente com os clientes. 

Na opinião de Cobra e Braga (2004, p. 113), ela “é recomendável para a venda de cursos 

de especialização ou extensão universitária”. 

Kotler (2006) define como características desse meio de comunicação: permite que as 

pessoas estabeleçam um relacionamento mais interativo; permite uma observação mais próxima 

do comportamento do consumidor; o cliente pode se sentir mais à vontade para efetuar a compra 

após ouvir os argumentos do vendedor. 
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Portanto, ao utilizar a venda pessoal como forma de se comunicar com seus públicos, a 

IES poderá estabelecer um relacionamento próximo com seus clientes, fazendo com que 

adquiram o seu produto de forma mais rápida e imediata. 

 

 

3.4.4 Promoção de vendas aplicada às Instituições de Ensino Superior 

 

A promoção de vendas é uma ação de incentivos que estimula o consumidor à 

experimentação de um determinado produto, incentivando-o à compra. 

Para Stanton (apud FARIA, 2002) ela encoraja o consumidor a comprar pó meio de 

incentivos (amostras, brindes, descontos, sorteios etc.). 

Simoni (1997, p. 9) define promoção de vendas como:  

 

Uma técnica de promover vendas. Promover implica fomentar, ser a causa, dar 

impulso, fazer avançar, provocar, diligenciar, desenvolver, originar, favorecer 

etc. Não implica propriamente vender, mas diligenciar, esforçar-se empenhar-se 

por meio de qualquer ideia ou ação para que isso aconteça. A promoção de 

vendas prepara o caminho da execução de vendas, dando impulso a elas. 

 

Kotler (2006) afirma que alguns objetivos da promoção de vendas são: atrair a atenção do 

cliente levando-o ao produto; dar algum incentivo e aporte precioso ao consumidor; convidar o 

cliente para adquiri o produto de forma imediata. 

Bonetti (apud Yanaze, 2011, p.444), classifica as ações promocionais em três níveis: 

- Direcionada à equipe de vendas da empresa: ações de incentivos estabelecidas pela 

empresa com a finalidade de premiar o alcance ou superação de uma meta; 

- Direcionadas a distribuidores, franqueados, revendedores, representantes, atacadistas, 

varejistas, exportadores: são ações direcionadas ao público intermediário, onde são concedidos 

incentivos como descontos nas vendas, com o objetivo de garantir o escoamento dos produtos e 

sua disponibilização ao consumidor final; 
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- Direcionadas ao consumidor ou comprador final: são incentivos de curto prazo 

(amostras grátis, descontos, prêmios, brindes etc.) que objetivam estimular a compra. 

Kotler (2006) afirma que alguns objetivos da promoção de vendas são: atrair a atenção do 

cliente levando-o ao produto; dar algum incentivo e aporte precioso ao consumidor; convidar o 

cliente para adquiri o produto de forma imediata. 

Para Daud (2005, p. 89), a promoção de vendas é enérgica, tendo em vista que “a oferta é 

eficaz, pois quebra a inércia humana”, fazendo muitas vezes que ele quebre sua rotina e adquira 

um produto por impulso. 

Uma instituição de ensino quando utiliza esta ação de forma eficaz, pode obter resultados 

satisfatórios, conseguindo aumentar o número de matriculados. Para Faria (2002) geralmente uma 

IES se apropria desse meio de incentivo no período das campanhas de vestibular e quando 

ocorrem feiras e eventos do setor. 

 

Uma instituição de ensino pode utilizar o esforço promocional quando as 

pessoas do público que pretende atingir forem resistentes aos apelos 

publicitários e estiverem interessadas em ofertas reais e mensuráveis, como 

descontos na matrícula, bolsas de estudos ou mesmo uma aula franqueada. 

(COBRA e BRAGA, 2004, p. 119). 

 

Numa ação promocional geralmente a IES distribui brindes, concede descontos na 

matrícula ou na taxa do vestibular, permite que o candidato assista a uma aula demonstrativa, 

entre outros. 

Uma ação promocional pode persuadir um aluno potencial a conhecer melhor a 

instituição, fazendo com que ele se interesse por ela. Pode também fazer com que ex-alunos se 

interessem a voltar a estudar na IES, como por exemplo, um aluno graduado fazer um curso de 

pós-graduação. 
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3.4.5 A relevância da identidade visual de uma IES 

 

Além de possuir diferenciais competitivos como qualidade de ensino, corpo docente 

qualificado, instalações e equipamentos modernos, uma IES também precisa se destacar em sua 

identidade visual, pois esta lhe dá características próprias que a distingue das concorrentes. 

Para Faria (2002), embora muitas vezes as instituições de ensino superior não considerem 

a identidade visual como parte de seu composto comunicacional, ela é relevante, porque por meio 

dela conseguem comunicar sua missão, seus valores, seus ideais, filosofias etc. São identidades 

visuais: logotipo, sinalização visual, cores utilizadas, símbolos, entro outros. 

Para os profissionais da agência Trama Comunicação19,  

 

[...] a fixação da identidade visual esbarra na estratégia de comunicação do 

ensino particular, que é sazonal e imediatista, com foco exclusivo em vendas e 

baseada em mídias de massa. Isso acaba causando um abarrotamento de 

informações aos clientes nos meses de processo seletivo. 

 

Portanto, as instituições precisam ser cautelosas para não utilizarem a propaganda de 

massa de forma exagerada, para que o público não seja atingido por uma série de anúncios que 

prejudiquem a correta identificação da IES. A identidade visual precisa estar alinhada às demais 

ações comunicacionais. 

  

                                                      
19 Extraído de: A importância da marca para as IES, disponível em: < 

http://www.aprendervirtual.com.br/noticiaInterna.php?IDx=37>. Acesso em 20.mai.2016. 
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3.4.6 A relevância da imagem de uma IES 

 

A imagem envolve o conjunto de impressões, percepções e expectativas que um indivíduo 

ou um grupo tem de uma determinada organização, produto etc. 

 

Imagem é a soma das crenças, sensações e impressões que uma pessoa ou um 

grupo de pessoas têm de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de uma marca, 

de uma organização, de um produto ou de um serviço. As impressões podem ser 

verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias. Certas ou erradas, as imagens guiam 

e moldam o comportamento (KOTLER, 1998, p. 529). 

 

Segundo Rainho (2005), uma imagem não é construída do dia para noite, ela é resultado 

de um longo processo de trabalho perante o mercado. As universidades precisam implementar 

ações comunicacionais para manter uma boa reputação e zelar por sua imagem perante seus 

públicos. 

Gestores educacionais geralmente almejam conhecer os seguintes aspectos sobre a 

imagem de sua instituição: o que ela é; como é mensurada; quais fatores contribuem para sua 

formação; como pode ser mudada; relacionamento entre imagem e indivíduo. A imagem de uma 

IES é formada por fatores como: qualidade do corpo docente; relações humanas; desempenho de 

alunos e ex-alunos; filosofia educacional; qualidade de ensino; qualificação e objetivos e 

instalações (FARIA, 2002, p. 123 e 124). 

Uma IES deve planejar e investir para desenvolver imagem e reputação que causem uma 

impressão positiva, pois este pode ser um meio para conquistar confiança e credibilidade no 

mercado. 
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3.4.7 Feedback 

 

O feedback é um meio essencial para que a IES atinja a excelência em seus processos 

mercadológicos, pois contribui para a gestão de recursos, aumento da competitividade e 

crescimento da instituição. 

Ele auxilia uma organização a realinhar sua comunicação e redirecionar suas ações, caso 

estas estejam equivocadas, uma vez que fornece informações de como a atuação da empresa está 

atingindo ou não seus públicos de interesse.  

De acordo com Faria (2002, p. 126) o feedback das pesquisas de comunicação resulta em 

ajuda para determinar a relação custo - benefício das ações de marketing e sugerir alterações em 

campanhas futuras.  

 

Para concluir, no que tange à aplicação no composto de comunicação, uma IES deve se 

comunicar com seus públicos de forma eficaz. Todas as atividades de comunicação devem ser 

bem planejadas e executadas de uma forma integrada para melhor atingir os objetivos 

organizacionais. 

Para Schüller e Rasticová (2011, p. 65, tradução nossa),  

 

o mix de comunicação de marketing consiste em uma série de atividades que 

não devem ser facilmente organizadas em uma sequência lógica para alcançar 

maior efeito sinérgico [...] e é por isso que todo o processo deve ser 

cuidadosamente planejado  A abordagem integrada não envolve somente a 

combinação de todos os elementos do mix de comunicação, mas também a inter-

relação das atividades de cada elemento comunicacional.20 

 

Ou seja, ao realizar o planejamento de suas estratégias de marketing, uma IES deve 

considerar a aplicação do conceito de comunicação de marketing integrada. 

  

                                                      
20 Texto original:  Marketing communication mix consists of a number of activities that are not easily arranged in a 

logic sequence achieving the highest synergic effect […] this is why the entire process must be planned carefully. 

Integrated approach does not involve just combining all the items of a communication mix, but also interrelating all 

the activities within each communication element. (SCHÜLLER e RASTICOVÁ, 2001, p. 65) 
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3.5 Instituições se comunicando com seus públicos no ambiente online 

 

Como o modelo do composto de comunicação adotado anteriormente, elaborado por 

Sergio Enrique Faria, não abrange especificamente o ambiente online, entende-se que é relevante 

abordar as formas pelas quais as instituições de ensino superior vêm interagindo com seus 

públicos no “mundo virtual”.  

As ações comunicacionais online têm conquistado maior espaço, pelo fato dos indivíduos 

estarem cada vez mais conectados. 

 

Centraliza-se, portanto, na Comunicação Social, um novo setor integrado 

pela convergência tecnológica, que engloba as telecomunicações, a 

comunicação de massa e a informática. Essa nova convergência obriga a 

um radical repensar teórico e conceitual. Além disso, tendo em vista as 

novas características, parece mais apropriado denominar todo o antigo 

campo até aqui chamado de comunicação utilizando-se agora o plural 

comunicações. (LIMA apud BENTO, 2012, p. 39). 

 

Assim, a popularização do acesso às novas ambiências digitais tem ocasionado 

transformações nos processos comunicacionais, fazendo com que as relações sociais, até mesmo 

as de consumo, sejam revistas (BENTO, 2012). 

Atualmente o consumidor exerce papel de agente, de ator decisivo nos processos 

comunicacionais, deixando de ser apenas um receptor que tem uma determinada reação à 

mensagem emitida. 

 

A comunicação só é possível por meio da elaboração de uma linguagem 

comum, portanto, a construção simbólica é compartilhada quando o 

acesso aos mesmos significados é facilitado aos participantes através de 

um código comum, nesse sentido, o receptor é um lugar de onde as 

mensagens devem começar, porém não deve ser considerado apenas 

como elemento que reage, mas como um elemento que reage e age 

através de mediações e novas construções a partir de sua independência 

de escolha, graus de interesse, volições, capacidade de absorção e 

mudança de paradigmas. (GALINDO apud BENTO, 2012, p. 37). 
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O contexto digital reformula o modelo tradicional de comunicação, pois ela deixa ser 

“somente um conjunto de ações que objetivam uma mensagem ou anúncio e passa a agregar um 

conjunto de plataformas de trocas de informação e de estabelecimento de relacionamentos” 

(COUTINHO e YANAZE, 2011, p. 481). 

 

Construir uma estratégia de comunicação digital passa por sua integração ao 

plano global de comunicação organizacional: representar a cultura, os propósitos 

e os públicos nas ambiências digitais; estabelecer um processo fundamentado em 

hipermedialidade, interatividade e multimedialidade; oferecer tudo isso por meio 

de uma grade de sistemas e ferramentas específicas para o contexto digital 

(CORRÊA, apud TERRA, 2016). 

 

Segundo a PNAD21 do IBGE, metade das pessoas com 10 anos ou mais de idade acessou 

a internet no Brasil em 2013, o percentual representa aproximadamente 86,7 milhões de pessoas. 

O levantamento indicou também que um total de 130,8 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de 

idade tinham telefone móvel celular para uso pessoal, um crescimento de 6,3 milhões em relação 

ao ano anterior. O percentual dos que possuíam o aparelho aumentou de 72,8%, em 2012, para 

75,5%, em 2013, no total da população de 10 anos ou mais. Dos 32,2 milhões de domicílios do 

país que tinham microcomputador em 2013 (49,5% do total de residências), 28 milhões contavam 

com acesso à internet. Esse número representa 43,1% do total de domicílios em todo o país. O 

crescimento absoluto registrado em 2013 foi de 2,3 milhões de casas conectadas à web, o que 

representa uma população beneficiada de quase 7,6 milhões de pessoas. Nos últimos cinco anos, 

o índice de domicílios conectados à rede mundial de computadores saltou de 23,8%, em 2008, 

para 40,3%, em 2012, ultrapassando, no ano passado, a marca dos 43%. 

Ao analisar os dados acima conclui-se que a tecnologia digital e suas plataformas estão 

gradativamente mais presentes no cotidiano dos brasileiros. 

 

A tecnologia digital materializa hoje todos os inumeráveis modelos de produção 

e difusão de informação [...]. Tal possibilidade é uma conquista advinda da 

evolução da tecnologia, que, ao exponenciar sua produção, conquistou outros 

segmentos sociais, revelando que, com a adesão maciça, a sociedade tornou-se 

mais bem aparelhada, mais participativa, sedente por pluralidade analítica e 

                                                      
21 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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precisão dos relatos. E encontra-se muito mais conscientizada – mobilizada – 

quanto às realidades interligadas dos incontáveis jogos políticos, econômicos, 

sociais, culturais etc. que anos atrás quando as tecnologias comunicacionais 

eram unidirecionais e individuais, e não tão profícuas, pervasivas, 

interconectadas e ubíquas como nos dias atuais (SQUIRRA, 2013, p. 11) 

 

Atualmente os indivíduos presenciam a era do conhecimento e das tecnologias, onde os 

seres humanos compartilham, por meio das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

informações, expectativas, opiniões, sentimentos etc. “A atual sociedade do conhecimento 

caracteriza-se pela expansão do acesso às informações e pela combinação de configurações e 

aplicações da informação com as tecnologias de comunicação em todas as suas possibilidades” 

(FEDOCE e SQUIRRA, 2011, p.268). 

 

O surgimento das mídias sociais propagou essa nova onda de avanços tecnológicos, 

ocasionando transformações significativas na sociedade, nos mercados e nos consumidores no 

decorrer no século XXI. O Marketing 1.0 surgiu durante o período da Revolução Industrial, onde 

ocorreu o aprimoramento e avanço das tecnologias de produção. Já o Marketing 2.0 nasceu 

devido à era da tecnologia da informação. E no início do ano 2000 o Marketing 3.0 foi originado 

pela nova onda tecnológica. E essa nova onda é constituída pela Internet, Computadores e 

Celulares, meios que permitem a interatividade e a conectividade entre os seres humanos. 

(KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN 2010) 
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Quadro 03 – Comparação entre o Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 Marketing 1.0 – 

centrado no produto 

Marketing 2.0 – voltado 

para o consumidor 

Marketing 3.0 – voltado 

para os valores 

Objetivo Vender produtos Satisfazer e reter os 

consumidores 

Fazer do mundo um lugar 

melhor 

Forças propulsoras Revolução industrial Tecnologia da 

informação 

Nova onda de tecnologia 

Como as empresas veem 

o mercado 

Compradores de massa, 

com necessidades físicas 

Consumidor inteligente, 

dotado de coração e 

mente 

Ser humano pleno, com 

coração, mente e espírito 

Conceito de Marketing Desenvolvimento de 

produto 

Diferenciação Valores 

Diretrizes de marketing 

da empresa 

Especificação do produto Posicionamento do 

produto e da empresa 

Missão, visão e valores 

da empresa 

Proposição de valor Funcional Funcional e emocional Funcional, emocional e 

espiritual 

Interação com 

consumidores 

Transação do tipo um-

para-um 

Relacionamento um-para-

um 

Colaboração um-para-

muitos 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.06) 

 

Os autores, ainda, classificam as mídias sociais em: expressivas (blogs, Twitter, YouTube, 

Facebook, Flickr, entre outras) e colaborativas, como Wikipedia e Craigslist. (KOTLER, 

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010, p. 7) 

No que diz respeito ao segmento de ensino superior privado no Brasil, pode-se observar 

alunos efetivos e potenciais familiarizados ao ambiente online, pessoas conectadas que se 

comunicam através dessas novas tecnologias e as instituições precisam estar atentas a essas 

inovações se quiserem dialogar e conquistar seus públicos de interesse. 

O Panorama das redes sociais na Educação Brasileira: relatório nacional de 

acompanhamento (PLANETA Y, 2013) analisou 2.069 Instituições Privadas de Ensino Superior 

(IPES), com o objetivo de identificar as IPES que declaravam ter em seus websites pelo menos 

um tipo de mídia social. Constatou-se que 492 IPES tinham pelo menos um perfil oficial criado e 

anunciado em seu website e desse total, 420 mantinham atividades regulares em no mínimo uma 

mídia social. Com relação à distribuição regional, do total de 420 IPES, a maioria (57%) estava 
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situada na região Sudeste; acompanhada pelas regiões Sul (18%), Nordeste (12%), Centro-Oeste 

(8%) e, por fim, pela região Norte (5%). 

Ainda de acordo com o relatório, foram avaliados tipos de mídias sociais como Blogs, 

Facebook, Notícias, Reclame Aqui, Twitter e os resultados apontaram que o Twitter obteve 

59,1% do total de citações, seguido pelo Facebook com 25,4% das citações, depois pelos blogs 

com 8,8% e finalmente os portais de notícias com 6,7%. O portal Reclame Aqui teve relevância 

mínima. 

Deste modo, é perceptível que as instituições de ensino superior têm se esforçado para 

investir na comunicação online, porque é um meio que pode oferecer mais agilidade e rapidez na 

disponibilização de informações, maior proximidade com o consumidor e melhor visibilidade. 

O montante de recursos alocados pelas instituições em comunicação mercadológica tem 

crescido expressivamente. Há o uso intenso das mídias tradicionais, mas tem aumentado cada vez 

mais o investimento em comunicação online e na comunicação dirigida aos públicos que podem 

influenciar o processo de tomada de decisão dos estudantes (como por exemplo, alunos, gestores 

de escolas de ensino médio, pais e empresas). As instituições destinam às atividades de 

comunicação e marketing uma média de 2,9% da receita líquida. Com relação à natureza 

acadêmica, são as faculdades que mais gastam com mídia (3%); os centros universitários 

destinam 2,4% da receita para a comunicação; e as universidades, 1,7%. (PALHETTE, 2012). 

Antes de implantar uma ação de comunicação digital, é preciso que a IES estabeleçam 

critérios que estejam de acordo com seu planejamento mercadológico, pois ambos precisam estar 

alinhados, não podem caminhar em direções opostas. 

Lima (2005, p. 178 a 190) estabelece quatro tendências mercadologias para as instituições 

educacionais no ambiente online: 

Tendência 01 – Marketing de Permissão 

O marketing de permissão consiste em interromper a atenção do internauta, atraindo-o 

para começar um relacionamento por e-mail com a empresa. Algumas de suas utilidades para o 

setor educacional são: 

- para que a instituição estabeleça relacionamentos com seus públicos de interesse; 
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- quando uma instituição oferece incentivos em seu site (newsletter, e-books, informações 

relevantes ao consumidor etc.), ela desperta a confiança para que seu prospect lhe conceda a 

permissão; 

- dar continuidade de relacionamentos com alunos e ex-alunos. 

 

Tendência 02 – Redes Sociais 

As redes sociais são as vozes dos alunos para os mais variados assuntos relacionados à 

IES: (aumento das mensalidades, qualidade do corpo docente etc.). Esses meios de comunicação 

online também mapeiam a rede virtual de relacionamentos de cada um. 

É pertinente que as IES aproveitem o potencial das redes sociais para se comunicar com 

seus públicos, ouvindo-os e dialogando com eles. 

 

Tendência 03 – Blogs 

Os Blogs (pequenos sites de fácil atualização) são “as vozes da Internet”. E essas vozes 

não estão isoladas, elas se comunicam umas com as outras, trocando informações e experiências, 

estreitando laços. Por detrás dessas vozes podem estar alunos, futuros alunos e influenciadores.  

Uma IES pode utilizar as postagens de um blog para compreender como o seu produto e 

sua imagem é percebida pelo mercado. Por meio da análise dessa forma de comunicação online, a 

instituição pode detectar: 

- quais produtos e serviços os internautas estão adquirindo; 

- o que eles mais valorizam nos serviços educacionais; 

- a experiência do consumidor no pós-compra; 

- a experiência dos alunos da instituição; 

- outros produtos e serviços pelos quais o consumidor tem interesse; 

- identificar o perfil sociopsicológico do consumidor. 
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Tendência 04 – O boca a boca da internet 

A comunicação boca a boca é uma fonte de comunicação pessoal de caráter social. O 

caráter social é formado por amigos, pessoas da família, colegas de trabalho, etc. que dialogam 

com um consumidor alvo. A comunicação boca a boa começa por “formadores de opinião ou 

empresas e pessoas influentes” (KOTLER, apud Lima, 2005).  

O boca a boca na internet se dá por meio da propagação das mensagens interpessoais, 

gerando a comunicação viral. As instituições podem estimular o boca a boca online através de 

ações como: 

- estimular a inserção no ambiente online de produções acadêmicas de alunos e 

professores, como por exemplo, as bibliotecas digitais; 

- estimular a criação de páginas pessoais de docentes e discentes; 

- criar um blog da instituição e incentivar os alunos a utilizá-lo. 

 

A ação envolvendo mídias sociais online, que está associada ao “P” de 

promoção no composto de marketing também exigirá da empresa um trabalho 

estratégico e de estruturação. A empresa deverá apoiar suas ações nos processos 

de comunicação, colaboração, educação e entretenimento para que as estratégias 

das mídias sociais online deem resultados efetivos. (CRUZ, 2015, p. 144). 

 

No segmento de educação superior privado no Brasil ainda há muito o que se aperfeiçoar 

no que se refere à utilização de ações de comunicação online. Entretanto, diversas instituições já 

têm percebido os benefícios desses novos instrumentos, utilizando-os como vantagem 

competitiva na captação, interação e retenção de alunos. Todavia, é relevante ressaltar a inserção 

nesses canais precisa estar bem estabelecida e em sinergia com os objetivos comunicacionais da 

organização. No entanto, as estratégias de inserção nesses canais de comunicação precisam estar 

bem definidas e alinhadas aos objetivos comunicacionais da organização. 
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CAPÍTULO 4 – AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SE 

COMUNICANDO COM SEUS PÚBLICOS 

 

 

Neste último capítulo realizar-se-á uma análise das entrevistas feitas com os Diretores 

responsáveis pela Comunicação e Marketing da Universidade São Judas Tadeu e do Insper - 

ambas localizadas em São Paulo - com o objetivo de comparar a opinião e a visão desses gestores 

com o que foi abordado na revisão bibliográfica. Também será elaborada análise de conteúdo de 

anúncios em mídia online das campanhas de vestibular das duas IES citadas anteriormente, com a 

finalidade de observar se os anúncios refletem o posicionamento da instituição no mercado. A 

categorização está embasada nos 13 objetivos de comunicação estabelecidos por Yanaze (2011). 

 

4.1 Entrevistas com gestores das IES 

Tendo em vista a pesquisa de caráter qualitativo, foram realizadas entrevistas em 

profundidade, semiestruturadas com gestores do segmento analisado.  

Entrevistas em profundidade: entrevistas individuais que investigam e extraem 

respostas detalhadas para perguntas, usando muitas técnicas não direcionadas 

para descobrir motivações ocultas. [...] A direção de uma entrevista em 

profundidade é orientada para as respostas do entrevistado (McDANIEL e 

GATES, 2003, p. 143). 

 

O grau de instrução de uma entrevista em uma pesquisa qualitativa depende do 

depende do propósito do entrevistador. Em entrevistas semiestruturadas 

utilizam-se questões abertas, que permite ao entrevistador entender e captar a 

perspectiva dos participantes da pesquisa (ROESCH, 2005, p. 159). 

 

A técnica de amostragem utilizada é não probabilística, por julgamento, definida como 

“uma forma de amostragem por conveniência na qual os elementos da população são escolhidos 

com base no julgamento do pesquisador” (MALHOTRA et.al., 2005). 

Foram entrevistados dois gestores de comunicação e marketing de duas instituições de 

ensino superior privadas (Universidade São Judas e Insper), localizadas na cidade de São Paulo. 

Elas foram escolhidas por possuírem posicionamentos diferentes e classificações distintas quanto 
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à sua imagem para o mercado. As entrevistas objetivam conhecer com maior profundidade a 

opinião e visão dos profissionais acerca do setor estudando. 

 

O quadro abaixo resume o perfil dos entrevistados: 

 

Quadro 04 – Perfil dos entrevistados 

 Instituição Área Cargo 

Entrevistado 01 Universidade São Judas 

Tadeu 

Comunicação  

e Marketing 

Diretor 

Entrevistada 02 Insper Comunicação  

e Marketing 

Diretora 

Elaborado pela autora 

 

4.1.1 Sobre a Universidade São Judas Tadeu22 

A história do Complexo Educacional São Judas Tadeu teve início em 1947, na Rua 

Wandenkolk, no bairro da Mooca, com o Curso de Admissão aos Ginásios do Estado, fundado 

pelos professores Alberto Mesquita de Camargo e Alzira Altenfelder Silva Mesquita, sua esposa. 

Após uma árdua luta, o casal instalou o Colégio São Judas Tadeu. Em 1971, foram criadas as 

Faculdades São Judas Tadeu, com os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Um ano 

depois, iniciaram-se os cursos de Letras e Matemática. 

A Universidade São Judas Tadeu foi oficialmente reconhecida pela Portaria Ministerial n° 

264, de 4 de maio de 1989. Mantida pela AMC - Serviços Educacionais Ltda, oferece hoje 30 

cursos de graduação, 09 cursos de formação específica nas mais variadas áreas e 02 cursos 

superiores de tecnologia, além de proporcionar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diversas 

áreas e possuir Programas Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo, Ciências do 

                                                      
22 Todas as informações deste item foram extraídas do site da Universidade São Judas Tadeu < 

http://www.usjt.br/institucional/>. Acesso em 25 mai.2016. 
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Envelhecimento, Educação Física e Engenharia Civil. Seu corpo docente é reconhecido como um 

dos mais eficientes do País, e a estrutura física de sua unidade inclui 91 laboratórios didáticos, 

174 salas de aula, 37 laboratórios de preparação, 07 oficinas didáticas, 18 salas para ateliê e 

desenho, Biblioteca, 3 anfiteatros, 1 teatro, quadras e ginásio poliesportivo, quadra de tênis, 

piscina e variada rede de serviços. Numa unidade, com aproximadamente 80 mil metros 

quadrados de área, convivem cerca de 20 mil alunos, 610 professores e 490 funcionários. 

Durante um bom tempo, a Universidade São Judas investiu exclusivamente em sua 

unidade da Mooca, cujo projeto arquitetônico arrojado foi criado para favorecer a integração de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Calcada na consolidada excelência de seu projeto educacional e baseada em resultados de 

cuidadosos planejamentos, a USJT decidiu, no ano de 2007, inaugurar a unidade Butantã, com o 

intuito de oferecer uma alternativa de ensino superior de qualidade a uma região com poucas 

opções de instituições particulares. 

Cursos de graduação oferecidos: 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais: Administração - Linha de Formação 

Específica em Administração de Empresas; Administração - Linha de Formação Específica em 

Comércio Exterior; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Filosofia; Logística; Marketing; 

Processos Gerenciais; Psicologia; Secretariado Executivo; Turismo. 

Faculdade de Direito: Direito 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde: Biomedicina; Ciências Biológicas – 

Licenciatura; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina Veterinária; 

Nutrição.  

Faculdade de Letras, Artes, Comunicação e Ciências da Educação: Arquitetura e 

Urbanismo; Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda; Comunicação 

Social - Habilitação em Radialismo (Rádio e Televisão); Design; Design de Interiores; 

Jornalismo; Letras - Português e Inglês, Licenciatura; Letras - Tradutor e Intérprete, Bacharelado; 

Pedagogia - Licenciatura Plena. 

Faculdade de Tecnologia e Ciências Exatas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

Ciência da Computação; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e 
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Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia - 

Habilitação em Engenharia Mecânica; Sistemas de Informação. 

São visão, missão e valores da IES: 

Visão: Ser reconhecida como uma instituição de ensino superior de excelência, tendo por 

base o amor à sala de aula, a seriedade em todas as suas ações junto à sociedade, o respeito à 

ética e à tradição. A Universidade São Judas Tadeu, caracterizando-se como uma comunidade em 

constante processo de desenvolvimento, cultivará sempre a busca da sistematização, produção e 

difusão do conhecimento. 

Missão: A Universidade São Judas Tadeu tem por missão contribuir para a formação 

integral do ser humano, observados os valores defendidos pela fé cristã, por meio da excelência 

no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Valores: Primazia da pessoa humana sobre a matéria; Primazia do bem comum sobre o 

bem individual; Justiça e fraternidade no relacionamento entre as pessoas e na correlação de 

direitos e deveres de cada uma; Liberdade responsável da pessoa na consecução de seus 

objetivos. 

 

4.1.2 Análise da entrevista realizada- Universidade São Judas Tadeu 

Mercado de ensino superior privado no Brasil 

Visão acerca do panorama atual do mercado de educação superior privado no Brasil 

Conforme a opinião do Entrevistado 01, o país viveu um momento muito bom para a 

educação, seja pelos resultados, seja pela maneira como o segmento acolheu muitas pessoas que 

não conseguiriam ter acesso à educação superior.  

Ainda segundo ele, a diminuição do FIES alterou a dinâmica do setor educacional. A 

maior dificuldade hoje é entender qual o tamanho do mercado, tendo em vista que ele está se 

acomodando.  

Além disso, ele afirma que o FIES era uma “mola propulsora” para o segmento, mas 

atualmente isso não ocorre mais. Então, a instituição precisa entender como vai despertar a 
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atenção do aluno que iria ingressar no ensino superior com o auxílio do programa e hoje não pode 

mais. 

Em sua visão, a instituição precisa conhecer a dinâmica do mercado e o que vai despertar 

o aluno para que ele não abandone o sonho de ingressar num curso superior. É necessário saber 

quais serão as alternativas de financiamento e as estratégias de desconto, mas isso ainda não está 

bem definido. 

Tendências de mercado para o segmento 

De acordo com o Entrevistado 01, as universidades mais baratas permanecerão como 

primeiro patamar de acesso ao ensino superior. Os pais / responsáveis voltaram a exercer o papel 

de influenciadores no processo de decisão de escolha de um curso. Então, o aluno vai decidir 

juntamente com seus pais, onde – com a diminuição do FIES – muitas vezes terão que arcar com 

os custos da mensalidade.  

Para ele, outra tendência é que o aluno tende a ser mais criterioso na escolha, preferindo 

instituições com um melhor posicionamento de marca no setor e no mercado de trabalho. Os 

índices do MEC também são fatores que influenciam na escolha da instituição.  

Afirma, ainda, que o aluno quer uma instituição que tenha bons serviços, que proporcione 

um ambiente favorável e uma boa experiência acadêmica. 

 

Estrutura Organizacional 

Estruturação da área de comunicação e marketing 

Segundo o Entrevistado 01, a área é separada por núcleos. O núcleo de comunicação é 

responsável pelas ações tanto online como offline para os públicos (alunos, mercado, 

funcionários). Existe o núcleo de captação que mensura e acompanha os resultados das ações 

mercadológicas. 

Ainda conforme ele, a instituição possui um setor que realiza eventos, trade marketing, e 

ações promocionais. Ela trabalha com os eventos que ocorrem dentro da universidade e cuida da 

parte comercial, visitando escolas e empresas.  



102 
 

Além disso, ele afirma que há também o núcleo de retenção que visa estabelecer um 

relacionamento com aluno para evitar evasões. 

Posicionamento da IES 

Conforme a visão do Entrevistado 01, a instituição possuía um posicionamento tradicional 

e familiar. Hoje, ela pretende manter a tradição, mas não quer passar a impressão de uma 

“universidade velha”. Quer adotar um posicionamento que seja forte na “entrega acadêmica”, 

baseado na qualidade de ensino e também em proporcionar uma experiência positiva ao aluno.  

Perfil do público-alvo 

De acordo com o Entrevistado 01, o público alvo pode ser definido como: jovem, sendo 

que a maioria são mulheres. A IES tem procurado se conectar com um público mais jovem e que 

cursou o ensino médio em escola privada. 

Planejamento de marketing e comunicação 

Conforme afirma o Entrevistado 01, a instituição começa seu planejamento com 

antecedência, estabelecendo orçamento e que tipo ações a instituição precisa “entregar”. Assim, 

começa o planejamento estratégico com base no orçamento e nas ações que cada setor precisa 

implantar. Os recursos são alocados e os indicadores, analisados.  

Além disso, segundo ele, o planejamento é realizado em conjunto com os gestores, 

profissionais da área e acadêmicos, o que garante uma melhor execução e envolvimento das 

partes. 

Criação de peças publicitárias 

De acordo com o Entrevistado 01, como a instituição pertence a um grande grupo 

educacional - Ânima – este é quem efetua a compra de mídia, o desdobramento das peças, mas 

em breve a IES voltará a trabalhar com uma agência especifica. 

 

Comunicação online 

Relevância da comunicação online 
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Para o Entrevistado 01, o setor educacional quer atingir um público que, em sua maioria, é 

constituído por jovens. E a mídia digital conversa muito bem com esse público. É um meio eficaz 

para se conectar com o aluno, para fazer com que ele reconheça o valor da marca e queira estudar 

na instituição. Ela revolucionou a maneira de se comunicar, promovendo uma maior interação – o 

que a mídia de massa não proporciona, por ser mais “passiva”.  

Segundo ele, ainda, uma mídia online permite uma mensuração de resultados e um 

mapeamento de perfil mais imediato. Ela reforça o posicionamento e consegue atingir públicos 

que talvez a mídia de massa não alcance. 

Percentual da verba de comunicação e marketing aplicada no online 

De acordo com o Entrevistado 01, a instituição destina cerca de 40% de sua verba de 

comunicação e marketing para ações online.  

 

Pesquisa científica na área 

Conforme a opinião do Entrevistado 01, a distância entre academia e mercado já foi 

maior, mas têm surgido pesquisas na área que estão mais preocupadas em desenvolver estudos 

mais relevantes para o cotidiano do mercado dos alunos.  

 

 

4.1.3  Sobre o Insper23 

 

O Insper é uma instituição de ensino superior e de pesquisa sem fins lucrativos que 

reverte todo o resultado operacional para a realização de sua missão. A instituição está em São 

Paulo há mais de 25 anos. 

O Insper atual teve sua origem no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), 

entidade também sem fins lucrativos, localizado no Rio de Janeiro. Em 1987, foi inaugurado o 

IBMEC em São Paulo.  

                                                      
23 Todas as informações deste item foram extraídas do site do Insper < http://www.insper.edu.br/>. Acesso em 25 

mai.2016.  
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Em 1999, é criado o IBMEC Educacional S.A. e são lançados os cursos de graduação em 

Administração e Economia, com currículo analítico e tempo integral. Em 2002, a primeira turma 

do curso de graduação da unidade de São Paulo é concluída.  

Em 2004, a filial de São Paulo passa a adotar o nome Ibmec São Paulo, tornando-se uma 

IES independente. Em 2006, a IES se muda para o bairro da Vila Olímpia. 

A partir de 2009, a instituição passou a se chamar Insper. A adoção do novo nome se deu 

para diferenciá-la de outras homônimas (IBMEC), localizadas no Rio de Janeiro, Brasília e Belo 

Horizonte. 

Em 2010, Insper recebeu certificação da AACSB International – The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business, instituto de certificação de escolas de negócios do 

mundo. 

Oferece cursos de graduação em Administração, Economia e Engenharia, além de possuir 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (MBAs, Certificates etc), Mestrados Profissionais em 

Administração e Economia, Doutorado em Economia, Cursos de Formação executiva, entre 

outros. 

São visão e missão da IES: 

Visão: Ser a melhor instituição de ensino superior brasileira nas áreas em que atuar e ser 

reconhecida como tal. 

Missão: Ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento nas áreas de 

administração, economia, direito e engenharia, explorando suas complementaridades para agregar 

valor às organizações e à sociedade. 

A instituição visa ao desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, da graduação 

às demais etapas de suas vidas, por meio de um forte engajamento do corpo docente e discente no 

processo de ensino e aprendizagem, habilitando-os a lidar com as complexidades do ambiente em 

que atuarem. 

Ela valoriza a pesquisa fundamentada em questões relevantes às organizações e à 

sociedade. 
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4.1.4 Análise da entrevista realizada- Insper 

 

Mercado de ensino superior privado no Brasil 

Visão acerca do panorama atual do mercado de educação superior privado no Brasil 

Conforme a visão da Entrevistada 02, a educação superior privada brasileira tem sido foco 

de grandes grupos educacionais, inclusive estrangeiros, interessados em investir no setor. O 

mercado está cada vez mais competitivo e as IES têm sido obrigadas a trabalhar e melhorar seus 

diferenciais para se manter atuantes no segmento. E para isso elas precisam começar a trabalhar 

seu ambiente interno e estabelecer um plano de marketing, definindo claramente que públicos 

querem atingir e quais cursos pretendem oferecer. 

Ainda segundo ela, é preciso também investir na expansão do setor e criar oportunidades 

para que os jovens brasileiros possam ingressar no ensino superior. O segmento está em franco 

desenvolvimento e a chegada de novos competidores obrigam as IES a sair da “zona de 

conforto”. E ter uma gestão eficaz é fundamental para entregar um produto de qualidade. Há 

muito espaço para crescimento no mercado, para alcançar outras regiões do país. Mas é relevante 

manter a qualidade do ensino e um corpo docente qualificado. 

Tendências de mercado para o segmento 

Segundo a Entrevistada 02, com a expansão da tecnologia há o crescimento dos fóruns de 

aprendizado (educação à distância), onde o professor exerce o papel de moderador, de facilitador 

do processo de aprendizagem. 

Além disso, ela afirma que as novas tecnologias facilitam um acesso ao conteúdo a custo 

menor, tirando o papel das escolas como únicas provedoras de aprendizagem. 

 

Estrutura Organizacional 

Estruturação da área de comunicação e marketing 

De acordo com a Entrevistada 02, quando a instituição foi formada a área era voltada 

somente para a atração de candidatos – vendas de cursos para novos alunos: graduação, MBA, 
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enfim, todo o portfólio de programas. Posteriormente um profissional começou a dedicar parte do 

seu tempo a investir em algumas peças comunicacionais consideradas mais institucionais.  

Além disso, ela disse que foi formado, então, o setor de marketing institucional, que 

realiza as atividades como: assessoria de imprensa, organização de eventos e seminários 

acadêmicos para egressos, aprimoramento de políticas públicas, comunicação com stakeholders, 

ações de posicionamento da marca etc. 

Ainda segundo a Entrevistada 02, há também o setor mais dedicado a ações 

mercadológicas de atração de novos candidatos (marketing de programas).  

Também afirma que, apesar de ter essa separação entre institucional e programas, os 

setores trabalham muito próximos, pois para atrair novos alunos precisa ter, por trás de uma ação 

mercadológica, as ações institucionais, para mostrar àquele candidato que vale a pena optar pela 

instituição e não por suas concorrentes.  

Posicionamento da IES 

Segundo a Entrevistada 02, a instituição é muito vigilante com relação ao mercado, pois 

entende que tem muitos desafios e bons concorrentes. Isso faz com que IES procure sempre 

inovar e busque manter uma posição autocrítica.  Sua marca é consolidada. 

Ela afirma ainda que a IES possui o posicionamento de atrair um perfil de aluno 

esforçado, que goste de estudar, pois oferece uma formação rigorosa, sólida, diferenciada que 

promove uma aprendizagem rica, mas que exige horas de dedicação do discente. Acredita que é 

essencial investir nos seus estudantes. 

Além disso, ela diz que IES pertence a um segmento “premium”, possuindo uma 

qualidade elevada de ensino e, portanto, cobrando mensalidades mais altas. Procura também 

manter contato com os egressos, dialogar com o mercado de trabalho e estreitar relacionamentos 

com seus alunos, pois acredita que são seus estudantes que promovem a instituição. 

Ela também acredita que é relevante investir em benchmarking, em novas tecnologias e 

também interagir constantemente com seus públicos. A instituição veio “para ficar”, então, o seu 

maior desafio é tornar claro esse posicionamento – através de ações institucionais e 

mercadológicas – para seus públicos de interesse e a sociedade em geral. 

 



107 
 

Perfil do público-alvo 

Conforme a Entrevistada 02, pode ser definido como público-alvo da IES um jovem 

dedicado, que goste de estudar. Um indivíduo que quer se destacar e influenciar o mundo, que 

seja agente de transformação.  

Além disso, ela diz que a instituição possui um programa de bolsas para atingir estudantes 

com custear uma mensalidade elevada.  

Planejamento de marketing e comunicação 

Segundo a Entrevistada 02, a instituição possui uma área de inteligência de mercado que 

faz o benchmarking local e internacional, analisando periodicamente as tendências. O 

planejamento de comunicação é feito tanto para o ambiente online, quanto para o offline. 

Ela também afirma que o planejamento é realizado ao longo do ano, onde a IES analisa as 

características do curso, onde está o público-alvo. O orçamento é estabelecido com base no 

aprendizado e na experiência acumulada – há a tendência de alocar mais recursos para os cursos 

novos. É um desafio gerir os recursos, tendo em vista que são finitos. 

De acordo com a Entrevistada 02, é preciso sempre medir os resultados e observar a 

concorrência. A IES tem que saber exatamente quais são as competências que vão torná-la 

competitiva, para que o planejamento seja eficaz e não composto por ações repetitivas e 

burocráticas.  

Criação de peças publicitárias 

Conforme afirma a Entrevistada 02, a instituição conta com o suporte de uma agência de 

publicidade para trabalhar a identidade visual da marca. As pessoas identificam facilmente a 

marca, tendo em vista que ela é consolidada no mercado. A agência cria, produz e acompanha a 

performance das peças. 

 

Comunicação online 

Relevância da comunicação online 

Para a Entrevistada 02, a comunicação online é relevante, pois proporciona maior alcance 

e interatividade, mas o posicionamento da IES não pode depender somente desse meio 
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comunicacional, pois acredita que a experiência concreta é fundamental. É preciso cautela para 

não se comunicar com todos os públicos da mesma forma 

Afirma, ainda, que uma boa estratégia de comunicação online consegue atingir públicos a 

quilômetros de distância de uma forma consistente. Este recurso ampliou exponencialmente o 

alcance das instituições e reduziu significativamente os custos. Mas essa nova forma de se 

comunicar também trouxe desafios, como a qualidade da comunicação (o que você diz, como 

você diz). 

Percentual da verba de comunicação e marketing aplicada no online 

Conforme a Entrevistada 02, a instituição destina cerca de 70% a 80% de sua verba de 

comunicação e marketing para ações online.  

Pesquisa científica na área 

De acordo com a opinião da Entrevistada 02, não há muito material e pesquisas de 

qualidade disponíveis na área. É um desafio contratar professores e pesquisadores que entendam 

do assunto. Acredita que o Brasil está começando a criar reputação de pesquisa na área. 

O quadro a seguir traz uma síntese das principais informações obtidas nas entrevistas: 

Quadro 05 – Entrevistas Gestores Universidade São Judas e Insper 

 Gestor São Judas (USJT) Gestor Insper 

Mercado de Instituição de Ensino Superior (IES) 

Visão Atual do Mercado 

- Mais acomodado 

- Diminuição do FIES alterou dinâmica 

do setor 

- Dificuldade de compreender o tamanho 

do mercado 

- Dificuldade de encontrar estratégias de 

financiamento que substituam o FIES 

- Investimento de grandes grupos 

(inclusive estrangeiros) 

- Em expansão 

- Alta competitividade 

- Oportunidades para crescimento 

 

 

Tendências de Marketing  

 

 

- Universidades mais baratas são o 

primeiro patamar de acesso ao ensino 

superior 

- Pais influenciadores 

- Aluno mais criterioso na escolha da IES 

- Novas tecnologias facilitam o 

acesso a conteúdos 

- Expansão da EAD 

- Docente exerce papel de 

moderador 

Estrutura Organizacional 

 

Estruturação da área Comunicação 

e Marketing 

 

 

- Núcleo de comunicação 

- Núcleo de captação 

- Eventos 

- Núcleo de relacionamento 

- Marketing institucional 

- Marketing de programas 

(atração de novos alunos) 
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Quadro 05 – Entrevistas Gestores Universidade São Judas e Insper (continuação) 

 

 

 

Posicionamento de Mercado 

 

 

- Manter tradição 

- “Entrega acadêmica” 

- Qualidade de ensino 

- Proporcionar uma “experiência 

positiva” 

- Inovação 

- “Premium” 

- Marca consolidada 

- Educação diferenciada 

- Foco no aluno 

- Investimento em relacionamento 

com seus públicos 

Perfil do público-alvo 

 

 

 

 

 

- Jovem 

- Maioria mulheres 

- Cursou ensino médio em escola privada 

- Jovem 

- Dedicado 

- Gosta de estudar 

- Quer se destacar e influenciar 

- Agente transformador 

 

Planejamento de Marketing e 

Comunicação 

 

 

- Feito com antecedência 

- Definição orçamento 

- Análise de indicadores 

- Definição das ações 

- Alocação de recursos 

- Participativo 

- Pesquisa mercado 

- Análise de tendências 

- Análise da concorrência 

- Mensuração de resultados 

- Alocação de recursos 

- Online e offline 

- Investimento em Diferenciais 

competitivos 

 

Processo de Criação de Peças 

Publicitárias 

 

 

- Grupo Ânima que efetua a compra de 

mídia e desdobramento das peças 

- Voltará a trabalhar com agência 

específica 

- Staff com agências de 

publicidade 

- Agência cria, produz e 

acompanha a performance das 

peças 

 

Comunicação Online 

 

Relevância da Comunicação online 

 

 

- Dialoga com o público jovem 

- Maior interatividade 

- Maior alcance 

- Mensuração de resultados imediata 

- Reforço no posicionamento 

- Maior interatividade 

- Maior alcance 

- Custos reduzidos 

- Traz desafios para a qualidade 

da comunicação 

 

Percentual da verba de 

comunicação e marketing aplicada 

no online 

 

- Cerca de 40% - Cerca de 70% a 80% 

Pesquisa Científica na Área 

 

Interação entre Academia (Pesquisa 

Científica) e Mercado 

 

- Distância entre academia e mercado já 

foi maior 

- Surgimento de pesquisas mais 

relevantes para o cotidiano do mercado e 

dos alunos 

- Escassez de materiais e 

pesquisas 

- Brasil está começando a criar 

reputação de pesquisa na área 

Elaborado pela autora 
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4.2 Análise dos contéudos comunicacionais das IES 

 

A análise de conteúdo é uma metodologia de análise comunicacional que visa descrever o 

conteúdo de mensagens com a finalidade de inferir conhecimentos relativos à confecção e 

recepção dessas mensagens, conforme definição de Bardin (2009, p. 47): 

 

um conjunto de técnica de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção / recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

 

Godoy (apud CÂMARA, 2013, p. 182) corrobora com a definição de Bardin ao afirmar 

que: 

 

análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin, consiste em uma técnica 

metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e em todas as formas de 

comunicação, seja qual for a natureza de seu suporte. Nessa análise o 

pesquisador busca compreender as características, estruturas ou modelos que 

estão por trás dos fragmentos de mensagem tomados em consideração. O esforço 

do analista é, então, duplo: entender o sentido da comunicação, como se fosse o 

receptor normal e, principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, 

outra mensagem, passível de se enxergar primeiro ou ao lado da primeira. 

 

Rocha e Deusdará (2005, p. 321) elaboraram um quadro que sintetiza as aproximações e 

afastamentos entre análise de conteúdo e análise de discurso:  
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Quadro 06 – Síntese das Aproximações e Afastamentos entre Análise de Conteúdo e 

Análise de Discurso. 

 Análise de Conteúdo Análise de Discurso 

Objetivos de pesquisa Captar um saber que está por trás da 

superfície textual 

Analisar em que perspectivas a 

relação social de poder no plano 

discursivo se constrói 

Eu pesquisador Espião da ordem que de propõe a 

desvendar a subversão escondida; 

leitor privilegiado por dispor de 

“técnicas” seguras de trabalho 

Agente participante de uma 

determinada ordem, contribuído para 

a construção de uma articulação 

entre linguagem e sociedade 

Concepção de texto Véu que esconde o significado, a 

intenção do autor 

Materialidade do discurso 

Concepção de linguagem Reprodução e disseminação de uma 

realidade a priori 

Ação no mundo 

Concepção de ciência Instrumento neutro de verificação de 

uma determinada realidade 

Espaço de construção de olhares 

diversos sobre o real 

Fonte: Rocha e Deusdará (2005, p. 321) 

 

Bardin (2009) divide a análise de conteúdo em três fases fundamentais: pré-análise, 

exploração e tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação 

a) Pré-análise 

É a etapa em que é realizada a organização do material e a escolha de documentos que 

serão analisados, constituindo-se o corpus da pesquisa (BARDIN, 2009). 

No que se refere a este trabalho, serão analisados anúncios publicitários de campanhas de 

vestibular de instituições de ensino superior, produzidos entre os anos de 2013 e 2016 e 

difundidos em mídia online. A justificativa para escolha da mídia online ocorre pelo fato de as 

IES destinarem um percentual relevante de seu orçamento destinado à comunicação para o 

online, e também pelo perfil do público que almejam atingir, que geralmente está inserido nessa 



112 
 

nova ambiência – conforme verificado nas pesquisas e entrevistas realizadas com gestores. Foram 

selecionados 06 (seis) anúncios, sendo 03 (três) da Universidade São Judas e 03 (três) do Insper. 

Ambas estão localizadas na cidade de São Paulo, cidade com grande concentração de IES 

privadas. A escolha dessas duas instituições se deve ao fato de possuírem posicionamentos 

diferentes e classificações distintas quanto à sua imagem para o mercado. O objetivo da análise 

de conteúdo é observar se os anúncios publicitários refletem o posicionamento da IES perante o 

mercado. 

b) Exploração do material 

É a etapa onde é realizada a categorização para a análise do material. A categorização é 

realizada em funções de procedimentos definidos previamente (BARDIN, 2009). 

Neste trabalho a categorização foi realizada com base nos 13 objetivos de comunicação 

definidos por Yanaze (2011, p. 423) são eles: 

 

1) Despertar consciência: As necessidades são inerentes aos seres humanos [...] 

Mas, em muitos casos, algumas delas não estão no nível do sentido ou da 

percepção [...]; 

2) Chamar atenção: A pessoa que já tenha certo grau de consciência de suas 

necessidades e carências, certamente, terá sua atenção despertada com maior 

facilidade. Obviamente, mensagens repletas de elementos criativos, exóticos, 

engraçados e até grotescos tendem a chamar a atenção. No entanto, se o receptor 

não tiver nenhuma consciência da relevância da mensagem para ele, o processo 

se extingue na atenção; 

3) Suscitar interesse: Dado grau de consciência prévia direciona a atenção do 

indivíduo despertando interesse. Para isso, é importante que os elementos, 

utilizados na chamada de atenção para a mensagem, estejam relacionados ao 

despertar da consciência; 

4) Proporcionar conhecimento: O receptor interessado está pronto para receber 

uma informação mais detalhada e obter ou ampliar seus conhecimentos sobre o 

objeto da comunicação. Nesta etapa, a mensagem deve ser mais informativa e 

consistente, a fim de facilitar a compreensão; 

5) Garantir identificação, empatia: As informações devem ser elaboradas e 

transmitidas levando-se em consideração as características e as possibilidades de 

percepção do receptor – seu vocabulário literário e gráfico e perfil 

psicossociodemográfico – para que ele se identifique com o objeto da 

comunicação, e estabeleça uma relação de empatia; 

6) Criar desejo e/ou suscitar expectativa: Uma vez que o indivíduo se identifique 

com as propostas, mensagens e produtos apresentados, o processo de 

comunicação deve lançar mão de elementos que criem desejo de compra ou 

suscitem expectativa favorável à efetiva aquisição, posse ou uso do bem, 

serviço, ideia ou conceito oferecido; 

7) Conseguir a preferência: Como a empresa emissora da comunicação não está 

sozinha no mercado, o próximo passo do processo exigem argumentos que 
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garantam a preferência do indivíduo, a despeito das ofertas dos concorrentes. 

Algumas empresas conseguem levar receptores até a fase anterior, do desejo ou 

expectativa, mas não conseguem evitar que potenciais clientes comprem 

produtos de seus concorrentes; 

8) Levar à decisão: Depois de conseguir a preferência do receptor, a 

comunicação deverá levá-lo a se decidir pela compra ou a realizar aquilo que o 

objeto da comunicação preconiza; 

9) Efetivar a ação: Muitas vezes, a tomada de decisão não é imediatamente 

seguida pela ação objetivada pela comunicação. São vários os fatores que podem 

interferir no prosseguimento da sequência: ausência de recursos financeiros para 

consumar a aquisição, falta de tempo para se dirigir ao local de vendas, 

surgimento de outras prioridades etc. A comunicação deve identificá-los 

previamente e procurar minimizar seus efeitos ou valorizar outros fatores que 

levem seu público-alvo à ação [...]; 

10) Garantir e manter satisfação pós-ação: Os Sistemas de Atendimento ao 

Cliente (SAC) e os serviços de treinamento e orientação ao cliente são alguns 

aparatos à disposição das empresas para manter uma relação positiva com os 

compradores, mesmo após a realização da venda [...]; 

11) Estabelecer interação: As novas tecnologias, principalmente as relacionadas 

com a internet, possibilitam às empresas estabelecer um fluxo contínuo, de duas 

mãos, com seus interlocutores. As reclamações e as sugestões, se bem recebidas 

e processadas, podem se transformar em elogios e em desenvolvimento efetivo 

dos negócios da empresa em um processo constante de melhoria de relações com 

seus públicos; 

12) Obter fidelidade: Manter o cliente constitui um grande desafio para as 

empresas. Muitas são as razões que podem levar um comprador de determinado 

produto de uma empresa a passar a adquirir mercadoria de outra. A empresa 

deverá identificar razões e estudar como revertê-las. Caso haja argumentos, fazer 

que o público se conscientize deles e tenha respaldo – racional e emocional – 

para se manter fiel à organização; 

13) Gerar disseminação de informações pelos interlocutores: O último estágio 

pressupõe a formação de agentes geradores e disseminadores de comunicação 

positiva, dos públicos-alvo. A empresa deverá estabelecer estratégias de 

comunicação específicas para incentivar seus clientes satisfeitos a emitir 

sentimentos e compartilhar suas experiências positivas com outras pessoas de 

suas relações. Assim procedendo, a empresa conseguirá ampliar seus canais de 

comunicação (YANAZE 2011, p. 423). 

 

c) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

É a etapa o pesquisador dá significados válidos aos resultados atingidos (BARDIN, 2009). 

Neste trabalho a análise dos resultados foi elaborada da seguinte forma, com base nos 

anúncios selecionados da Universidade São Judas Tadeu e do Insper. É inportante ressaltar que 

esta análise de conteúdo foi realizada com foco na mensagem transmitida pelo anúncio. 
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Instituição 01: Universidade São Judas Tadeu 

 

Figura 11 – Anúncio 01 – Vestibular Universidade São Judas Tadeu 2016/2 

 

Fonte: Site da Universidade da Universidade São Judas Tadeu24 

Figura 12 – Anúncio 02 – Vestibular Universidade São Judas Tadeu 2015 

 

Fonte: Site Voxnews25 

                                                      
24 <http://www.usjt.br/>. Acesso em: 20.mai. 2016. 
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Figura 13– Anúncio 03 – Campanha Juros Zero Vestibular Universidade São Judas 

(USJT) 

 

      Fonte: Site da Universidade da Universidade São Judas Tadeu26 

 

  

                                                                                                                                                                            
25 <http://voxnews.com.br/um-outro-olhar-para-a-universidade-sao-judas/>. Acesso em: 20.mai.2016 
26 <http://www.usjt.br/>. Acesso em: 20.mai. 2016. 
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Quadro 07 – Análise de Conteúdo Anúncios Universidade São Judas 

Tadeu 

Objetivo da comunicação Propaganda 
Anúncio 

01 
Anúncio 

02 
Anúncio 

03 Quantidade Percentual 

Despertar consciência x Sim Sim Sim                   3  14,29% 

Chamar atenção x Sim Sim Sim                   3  14,29% 

Suscitar Interesse x Sim Sim Sim                   3  14,29% 

Proporcionar conhecimento x Sim Não Sim                   2  9,52% 

Garantir identificação, empatia x Sim Sim Não                   2  9,52% 

Criar desejo e/ou suscitar expectativa x Sim Sim Não                   2  9,52% 

Conseguir a preferência x Sim Não Sim                   2  9,52% 

Levar à decisão x Sim Não Sim                   2  9,52% 

Efetivar a ação x Sim Não Sim                   2  9,52% 

Garantir e manter a satisfação pós-ação - Não Não Não                  -    0,00% 

Estabelecer interação - Não Não Não                  -    0,00% 

Obter fidelidade - Não Não Não                  -    0,00% 

Gerar disseminação de informações - Não Não Não                  -    0,00% 

 pelos interlocutores             

 
TOTAL                       21  100,00% 

Elaborado pela autora, com base nos objetivos de comunicação de Yanaze (2011) 

 

Análise/ interpretação dos resultados – Universidade São Judas Tadeu 

Despertar Consciência - Os três anúncios da instituição selecionados despertam certo grau 

de consciência no consumidor acerca da necessidade de ingresso no ensino superior e tentam 

demonstrar que a São Judas é o lugar certo para essa conquista. O anúncio 01 explicita que o 

aluno tem mais de um motivo para estudar na IES. Já o anúncio 02 foca num olhar mais 

inteligente de ver as coisas. E o anúncio 03 menciona a questão da facilidade de financiamento de 

estudos que a instituição oferece. 

Chamar atenção - Os três anúncios despertam a atenção. O anúncio 01 utiliza atributos 

como qualidade do corpo docente, ser uma IES formadora de CEOs, concessão de bolsas e 

descontos etc. O anúncio 02 foca num slogan diferenciado e na participação de uma celebridade, 

no caso o ator Mateus Solano. Já o anúncio 03 dá ênfase nos incentivos financeiros concedidos 

pela instituição. 
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Suscitar interesse - Os três anúncios provocam o interesse do consumidor, tendo em vista 

que os elementos utilizados no item anterior (chamar atenção) estão correlacionados com o 

despertar da necessidade do consumidor. 

Proporcionar conhecimento - Dois anúncios da São Judas oferecem maior conhecimento 

ao consumidor. O anúncio 01 fornece informações mais delineadas sobre a instituição 

(características do corpo docente, plano de bolsas e descontos, posição no ranking etc.). 

Entretanto, o anúncio 02 não oferece nenhum dado adicional sobre a IES, focando apenas em 

chamar atenção. O anúncio 03 faz com que o consumidor conheça com maior detalhe o programa 

de financiamento dos cursos. 

Garantir identificação, empatia - Dois anúncios tentam criar certa empatia do consumidor 

para com a IES. O anúncio 01 traz características que podem gerar identificação e empatia, como 

por exemplo, o slogan descontraído e os cinco motivos para escolher a instituição. O anúncio 02 

também se utiliza de um slogan e da figura de um ator que é sucesso de público e crítica. O 

anúncio 03 não apresenta fatores que garantam identificação, focando mais em questões 

financeiras. 

Criar desejo e/ou suscitar expectativa - Dois anúncios possuem a intenção de despertar 

certa expectativa ou desejo de compra no público-alvo. Os anúncios 01 e 02 lançam mão de 

atributos que proporcionam expectativa para que o indivíduo opte pela instituição: qualidade de 

ensino, concessão de bolsas, local para quem busca o conhecimento etc. Já o anúncio 03 não gera 

um desejo primário, tratando apenas de uma vantagem econômica.  

Conseguir a preferência - Dois anúncios objetivam incentivar o consumidor a optar pela 

São Judas: O anúncio 01 trabalha características que IES acredita que sejam diferenciais 

competitivos (05 motivos). O anúncio 03 descreve uma vantagem que a instituição proporciona 

aos seus alunos (juros zero). Entretanto, o anúncio 02 não foca na conquista da preferência, mas 

sim em chamar atenção. 

Levar a decisão e Efetivar a ação - Complementando o item anterior (conseguir a 

preferência), os anúncios 01 e 03 podem influenciar na decisão de compra e fazer com que o 

cliente efetive sua aquisição. O anúncio 02 não possui essa característica. 

Garantir e manter a satisfação pós-ação - Não se aplica 
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Estabelecer interação - Não se aplica. 

Obter fidelidade - Não se aplica. 

Gerar disseminação de informações pelos interlocutores - Não se aplica. 

Cabe observar que, por se tratar de objetivos que focam no cliente efetivo da empresa, ou 

seja, aquele que já usufrui dos serviços oferecidos, os últimos objetivos comunicacionais não se 

aplicam aos anúncios analisados, tendo em vista que campanhas de vestibular têm foco no 

público em potencial e não no efetivo. 

 

Instituição 02: Insper 

 

Figura 14 – Anúncio 04 – Vestibular Insper 2016/2 Via ENEM 

 

             27Fonte: Site do Insper 

  

                                                      
27 <http://www.insper.edu.br>.Acesso em: 20.abr.2016 
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Figura 15 – Anúncio 05 – Vestibular Insper 2016/1  

 

 Fonte: Site do Insper28  

Figura 16 – Anúncio 06 – Vestibular Insper 2014/1 

 

        Fonte: Site ABC do ABC 29 

  

                                                      
28 <http://www.insper.edu.br>.Acesso em: 15 out.2015 
29  <http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/insper-muda-criterios-bolsas-integrais-graduacao-14144> Acesso em: 

20 ago.2015 

http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/insper-muda-criterios-bolsas-integrais-graduacao-14144
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Quadro 08 – Análise de Conteúdo Anúncios Insper 

Objetivo da comunicação Propaganda 

Anúncio 

01 

Anúncio 

02 

Anúncio 

03 Quantidade Percentual 

Despertar consciência x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Chamar atenção x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Suscitar Interesse x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Proporcionar conhecimento x Sim Sim Sim                   3  17,65% 

Garantir identificação, empatia x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Criar desejo e/ou suscitar expectativa x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Conseguir a preferência x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Levar à decisão x Sim Não Sim                   2  11,76% 

Efetivar a ação x Sim Não Sim                  -    0,00% 

Garantir e manter a satisfação pós-ação - Não Não Não                  -    0,00% 

Estabelecer interação - Não Não Não                  -    0,00% 

Obter fidelidade - Não Não Não                  -    0,00% 

Gerar disseminação de informações  - Não Não Não                  -    0,00% 

pelos interlocutores             

  TOTAL                      17  100,00% 

Elaborado pela autora, com base nos objetivos de comunicação de Yanaze (2011) 

 

Análise/ interpretação dos resultados - Insper 

Despertar Consciência - Dois anúncios do Insper (04 e 06) despertam certo grau de 

consciência no consumidor acerca da necessidade de ingresso no ensino superior e tentam 

demonstrar que o Insper é o lugar certo para essa conquista. O anúncio 04 foca na parceria entre 

aluno e instituição que leva a um resultado promissor e transformador. O anúncio 05 possui 

conteúdo mais informativo e não o objetivo principal de incitar o desejo do consumidor. Já o 

anúncio 06 transmite a mensagem de que quer um “algo mais” escolhe a instituição para estudar. 

Chamar atenção - Dois anúncios pretendem atrair a atenção dos públicos de interesse: O 

anúncio 04 almeja transmitir a mensagem que o aluno é o foco principal da instituição. O anúncio 

06 comunica que o Insper é mais que uma boa faculdade. O anúncio 05 não possui este objetivo. 

Suscitar interesse - Os anúncios 04 e 06 provocam o interesse do consumidor, tendo em 

vista que os elementos utilizados no item anterior (chamar atenção) estão correlacionados com o 

despertar da necessidade do consumidor. 
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Proporcionar conhecimento - Os três anúncios promovem informações mais detalhadas 

aos públicos. O anúncio 04 fala sobre os cursos da IES e sobre outra opção de vestibular que ela 

oferece (via ENEM). O anúncio 05, igualmente, especifica os cursos oferecidos. O anúncio 06 

além de mencionar os cursos, também menciona o período de inscrições e a data da prova. 

Garantir identificação, empatia - Dois anúncios possuem a intenção fazer com que o 

consumidor se identifique com a IES. O anúncio 04 possui a intenção de gerar empatia através do 

slogan e da figura do calouro. O anúncio 06 trabalha o slogan e a figura dos alunos para atingir 

esse objetivo comunicacional. Já o anúncio 05 não possui essa característica. 

Criar desejo e/ou suscitar expectativa - Dois anúncios possuem a intenção de despertar 

certa expectativa ou desejo de compra no público-alvo. Os anúncios 04 e 06 lançam mão de 

atributos que proporcionam expectativa para que o indivíduo opte pela instituição: qualidade de 

ensino, diferenciação, foco no aluno etc. O anúncio 05 não provoca esse sentimento no 

consumidor. 

Conseguir a preferência - Dois anúncios objetivam incentivar o consumidor a optar pelo 

Insper. O anúncio 04 e 06 trabalham características que IES acredita que sejam diferenciais 

competitivos (identificação e interação com o aluno, qualidade de ensino, nome da instituição). 

Esse objetivo comunicacional não se aplica ao anúncio 05. 

Levar à decisão e Efetivar a Ação: Complementando o item anterior (conseguir a 

preferência), os anúncios 04 e 06 podem influenciar na decisão de compra e fazer com que o 

cliente efetive sua aquisição. O anúncio 05 não possui essa característica. 

Garantir e manter a satisfação pós-ação - Não se aplica 

Estabelecer interação - Não se aplica. 

Obter fidelidade - Não se aplica. 

Gerar disseminação de informações pelos interlocutores - Não se aplica. 

Cabe observar que, por se tratar de objetivos que focam no cliente efetivo da empresa, ou 

seja, aquele que já usufrui dos serviços oferecidos, os últimos objetivos comunicacionais não se 

aplicam aos anúncios analisados, tendo em vista que campanhas de vestibular têm foco no 

público em potencial e não no efetivo. 
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Após elaboração da análise de conteúdo, pode-se concluir que os anúncios analisados 

geralmente refletem posicionamentos de mercado das IES. A Universidade São Judas, por ser 

uma instituição privada com fins lucrativos, procura atrair a atenção do público-alvo, composto, 

em sua maioria, por jovens de classe B e C, focando em anúncios que evidenciam fatores que a 

instituição considera como diferenciais competitivos (programas de bolsas e descontos na 

mensalidade, corpo docente qualificado, IES que prepara para o mercado, IES bem colocada em 

rankings etc). A instituição também se utiliza de slogans para memorização da marca e de 

celebridades para atrair seus públicos. 

Já o Insper, por ser uma IES sem fins lucrativos e mais elitizada, busca atrair seu público 

de interesse, composto, em sua maioria, por jovens de classes diferenciadas, com enfoque em 

anúncios que podem ser meramente informativos – tendo em vista que a “marca Insper” é 

consolidada no mercado e o próprio nome da instituição fala por si – ou anúncios que foquem na 

importância que os alunos têm para a IES e como esses estudantes são diferenciados e querem 

muito mais que uma boa faculdade, ou seja, almejam estudar numa instituição que além de 

possuir uma excelente infraestrutura, qualidade de ensino e um nome sólido, interage, transforma, 

promove desafios, estimula e se preocupa com seus alunos. 

 

4.3 Sincronia entre anúncios analisados e posicionamento das IES 

 

Conforme demonstrado na análise de conteúdo, os anúncios estudados geralmente 

refletem o posicionamento da IES a que se refere, entretanto pode-se considerar que: 

Universidade São Judas Tadeu: No anúncio 01 os atributos são destacados. Entretanto, 

para potencializar a marca da Instituição, recomenda-se inserir o logotipo, a fim de gerar mais 

identificação do público com a marca. 

Já o anúncio 02 valoriza a marca e a imagem da instituição, mas sugere-se colocar os 

atributos da IES que gerem diferencial competitivo e valorizem a qualidade. 

O anúncio 03 especifica somente um atributo da instituição. A marca e os demais 

predicados também poderiam ser colocados. 
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Insper: O anúncio 04 dialoga bem com o público-alvo através do slogan. Todavia, 

recomenda-se inserir o logo da instituição para gerar mais identificação com público.  

Logo, o anúncio 05 valoriza a marca Insper, mas falta uma mensagem que converse com 

o público de interesse. 

O anúncio 06 é o mais completo, pois há a marca, a mensagem que dialoga, a figura do 

público-alvo e as informações pertinentes sobre o vestibular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor do ensino superior privado no Brasil tem passado por grandes transformações. Na 

década de 90, a extinção da obrigatoriedade das IES serem sem fins lucrativos despertou o 

interesse de investidores. O mercado se expandiu e houve um aumento significativo no número 

de instituições e de matrículas. 

Atualmente, o segmento tem enfrentado grandes desafios como a ampla concorrência, 

fusões, ingresso de grupos estrangeiros no setor, mudanças no FIES. Contudo, apesar de todos 

esses obstáculos, o mercado continua promissor e atraindo a atenção de investidores. 

E para se manter atuantes as instituições precisam promover ações mercadológicas e se 

comunicar com seus públicos de forma eficaz. É essencial que estejam preparadas para atender às 

necessidades de seus públicos, e para que isso ocorra precisam conhecer com profundidade os 

conceitos e aplicações no marketing no setor: mix de marketing, ambiente mercadológico, gestão 

da marca, perfil do público, posicionamento de mercado etc. 

É importante ressaltar que os conceitos de marketing devem estar conectados às ações 

comunicacionais, tendo em vista que a comunicação é um meio de interação e diálogo entre IES e 

seus públicos de interesse. 

A universidade, além de possuir a função de transformar a sociedade através da promoção 

do conhecimento, também é uma organização, um sistema, composto de subsistemas que 

interagem entre si e com o meio ambiente. E esses fatores reforçam a importância da 

comunicação para essas instituições, tendo em vista que proporciona uma conexão entre ela e 

seus públicos, influenciando as relações sociais. 

 Para se comunicar de forma eficaz, as IES precisam planejar ações que promovam um 

diálogo mútuo e contínuo. A comunicação organizacional precisa ser integrada, tendo em vista 

que permite a convergência entre as áreas. A instituição também precisa identificar quais as 

finalidades de sua comunicação e os diferentes públicos com os quais se relaciona nos diferentes 

níveis. 

 A comunicação de marketing é o meio pelo qual as IES podem informar seus públicos 

sobre os produtos/serviços que oferece e promover sua imagem perante o mercado. São exemplos 
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de ações de comunicação de marketing: propaganda, promoção de vendas, venda pessoal, 

comunicação digital etc. 

As transformações que as novas tecnologias e novos modelos de negócios têm provocado 

nas relações sociais, faz com que a comunicação de marketing sofra mudanças e se adapte para 

promover o diálogo entre organização e mercado. 

E os processos de comunicação com o mercado têm se tornado cada vez mais importantes 

para as IES, mas ela não é só propaganda, mas um conjunto de ações que visam informar seus 

públicos de interesse acerca dos cursos que ela oferece. É importante que todas as ações estejam 

interligadas. 

É relevante também salientar que a nova ambiência digital têm levado as IES a 

desenvolverem ações de comunicação direcionadas ao “mundo online”, pois a sociedade tem 

estado cada vez mais “conectada”. 

As IES também precisam levar em consideração que atualmente o consumidor não exerce 

somente o papel de receptor, mas também de agente decisivo nos processos comunicacionais e o 

ambiente digital reforça essa função.  

No que tange ao segmento de educação superior, ainda há muito que se aprimorar em suas 

ações de comunicação online, mas muitas IES têm percebido a relevância desse meio, 

apropriando-se dos benefícios que ele pode trazer e utilizando essas ferramentas de maneira 

eficaz. 

A pesquisa realizada atingiu seu objetivo principal, pois conseguiu analisar o mercado de 

educação superior privado, focando na aplicação das ações de comunicação como meio de 

interação com os seus públicos de interesse. 

Os objetivos específicos também foram alcançados: o capitulo 01 relatou e caracterizou a 

situação atual do mercado de educação superior privado no Brasil. O capítulo 02 abordou os 

conceitos de marketing aplicados ao setor analisado. Já o capítulo 03 explicitou a relevância da 

comunicação de marketing para as IES.  

E, finalmente, o capítulo 04, através das entrevistas, foi analisada a opinião dos gestores 

acerca do mercado e das ações de comunicação. A opção de entrevistar profissionais de 

instituições com posicionamentos distintos permitiu um estudo mais profundo. 
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Ao comparar o que foi abordado no referencial teórico com a opinião dos gestores, 

conclui-se que estes possuem conhecimento acerca dos conceitos e ações de comunicação 

mercadológica. 

No que tange à interação entre academia e mercado, de acordo com a visão dos 

entrevistados, a distância entre estes dois pólos está menor, pois há o crescimento no número de 

pesquisas na área, que têm contribuído para aprimorar o conhecimento sobre o segmento. 

Todavia, segundo eles, há muito que ser desenvolvido e aprimorado para estreitar essa relação. 

As IES têm percebido a relevância da comunicação de marketing para promoção dos 

serviços, divulgação da marca e da imagem, interação com os clientes etc. Mas ainda há muitos 

fatores que podem ser aperfeiçoados. 

A análise de conteúdo das peças online permitiu verificar que os anúncios produzidos 

pelas IES analisadas geralmente refletem seus posicionamentos, mas foram feitas considerações 

que poderiam tornar os anúncios mais “atrativos”, como: potencializar a marca, inserir uma 

mensagem que dialoga com público, valorizar os diferenciais competitivos etc.  

O planejamento de comunicação precisa ser bem definido e elaborado para que a 

instituição não promova ações equivocadas e que não reflitam seu posicionamento perante o 

mercado.  

Espera-se que o estudo realizado e as considerações apresentadas contribuam para o 

desenvolvimento da pesquisa científica e colabore para uma maior reflexão sobre o uso das ações 

de comunicação no setor de educação superior privado brasileiro.  
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APÊNDICE – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevistado 01 – Universidade São Judas Tadeu 

 

Entrevistador: Qual sua visão sobre a situação atual do mercado privado educacional? 

Entrevistado 01: Então, eu acho que é um mercado que mudou completamente do que existia, em 

função da diminuição do modelo do FIES que foi alterado e isso mudou muito a dinâmica do 

mercado educacional. A gente vive num mercado hoje que a gente conhece pouco, a gente não 

sabe, a nossa maior dificuldade é entender qual o tamanho do mercado hoje que está se 

acomodando, a gente viveu um momento muito bom da educação do País, seja pelos resultados, 

mas seja também e principalmente a maneira como a gente conseguiu incluir no ensino superior 

muitas pessoas que não teriam acesso, e aí esse é um modelo muito legal que você tava 

informando, novos alunos aí, no mercado de trabalho. Então hoje o mercado diminuiu bastante 

pra todo mundo, a gente não sabe ainda qual que é o tamanho desse mercado, e aí com isso muda 

a dinâmica e a maneira como você atua, então o que era uma mola propulsora muito forte que era 

o Fies não é mais, e aí a gente precisa entender como que você vai, então, despertar no aluno, 

aquele aluno que não poderia fazer, e ia fazer com o FIES e não pode fazer mais, como você pode 

viabilizar o sonho dele, o sonho da família dele, então aí quais são os recursos que você pode 

trazer pra ajudar o aluno a cursar a universidade, e quais são os atributos que podem fazer com 

que o aluno decida pelo teu curso, pela tua universidade. 

Entrevistadora: uhum... 

Entrevistado 01: Então, tudo isso a gente está nessa dinâmica pra conhecer o mercado e ver o que 

vai despertar no aluno e o que vai fazer com que ele não abandone o sonho, quais são os recursos 

de financiamento, a estratégia de valor, de desconto, então isso ainda não está muito bem 

conhecido, a gente está vivendo um momento e entendendo como que vai ser isso. 

Entrevistador: E o que você vê, assim, como tendências? 

Entrevistado 01: Isso que o mercado, ele vai se consolidar com alguns steps, aí. As universidades 

baratas, elas vão continuar sendo o primeiro estepe de acesso, né, pra começar a escolher muito 

mais a universidade. Porque o pai, ou o responsável, ele voltou a ser um fator decisório, né, na 

escolha da faculdade. Então, o aluno junto com o pai, junto com o responsável, ele vai escolher 

mais a universidade, porque ele vai ter que colocar grana, ele vai pagar, porque antes o FIES 
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tirava esse custo do mês da família, (agora a família) voltou a ter (o custo). Então, eu acho que a 

tendência é os alunos ser mais críticos do ponto de vista da escolha, né, e as universidades com 

maior recall de marca no mercado, mercado de trabalho, os indicadores efetivos do MEC são os 

resultados que devem atrair mais o investimento da família pra escolha da universidade. Somado 

junto com isso, o aluno tem que ter tudo isso, mas ter que ter também uma boa experiência no 

serviço como um todo. O aluno tem que ter uma entrega acadêmica de altíssimo nível, com 

percepção do mercado de altíssimo nível, porém como ele vai ficar aqui quatro ou cinco anos, ele 

precisa ter uma boa experiência, a faculdade tem que ser muito forte, tem que ter entrega, mas 

tem que ser legal, então eu acho que a tendência é ser cada vez mais ter um ambiente de muita 

entrega acadêmica, muito trabalho para o aluno, mas ser um ambiente extremamente bacana, um 

ambiente leve, um ambiente mais, mais desconstruído, para que o aluno tenha essa experiência 

muito legal, e isso o ajuda a decidir a faculdade que ele queira. 

Entrevistador: Certo, e como que é estruturado o departamento de marketing e comunicação de 

vocês, é integrado, é separado, como que... 

Entrevistado 01: É separado por núcleos, a gente tem um núcleo de comunicação que cuida da 

parte da comunicação, mesmo, da universidade, seja online, offline, seja para os alunos, para o 

mercado, para os funcionários. Aí a gente tem o núcleo de captação, que ele olha realmente 

números, acompanhamento de resultados, ações promocionais, a gente tem a área de eventos, 

trade e promoção, que trabalha aí com todos os eventos que acontecem da universidade, e olha 

também pra parte comercial, que é a visita das escolas e das empresas. E aí tem a área de 

relacionamento com o aluno que contempla todos os canais de relacionamento da universidade, e 

contém também o núcleo de retenção, que a gente tem muita evasão. Praticamente assim que está 

estruturado, é que dentro tem todas as equipes, mas esses quatro núcleos que compõem a área de 

comunicação. 

Entrevistador: Como você definiria o posicionamento da São Judas hoje no mercado? 

Entrevistado: a gente não tem ainda isso muito claro, mas vou te falar o que eu acho o que a gente 

tem que caminhar. A São Judas veio de um posicionamento de uma universidade muito 

tradicional, né, muito tradicional... 

Entrevistador: familiar... 

Entrevistado 01: familiar, tal, e com muita entrega acadêmica, muito foco nisso. Hoje, a gente 

quer manter o elemento tradição, porque ele é importante, porque ele traz com ele a qualidade, 
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porém a gente não quer que ela seja percebida como uma universidade velha, tem que separar 

muito bem isso, tradição de velharia, né, então ela tem que ser tradicional, porque aí acho que aí 

tem um posicionamento forte mesmo de entrega acadêmica, mas ela tem que ser legal, tem que 

ser cool, tem que ser bacana, tem que ser leve, então o nosso posicionamento está passando por 

isso ainda, e eu acredito que a gente venha a se posicionar dessa maneira, uma universidade que, 

que, ela prima pela qualidade acadêmica, né, acima de tudo, porém você pode ter os maiores anos 

da sua vida, de experiência de aluno, de experiência de convívio, experiência de trabalho, é isso 

que tem que ser, mais ou menos isso. 

Entrevistador: Como que vocês trabalham a questão do planejamento, como que é feito o 

planejamento de marketing? 

Entrevistado 01: a gente, ele começa mais ou menos em outubro do ano anterior, a gente começa 

a olhar pra orçamento, e as grandezas que a gente precisa entregar ao longo do próximo ano. E aí 

ao longo de 2016, final de 2016, a gente vai fazer o plano estratégico de marketing, e aí olhando 

pelo orçamento que a gente tem, olhando para o que a gente precisa fazer na área de captação, na 

área de relacionamento, na área de eventos, constrói um grande plano estratégico, com a alocação 

de indicadores, de recursos financeiros, pra que esse seja o grande plano de voo da universidade 

ao longo do ano vigente. Então, ele é construído a quatro mãos, com todo mundo da equipe, 

envolvendo acadêmicos, pra que todo mundo participe desse plano estratégico, porque ele 

depende daí, depois, de uma boa execução. Então, a gente investiu um tempo antes pra 

construção, com o time, garante uma boa execução, garante o envolvimento de todo mundo. E é 

só, dessa maneira. 

Entrevistador: Vocês trabalham na parte produção de peças, de mídias, vocês trabalham com 

interface de alguma agência de publicidade? 

Entrevistado 01: Atualmente a gente está na transição, a gente trabalhava com uma agência que é 

a Tudo, uma agência muito legal em São Paulo, a gente tem um braço forte, que é da Anima 

mesmo, que trabalha com compra de mídia, desdobramento de peças publicitárias, mas a gente 

deve ter uma agencia, logo, logo, pra trabalhar com um guarda-chuva criativo e plano estratégico, 

é um plano, principalmente da marca, né,  

Entrevistador: uhum... 

Entrevistado 01: de posicionamento do mercado, então vai ter uma agencia pra isso, e depois a 

compra de mídia, desdobramento de peças, tudo acontece lá dentro da Ânima. 
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Entrevistador: dentro da Ânima. 

Entrevistado 02: Que é uma área que a gente chama de Cria, que é área que faz o desdobramento 

offline e online. 

Entrevistador: Entendi. Qual é a importância da utilização de ferramentas de comunicação 

online, e quais são as mudanças que você acha que a comunicação online causou nesse setor? 

Entrevistado: posso falar no setor de educação, mas no mercado como um todo, ela rompeu com 

uma coisa que existia, das grandes mídias de massa, no qual você dava um tiro de (arma de 

calibre) 12 pra acertar uma mosca, né. Hoje o que é muito legal no setor de educação, o setor de 

educação é uma essência muito jovem. E aí a mídia digital conversa muito forte com o jovem. 

Então, hoje, eu acredito muito que a mídia digital é o canal mais efetivo pra gente se conectar 

com esse aluno, ou prospect, e fazer com que ele perceba o valor da marca São Judas, no caso, e 

venha estudar aqui. Então, a mídia digital revolucionou o modelo, revolucionou a remuneração, 

revolucionou a maneira de se comunicar, que também dá uma liberdade enorme de você se 

relacionar com o aluno, dá uma liberdade de você negociar com o aluno, de você interagir, o que 

a mídia de massa não dava, ela era só passiva. E eu acredito que vai invadir cada vez mais com os 

novos modelos que estão surgindo no mercado. É legal porque você consegue medir exatamente 

o nosso resultado, você consegue se conectar com esse aluno, então chega num nível muito 

bacana, em que você fala “pô, eu quero fazer uma campanha da São Judas no Google”. Você 

consegue mapear assim: “olha, eu quero que seja na Zona Leste, mais feminino do que 

masculino”. Você traça a persona e fala “é esse o meu target”, e aí a campanha vai nesse jovem. 

Você aumenta a sua taxa de conversão, reforça o posicionamento, então eu acho que a mídia traz 

esse nível de eficiência, no meio digital, que a gente não conseguia ganhar de massa, e 

essencialmente para o jovem, ela conecta totalmente. É um canal que a gente usa muito, e eu não 

acredito na mídia, tipo TV, pra jovem, eu não acredito. Para mim, a gente está deixando de fazer 

realmente TV, porque a mídia digital que vai trazer esse aluno pra gente. 

Entrevistador: Entendi. Então, pra gente falar em valores, mais ou menos qual é o percentual do 

budget estimado pra comunicação e marketing que vocês destinam pra parte online? 

Entrevistado 01: Em torno de 40%, e deve aumentar. Porque é o canal que a gente acredita, e tem 

muitos: tem Google, tem Facebook, tem Snapchat, tem Instagram, tem vários canais que a gente 

pode interagir com o aluno. Então ele vai ser cada vez mais utilizado, para você compor uma rede 



137 
 

de conexão online com esse aluno, então é o que a gente usa hoje, em torno disso (40%) do 

budget, e que acho deve aumentar, acho que deve aumentar. 

Entrevistador: È bem significativo, é bem significativo. 

Entrevistado 01: é, é bem significativo. 

Entrevistador: Quando a São Judas passou por essa transição, de uma empresa familiar, né, e 

passou para o grupo Anima, você acha que teve uma mudança com relação ao público-alvo de 

vocês, você acha que mudou o perfil do aluno, ou você acha que... 

Entrevistado 01: eu acho que... 

Entrevistador: de posicionamento... 

Entrevistado 01: Eu acho que a gente passou a se conectar com o público mais jovem. A gente 

passou a se conectar, porque assim, a São Judas fazia 90% TV. Então a gente mudou muito isso, 

e hoje a gente se conecta com o aluno que não tava na TV.  

Entrevistador: uhum... 

Entrevistado 01: Mudou um pouco, e a gente passou a ser mais contemplado num público que 

não contemplava a São Judas, por exemplo: escola particular. A São Judas tinha muito aluno, e 

tem ainda, de escola pública. Mas a gente passou a ter uma mudança de comportamento, e tendo 

mais aluno do ensino particular, porque a gente passou a se conectar com esse cara, levando os 

diferenciais da São Judas, que são importantes para ele poder se matricular e escolher a 

universidade, e a gente começou a mudar um pouco o perfil do aluno. Ele continua sendo 

essencialmente jovem, mulher, mais mulher do que homem, e aí isso tem mudado um pouco, não 

teve uma mudança radical, até porque não muda mesmo do dia pra noite, mas acho que a gente 

está com uma tendência de ser mais conectado com alunos do ensino particular, o que não era, e 

mais jovem. 

Entrevistador: Entendi. Vocês procuram direcionar a campanha para algum curso específico? 

Entrevistado 01: Sim. 

Entrevistado 01: a gente tem alguns cursos que puxam muito a marca. Então, Direito é um deles, 

Engenharia é muito boa também, Arquitetura sendo cada vez mais importante, Administração 

tem muitos empregos, todos grandes cursos, e agora está entrando a área de Saúde, uma área 

nova que está surgindo. Então, de maneira geral, a gente faz isso sim, a gente faz pra reforçar o 

posicionamento da marca, da qualidade, que são grandes conquistas, e alavancam os outros 
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cursos. A gente não faz pra todos, mas de uma maneira geral a gente foca muito nesses que eu te 

falei: Engenharia, Administração, Direito, Arquitetura, e agora beliscando um pouco da Saúde. 

Entrevistador: ah, entendi. Aí eu percebi, acho que, não sei se uns dois anos atrás, não sei se foi 

no ano passado, implementaram os cursos semestrais, né... 

Entrevistado 01: isso... 

Entrevistador: com vestibular no meio do ano... 

Entrevistado 01: isso.  

Entrevistador: Você acha que funcionou? 

Entrevistado 01: Sim. 

Entrevistador: se teve uma boa. Repercussão... 

Entrevistado 01: Sim. Porque o mercado, ele é muito dinâmico, e aí você ser só anual, com 

entrada no final do ano, você limitava muito, então muita gente que quer... 

Entrevistador: que quer entrar no meio do ano... 

Entrevistado 01: que quer entrar no meio do ano. E aí não entrava, não entrava na São Judas, e aí 

entrava nos outros concorrentes. 

Entrevistador: eu achei uma estratégia muito inteligente.  

Entrevistado 01: é, é... 

Entrevistador: achei bem interessante... 

Entrevistado 01: Então, a gente rapidamente introduziu, tivemos sucesso, no meio do ano 

passado, nesse ano deve ser também, um sucesso... 

Entrevistador: foi no ano passado... 

Entrevistado 01: Foi no ano passado. Esse ano deve ser um sucesso muito legal também, pro 

meio do ano, e a gente vai cada vez mais se posicionar como uma universidade que tem, sim, 

cursos no meio do ano. E ai, com isso facilita, muito, a entrada de novos alunos, transferências e 

outros que querem vir pra cá e às vezes não podia, porque semestral com anual não conversava. 

Agora não, você consegue atrair alunos que queiram sair de outras universidades e vir pra cá. 

Entrevistador: Entendi. Você acha que, qual relação academia e mercado, né, com relação a 

publicações científicas, alguns materiais sobre o assunto, você acha tem uma distância muito 

grande entre academia e mercado? 

Entrevistado 01: a São Judas ou o mercado em si? 

Entrevistador: não, com relação à publicação. 
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Entrevistado 01o: tá. 

Entrevistador: o que os mestrandos e os doutorandos, o que eles têm publicado em relação ao 

mercado, você acha que tem essa distância entre academia e mercado... 

Entrevistado 01: Eu acho que já foi maior, acho que já foi maior. A gente percebe que as 

dissertações que vem aí, você é um exemplo, e outros que eu tenho visto, estão mais preocupadas 

em temas que são relevantes pro dia-a-dia, pra ajudar o mercado, pra ajudar também os alunos a 

terem um conteúdo que realmente faça a diferença no dia-a-dia. Então eu acho que ainda não é 

extremamente conectado, mas acho que a distância já foi maior, e acho que hoje o acadêmico tem 

percebido uma grande oportunidade com temas que podem ser relevantes para o mercado, né, e 

podem ser a diferença para o profissional, e para a empresa que queira adotar um tipo de 

estratégia que foi feita em uma publicação. Mas ainda eu acho que tem um caminho aí, pra 

seguir, pra ter uma conexão quase just-in-time, entendeu, do que está acontecendo, 

oportunidades, então a gente tem feito, por exemplo, umas rodadas aqui, uma ação que chama 

“Fast Date”, a gente traz uma empresa, e trouxe a Samsung, e a Samsung apresentou dois 

problemas que acontecem, e os nossos alunos com os professores resolveram o problema para a 

Samsung, propuseram, pelo menos, né: “olha, para isso tem essas três opções pra esses eventos”, 

então foi muito legal, isso tá sendo muito legal, esse tipo de ação, porque você traz a empresa 

com casos reais, o aluno pratica na realidade o que ele aprendeu, contribui para a empresa, e 

quando ele for para o mercado, ele já tem a experiência de verdade, e não um estudo publicado 

que não foi testado ainda. Então, a ideia da prototipagem é ficar bem importante nessa fase, para 

que os alunos tenham a experiência de verdade, e aí possam contribuir com uma empresa que 

queira. 

Entrevistador: Entendi, tá certo. E quais são suas maiores concorrentes no mercado? 

Entrevistado 01: Olha, de maneira geral, a concorrente de marca direta, acho a gente pode colocar 

a Anhembi Morumbi, acho que é uma concorrente muito boa, muito forte, de posicionamento 

semelhante, pra mim seria a grande concorrente. A FMU também se torna, e aí tem alguns 

cursos, Direito a gente briga inclusive com o Mackenzie, FAAP passa batido, a gente é muito 

mais eleito, Engenharia eu brigo com a FMU, desculpa, com a Anhembi Morumbi, mas também 

eu bato na Mauá, porque lá é mais nicho, mas a gente tem muita entrega, os alunos têm uma 

entrega acadêmica muito legal, então aí você começa a beliscar a Saúde, alguns cursos batem na 

São Camilo, então depende do curso você se posiciona com algum concorrente, e aí depende de 
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outros cursos com as concorrentes, mas de uma maneira geral, a gente no mercado, deve 

perguntar assim: “quem são seus concorrentes? Anhembi Morumbi”. E aí os alunos prestam 

vestibular aqui, prestam lá, prestam na FMU, prestam na Unicsul, prestam na Unip, e aí tem todo 

esse balaio ai pro aluno decidir. Mas em termos de posicionamento de marca seria a Anhembi, e 

aí belisca nos outros cursos, desde a FMU, Mauá, Mackenzie, FAAP, São Camilo, aí depende do 

curso você vai batendo, vai concorrendo. 

Entrevistador: Entendi. Muito obrigada. 
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Entrevistada 02 – Insper 

Entrevistador: Você poderia falar um pouquinho qual é sua visão do mercado de educação, do 

ensino superior? 

Entrevistada 02: Bom, eu acho que de alguma maneira, acho importante comentar, esclarecer que 

o meu objetivo aqui, uma vez eu escutei de uma pessoa que eu respeito muito, muitos anos, eu 

repito, né, quando eu vejo, me vejo numa situação semelhante. Eu tenho muita satisfação em 

compartilhar práticas, não me vejo preparada para compartilhar conceitos ou teorias, mas a 

prática, a experiência e sobre isso eu posso passar a noite conversando com você. Diante disso, eu 

acho bacana comentar que até cinco anos atrás, um pouco mais, eu comecei a minha carreira na 

área de recursos humanos, área de gente, cultura organizacional e todos os subsistemas de RH, 

captação, retenção, isso tem muito a ver com cultura organizacional, eu vim pro Insper 11 anos 

atrás para ficar um período, e as oportunidades profissionais foram surgindo de tal forma que as 

áreas no meu escopo de responsabilidade, que era a de RH, a escola, o núcleo de carreiras, né, 

que orienta os alunos no seu processo de escolha de identificação de interesses, e a conexão com 

o mercado de trabalho, com as empresas, então muito da expressão dessa comunicação com a 

empresa, atraindo pra conhecer nosso aluno, e levando nosso aluno pra conhecer a empresa. 

Alguns anos... disso acabou até pelo fato de estar em uma instituição pequena, privada, com uma 

proposta diferente, sem fins lucrativos, entendemos que havia espaço pra uma área de marketing 

institucional. E pelo fato de eu estar ligada a cultura organizacional, a esses aspectos mais 

intangíveis, que assim, tudo que não é exatamente acadêmico ligado aos programas, à nossa 

oferta, ou à nossa área de pesquisa, e tudo o que não é bem concreta como uma área de tecnologia 

administrativo-financeira, controladoria e tal, a gente colocou nesse grande guarda-chuva 

chamado desenvolvimento institucional. Então na origem essa parte de marketing institucional 

veio pra minha diretoria. Muito no começo associada à produção de relatório anual, algumas 

páginas no site, apresentando a governança, quem é o conselho, quem é a diretoria executiva, 

todas essas coisas básicas. Em 2009 quando o Insper passou pelo processo de troca de marca, né, 

todo o projeto que foi 2008, e em 2009 nós lançamos a nova marca, a coisa começou a ficar mais 

exigente, então eu falei, ‘pô, vou estudar’, então eu sou muito autodidata e aprendo muito com as 

relações. A InterBrands foi a consultoria de marca que nos apoiou na época, foi uma escola pra 

mim, né, e pra alguns de nós, mas assim, eu aproveitei até a ultima gota todo o aprendizado 
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possível pra poder desdobrar isso na instituição. E o marketing de programas de ensino é que veio 

pro meu escopo de responsabilidade também. Então, feita essa introdução, o que eu tenho visto 

em termos do mercado de educação: tem claramente um movimento de grandes grupos, com 

participações acionárias estrangeiras, interessados em colocar nosso mercado de educação, nossa 

oferta em outro patamar. Eu vejo também que o mercado tem ficado mais competitivo, o que é 

muito positivo, porque nada como bons competidores pra obrigar as instituições a melhorar. Parte 

desse ‘melhorar’ no meu ponto de vista está vinculado ao exercício interno, né, cada instituição 

tem que fazer, pra definir o que quer: ‘que público eu quero atingir’, ‘que cursos eu quero 

oferecer: graduação, pós, extensão, uma expertise na área de tecnologia, é na área de negócio, é 

na área de marketing, é na área da saúde’, então quanto mais competidores melhor. O Brasil é um 

país com uma massa de jovens muito grande, ainda agora chegando ao ensino superior, né, uma 

grande parte dos nossos jovens ainda não completam o ensino médio, então tem todo um desafio 

de país. Eu me lembro de escutar palestras, artigos e revistas simples, nada científico, em uma 

época onde se condenava muito a expansão o ensino superior no país, porque nem toda oferta 

tinha uma qualidade alta. Eu me lembro uma vez que eu li uma matéria que me convenceu. O 

importante agora é deixar que essas pessoas estudem, é criar as oportunidades, né, os cursos 

noturnos, novos formatos, fazer um hibrido de curso à distancia com presencial, e garantir uma 

qualidade mínima. Isso, certamente, ganhando escala, fará a diferença. Então eu vejo isso, vamos 

dizer assim, 11 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei a me interessar um pouco, até pelo 

fato de estar trabalhando aqui, porque eu vim de ‘outro mundo’. E recentemente, de uns anos pra 

cá, a gente vê, inclusive, fundos de investimento adquirindo, tendo participação, né, nesses 

grandes grupos, o que também contribui para a qualidade da gestão. Qualidade da entrega, 

retenção, e todo o business plan da escola. Então eu vejo, o que eu poderia dizer do auge da... 

lembrando que eu não sou exatamente uma estudiosa da área, eu vejo o panorama atual, como em 

franca expansão, com a chegada de novos competidores, quero crer que obriguem as instituições 

a sair da zona de conforto, aquelas que estiverem, as que não estiverem que se permitam ser 

vendidas ou que vendam uma participação, pra melhorar a gestão, acho que grande parte, 

praticamente a integralidade do desafio das instituições de ensino é gestão, né. A gestão pra 

entregar um produto seu, pra saber o que é entregar, e depois medir o resultado, tentar medir a 

entrega. Então, seu numero de egressos, grau de satisfação dos alunos, nós começamos a 

trabalhar também o acompanhamento da trajetória profissional do egresso, e começar a perceber 
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que esse círculo virtuoso está sendo cumprindo. Pra isso precisa de disciplina, precisa de gestão. 

E tem muito espaço, muito espaço... 

Entrevistador: Tem, né... 

Entrevistada 02: A gente tem, não estamos muito, do ponto de vista do Insper, a gente está 

estudando, está avaliando possibilidades, mas de uma forma mais geral, como você usou essa 

expressão ‘panorama’, tem muito espaço para alcançar outras regiões do País, né, grupos que 

volta e meia estou num congresso, eu escuto falar, de grupos enormes com centenas, milhares de 

alunos, que estão indo, saindo das grandes metrópoles, e até se estabelecendo em cidades... eu me 

lembro de uma matéria que eu vi, de Palmas, Sinop, tem algumas cidades do País, algumas 

capitais, outras não, mas de grandes cidades, com polos universitários sendo constituídos, o que 

ajuda a reter a juventude e a inteligência nesses lugares, né. Eu vejo em franco crescimento 

sempre com esse alerta vermelho de manter uma qualidade mínima, né, e com desafio, se você 

me perguntar, não sei se é uma próxima pergunta, o grande desafio do desenvolvimento do corpo 

docente, de pessoas qualificadas para desenvolver outras. 

Entrevistador: Entendi. E você falou dos desafios, e pensando a médio, longo prazo, qual você 

acha que é a tendência do mercado, alguma diminuição de número de matriculas, o que você 

acha que são as tendências? 

Entrevistada 02: Em termos de tendências eu vejo, até ontem eu estava em uma situação muito 

formal aqui na escola, o contexto era outro, mas isso também foi usado como exemplo. A 

exemplo de outros ambientes, eu acho que a educação, ela está sendo questionada por todos os 

lados, quer dizer, em termo de formato, de entrega, né. Com a questão das tecnologias, a questão 

da possibilidade em ensino modular, o acesso ao conteúdo, faz de uma maneira muito aberta a 

um custo baixíssimo, tira das escolas em grande medida a posição como os únicos provedores 

desse conteúdo, né, porque hoje em dia não só temos livros, temos mais livros traduzidos, mais 

acesso ao conhecimento, inclusive via tecnologia. Então plataformas, e não estou nem falando de 

Google, nada disso, temos, por exemplo, Coursera, né, e outras plataformas que oferecem cursos 

de qualidade de uma gama bem ampla, alguns até fornecendo certificados, então isso coloca o 

professor numa situação mais de facilitadores de promoção de um modo de aprender diferente, de 

um apreender a aprender, por exemplo, do que propriamente o detentor do conhecimento e única 

fonte por meio da qual alguém vai aprender. Então a médio e longo a gente vai testemunhar as 

escolas trabalhando de um jeito diferente, a gente já vê escolas em ensino fundamental com 
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práticas pedagógicas consideradas inovadoras, e é muito interessante que são práticas que eu vivi, 

e até eu como boa psicológica vejo como bons olhos esse resgate de coisas que ficaram pelo 

caminho, e que tem um extremo valor na formação do individuo. Então o que a gente fala hoje, 

aprender por projetos, trabalhos hands-on, que é aprender pela vivência, a gente vai olhar a 

pedagogia de 30 anos, um pouco mais, qual de nós não aprendeu também manuseando, fazendo, 

imitando? As escolas estão preparadas pra fazer coisas desse tipo mais do que mera transmissão 

de conteúdo, o professor de costas com giz e a lousa, a lousa é bacana pra levar até ela 

contribuição da turma, e a turma poder ver espelhada seu ponto de vista, o embate, o debate? Mas 

o professor tem outro papel. Então eu vejo que, arriscaria dizer, assumindo que eu não sou uma 

especialista, que ter havido algumas iniciativas interessantes no ensino fundamental, e esse 

desafio está chegando ao médio e no superior. Eu tenho noticias de pessoas, de amigos meus que 

dão aulas em colégios, e que muitas vezes existe um embate dos professores do ensino médio 

com os professores do ensino fundamental, perguntando: “o que vocês estão fazendo com essa 

turma que chegam à minha sala de aula, quer ser imortal, quer confrontar, e eu não vou dar conta 

da matéria, eles tem que fazer o simulado do vestibular?”. Então tira um pouco a criatividade 

desse processo. Então como tendência eu vejo a participação da tecnologia, não como aquele 

curso a distancia dos anos 90, mas bem interativo, vejo o crescimento de fóruns de aprendizado, 

um aprender mais com o outro e com a experiência e não apenas com o professor, e vejo o 

professor com um papel essencial de moderador, de facilitador, de questionador desse processo 

de aprendizagem, né, preparando para o desconhecido, que é o que a gente tem, né. 

Entrevistador: É, verdade, agora a gente vai um pouquinho pra dentro do Insper. Como é 

estruturado o departamento de marketing e comunicação? Marketing e comunicação são 

separados, os dois trabalham juntos, vocês têm subdivisões... 

Entrevistada 02: Bom, a gente acabou de fazer isso. Marketing, como até te falei na introdução, o 

marketing institucional foi constituído, antes era uma pessoa que cuidava de algumas iniciativas 

dentro do marketing de programas.  O Insper quando foi formado, a área de Marketing era 

voltada à atração de candidatos, novos alunos, uma área de vendas, estratégia de vendas de 

atração de alunos para os nossos cursos, de MBA, graduação, todo o nosso portfólio de 

programas. E aí uma das pessoas dessa área começou a ter parte do seu tempo investido em 

algumas peças consideradas mais institucionais. Posso te dar exemplos: estávamos na região da 

Paulista quando esse campus estava em obras, a gente começou a comunicar as obras no campus, 
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o que teria ou não o campus, desenvolvemos também um código de ética e conduta, um conjunto 

princípios e valores fundamentais, quem ajudava os diretores executivos ou quem estava trazendo 

essa provocação. Essa figura que a gente começou a nomear de marketing institucional. Os 

alunos começaram a se formar, já havia na escola esse posicionamento de manter relacionamento 

com os ex-alunos, e aí a gente foi constituindo, hoje é muito grande, falando de 11 anos atrás a 

comunidade, que organizavam eventos para essa comunidade, e todos esses seminários 

acadêmicos, coisas que uma boa escola tem. Então a gente está na frente desse marketing 

institucional. Ao longo desses últimos 8 ou 9 anos essa área cresceu muito, e ela recentemente foi 

reorganizada. Então uma parte cuida de, continua cuidando ou atenta a toda essa questão de 

assessoria de imprensa, que é vinculada ao que a gente chama de Insper-conhecimento. Então, o 

nosso marketing institucional hoje é majoritariamente orientado, não integralmente, mas 

majoritariamente orientado à exposição e a criar alcance para os nossos centros de pesquisa, né, 

para geração de conhecimento, que temos um corpo docente brilhante nessa área, em um desses 

eventos para um grupo menor, mais acadêmico, assim como todos os debates e seminários para 

os cursos de uma forma geral. Então o Insper está muito envolvido, empenhado, por exemplo, no 

aprimoramento de políticas públicas, e para isso toda essa parte de pesquisa bem fundamentada, 

todo esse ambiente de avaliações, de pesquisa acadêmica mesmo, para poder influenciar toda essa 

área de, seja de desigualdade, de impactos da educação no desenvolvimento de um país, e tantas 

outras questões, o nosso presidente fala muito, de questões de previdência, de questões de 

regulamentação, regulação, enfim, tem muitas áreas que estão, que precisam ser mais bem 

estudadas para contribuir com o processo de tomada de decisão pelo poder público, pelos órgãos 

competentes. Então essa área que a gente chama de marketing institucional, ela está nesse tipo de 

contorno, do Insper-conhecimento, e não só à realização do evento, à organização dos 

debatedores, de qual é o tema, como qual o público-alvo que a gente quer afetar para trazer, pra 

enriquecer o debate, como temos também a meta de produzir conteúdo a partir desses eventos. 

Seja on-line, sejam publicando um catálogo do que foi, da riqueza da produção, da troca de 

conhecimento que foi realizada no nosso ambiente. Então, o marketing institucional está muito 

orientado para esse posicionamento da escola de ser um ambiente neutro, apartidário, que 

promove discussões de alto nível, acho que isso é fundamental. E recentemente nós tomamos a 

decisão de destacar uma pessoa da área, duas pessoas da área, para cuidar do que nós nomeamos 

comunicação e engajamento. Então uma parte da comunicação com stakeholders, por exemplo: 
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news, relatório anual, algumas comunicações internas, desde campanhas de redução de consumo 

de água, de energia, a contar ao corpo docente sobre a inserção de nossos alunos no mercado de 

trabalho, ou qualquer informação que a gente entenda que os stakeholders internos tenham 

interesse, em grande parte, por muito valor em engajamento de marca. Então, docentes, membros 

da administração, alunos, do próprio aluno, apesar de estar aqui, ele pode não ter ideia de tudo o 

que a escola dele promove, oferece à sociedade, gera produtos, então nós temos que encontrar 

bem isso. Seja para um sumário executivo, periódico, seja para um furo de reportagem, de um 

novo credenciamento internacional, isso é importante contar. Então eu, particularmente, estou 

numa fase, junto com essa área, né, justamente porque nós apostamos muito num engajamento de 

marca. Por exemplo, a profissional, que te colocou em contato comigo, ela é da área de atração, 

ela coordena toda a parte de campanha, de atração de candidatos, novos alunos para a graduação., 

E essa é a orientação que nós damos, é que você perguntou como é que trabalha, então antes até 

de fazer essa separação, o marketing institucional e o marketing de programas já vinham 

trabalhando muito próximos, porque quem vai atrair novos alunos precisa de todo um 

fundamento institucional pra mostrar àquele aluno que vale a pena estar no Insper e não na escola 

A ou B. Isso vai além da proposta de valor do curso. Tem todo um contexto da instituição. Então 

a gente criou essa articulação, o gerente de marketing institucional e o gerente de marketing de 

programas trabalhando muito próximos e promovendo nas equipes esse desdobramento. Hoje, 

com o crescimento de toda essa parte de pesquisa, de produção de conhecimento, de exposição do 

debate, assessoria de imprensa, nós entendemos que seria melhor a gente separar a parte de 

comunicação e engajamento pra fazer bem as duas coisas, né, e essa parte de comunicação e 

engajamento está muito próxima do pessoal de atração. Porque as boas estórias para contar pra 

atrair aquele aluno que está preocupado, acertadamente no meu ponto de vista, se vai encontrar 

aqueles colegas que ele gostaria de ter, então quem é que vai contar, ou como que eu vou mostrar 

àquele candidato, que existe uma grande chance de ele encontrar aqui o tipo de gente, digamos 

assim, que com o qual ele se identifique e ache que vai criar um monte de coisa e vai aproveitar o 

melhor possível a experiência de aprendizagem Então a gente criou essa engrenagem de 

engajamento, muito por conta das estórias, dos casos para contar, que servem pra atrair novos 

alunos, fora todas as outras coisas que são feitas, muito no campo on-line, que aí a M. é uma 

expert, uma pessoa ideal pra falar, ela conhece tudo de redes sociais, de medição de resultados, 

como que gera alcance a um custo razoável, onde que estão e quais são os grupos que a gente 
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quer atingir, uma análise das escolas de ensino médio, não só na cidade de São Paulo, mas em 

alguns polos do País, porque nós temos algumas vagas oferecidas pra entrada de ENEM, 

justamente pra alcançar além da fronteira do estado de São Paulo, né, então o recurso on-line é 

essencial, mas ele pode ser mais ou menos eficiente. Então as pessoas que hoje trabalham nessas 

frentes mais de atração são muito boas nessa parte on-line, de links patrocinados, busca orgânica, 

e têm uma noção de tecnologia forte, e de acompanhamento para... porque uma campanha precisa 

ser eficaz, ela não é eficaz apenas, quer dizer, um indicador de eficácia de uma campanha, um 

deles, claro, é o número de entradas, você fechou a turma, se ficou com vagas disponíveis ou não, 

mas não é só isso. Qual foi o custo para trazer essas pessoas, né, quais foram os recursos, então a 

gente lança mão de várias possibilidades adicionadas ao on-line, e eu falei disso justamente 

porque está muito adicionado ao story-telling, e à experiência dos candidatos aqui na escola. 

Então vir visitar, olhar o ambiente, conversar com alunos pessoalmente quando a gente organiza 

os eventos, ou a gente também criou pelo site a possibilidade de acessar quem conhece. É uma 

característica muito nossa, não somos nós que vendemos a escola, mais é quem vive a escola, 

então a gente promove essa aproximação e essa troca, porque entre outras coisas, isso amplia as 

chances de retenção, porque as pessoas vêm pelos motivos incertos, e não só conversar com as 

pessoas que estudam ou estudaram aqui, como também promover eventos com professores, ou, 

sobre temas relevantes aos cursos, para que essas pessoas comecem a perceber a qualidade de 

quem está aqui, como que as coisas são feitas. 

Entrevistador: Como que você definiria o posicionamento da instituição no mercado? 

Entrevistada 02: É, nós estamos acompanhando isso, nós somos muito vigilantes, entendemos 

que temos desafios, temos bons competidores, diferentes dependendo das frentes, então nós não 

estamos em céu de brigadeiro, e é importante que nós não estejamos mesmo, porque isso nos 

obriga a inovar, a pensar em maneiras diferentes de nos apresentarmos, eu acho que o Insper tem 

um posicionamento muito claro, e tem se aprimorado em expressar isso. Então, nós sempre 

tivemos, desde a fundação, um posicionamento claro. Por exemplo, no caso da graduação, ou 

mesmo no caso de um MBA, é uma carga horária maior do que a média, no caso da graduação a 

dedicação é integral, a grade horária é feita de tal forma onde o objetivo é que o aluno fique aqui 

o dia inteiro, e que nas janelas ele faça trabalhos em grupo, que ele participe de uma organização 

estudantil, que ele vá à biblioteca estudar, que ele faça uma pesquisa, então no começo isso foi 

muito complicado de ser aceito, porque os alunos queriam estudar de manhã e fazer estágio à 
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tarde, ou vice-versa. Até a gente mostrar que a formação sólida, rigorosa, dependia de uma 

dedicação maior de horas, e  que eles não estariam em desvantagem em relação a nenhum outro 

aluno de nenhuma escola por causa disso. A gente tem um posicionamento claro de uma 

formação baseada no rigor acadêmico, e em uma experiência de aprendizagem muito rica, então a 

gente tem uma expressão que a gente fala que é hard but fun, então é duro, tem que querer 

estudar, tem que gostar de estudar, que é importante passar a gostar, se o Insper tiver acontecido 

por acaso na vida, mas cada vez menos as nossas pesquisas indicam que ou, vou até colocar de 

outra forma, cada vez mais a gente percebe que as pessoas fazem vestibular para o Insper. A 

gente tem percebido menos intercessão de candidatos que foram aprovados para várias escolas, e 

parece que está mais direcionado. No caso dos cursos de pós-graduação a gente tem um 

posicionamento que chamamos de premium, e a gente precisa mostrar qual é o valor agregado, 

porque o curso é mais caro, e a gente obviamente oferece mais qualidade, mas como que o 

candidato percebe isso, né? Daí o relacionamento com quem já estudou aqui ser fundamental, 

porque essa pessoa vai poder testemunhar sobre a formação que recebeu, sobre um upgrade na 

carreira ou qualquer coisa nesse sentido, o próprio networking. O posicionamento essencial do 

Insper é que, até essa é uma frase de um discurso de formatura, que diz: “Insper sempre Insper”. 

Ela recebe o diploma, ela não deixa de ser Insper. Ela é um alumni, ela tem acesso a uma 

orientação de carreira em alguma eventualidade, uma mudança, alguma ruptura, alguma coisa 

que ela queira mudar, nós temos um permanente contato e relacionamento com o mercado de 

trabalho, então a nossa rede de oportunidade que nós geramos para os nossos alunos e também 

para os graduados é muito rica e diversificada, e não só esse relacionamento com as empresas 

oferece não só oportunidades de trabalho, mas também nos oferece uma compreensão de quais as 

expectativas do mercado de trabalho em relação ao aluno, tanto o mais adulto, né, de um curso de 

pós-graduação, quanto de um mais jovem, fazendo com que a gente possa contribuir com as 

diretorias acadêmicas, né, nossa área de marketing, nossa área de carreiras, no caso, com as 

nossas diretorias acadêmicas, trazendo alguns inputs, trazendo elementos do mundo lá fora, que 

podem se traduzir em uma atividade extracurricular, em um projeto de pesquisa, alguma coisa 

que vá preparando aquele aluno cada vez melhor para o mundo pós-diploma, né, sem abrir mão 

desse rigor, dessa formação de altíssimo nível. Então, educação de qualidade é caro, por isso que 

é muito importante nós identificarmos os alunos, selecionarmos os alunos que estão predispostos 

a aproveitar 360 graus as oportunidades que a escola oferece, quanto graduação, quanto pós-
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graduação. E nesse multi-Insper, que a gente costuma falar, tem essa parte de carreiras, tem o 

networking entre os graduados, que é uma rede de troca, de apoio, de descoberta de novas 

possibilidades também muito importante. E tudo isso é investimento, precisa de profissionais 

cuidando, precisa de alguma tecnologia pra facilitar o contato, então acho que nosso 

posicionamento é muito claro, temos essa postura de autocrítica constante, somos, você está me 

perguntando, isso vem muito de nosso presidente, somos insatisfeitos, sempre entendemos que 

podemos fazer melhor alguma coisa, temos um olhar contínuo pra benchmarking, porque o nosso 

posicionamento é ter essa via de mão dupla, com uma história profissional, quer dizer, uma 

escola para a vida toda, ela não acaba naquele curso, o nosso egresso pode fazer outros cursos 

aqui, sejam cursos de extensão, sejam cursos de longa duração, então a gente precisa entender 

quais são as necessidades desses egressos ao longo do tempo, então nós também precisamos 

aprender a aprender, você escuta, ter grupos focais, uma área de pesquisa, para ter uma 

capacidade de resposta adequada. E esse contato com a sociedade, seja com as empresas, seja por 

meio de empresários, então essa via aberta, permeável, mas com uma postura sólida, tem algumas 

coisas inegociáveis, outras... 

Entrevistador: Dá pra... 

Entrevistada 02: A gente quer, né, porque se a gente não se renovar, se nós não estivermos de 

antemão com essa postura de mudança, a gente vai caducar, e o Insper veio pra ficar. Então o 

nosso desafio do ponto de vista de marketing é tornar claro esse posicionamento, tanto para 

candidatos a um curso, como para a sociedade de uma forma geral, que pode conhecer o Insper 

por diferentes perspectivas, seja por ter a nossa contribuição ao debate de alto nível, que está nos 

canais de comunicação via assessoria de imprensa, seja vindo ao Insper participando dos eventos, 

seja de alguma forma participando de algum projeto de pesquisa de alto impacto, então eu acho 

que o posicionamento... nós crescemos ao longo dos últimos 15 anos. 

Entrevistador: Com certeza. Como você vê... 

Entrevistada 02: Que é um tempo curto, né... 

Entrevistador: É, é verdade... 

Entrevistada 02: Para a existência de uma Instituição... fizemos muito em pouco tempo. 

Entrevistador: Com certeza, fez bastante mesmo. Como que você definiria o perfil dos seus 

públicos-alvo? 
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Entrevistada 02: O aluno que a gente quer é o aluno que gosta de estudar. Nós temos um 

compromisso com a qualidade acadêmica, e de onde vier esse aluno, onde estiver esse aluno, a 

gente quer encontrá-lo. Por essa razão a gente tem um programa de bolsas bastante agressivo, no 

caso da graduação, principalmente, ninguém depende de recursos financeiros pra estudar no 

Insper. Agora, essa questão a gente resolve, mas a gente não pode resolver o que depende apenas 

da pessoa, que é ter um desempenho acadêmico destacado, e essa atitude de aproveitar a escola. 

Então, para a graduação está muito claro. Para o executivo que vem para um curso de pós-

graduação nós temos algumas famílias de programas. Uma família mais direcionada a jovens 

formados até três anos, que já estão no mercado de trabalho, e eles querem ter mais instrumentos, 

mais recursos para crescer profissionalmente. Então, jovens de 23 a 27, 28 anos que querem mais, 

querem fazer a diferença. Então eles buscam o curso no Insper para ter essa solidez e poder se 

destacar, que querem influenciar o mundo. Essa é a pessoa que a gente procura. A educação é 

meio para tomar decisões fundamentadas para avaliar todas as possibilidades em ambientes 

complexos, então essa pessoa é quem vai poder realmente aproveitar tudo o que acontece na sala 

de aula para serem agentes de transformação. É claro que qualquer escola poderia dizer isso, soa 

bem, a nossa sociedade tem uma série de oportunidades fáceis para crescer, para melhorar. Então 

toda a experiência de aprendizado, desde a prática pedagógica, o conteúdo que vai para a sala de 

aula, tudo tem que estar muito harmonizado para dar a essa pessoa essa capacidade. Então, 

quando a gente atrai essa pessoa pra estudar no Insper, como eu disse, seja um jovem adolescente 

para uma graduação, seja para um curso de pós-graduação, a gente precisa identificar essa 

vontade de fazer a diferença, tem que ter essa ‘fome’, essa energia. Porque, se não tiver, a chance 

de ficar pelo caminho é grande, porque tem que estudar muito. Um curso de MBA, por exemplo, 

a gente explica nos encontros com a coordenação, em todo o processo seletivo, o MBA não 

acontece nas três horas de aula duas vezes por semana. Há um conjunto de leituras e trabalhos 

para fazer individuais ou em grupo que implicam em mais seis horas por semana. Então isso está 

muito claro, que não é vir aqui e acabou, fechou o livro, eu só abro o livro se eu venho à aula 

segunda e quarta ou terça e quinta. Tem que estudar no final de semana, a escola está aberta todos 

os sábados até a noitinha, porque eles vêm pro Insper estudar, né, ou porque tem mais silêncio ou 

tem mais recursos, porque não dá pra fazer um curso no Insper assistindo só à aula. O curso é 

desenhado para além da sala de aula. Então é esse o aluno que a gente procura. 
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Entrevistador: Entendi. Como vocês trabalham a questão o planejamento de marketing e 

comunicação em curto, médio e longo prazo? É de dentro para fora, é de fora para dentro, como 

que vocês trabalham essa questão... 

Entrevistada 02: Para estar acompanhando, a gente tem uma área de inteligência de marketing 

que olha, que faz benchmarking local e internacional também, a gente não faz isso todo mês, a 

gente faz periodicamente uma análise de tendências, né, estamos sempre avaliando novos 

formatos de entrega, sejam intensivos, presenciais, híbridos, o uso de tecnologia, e o 

planejamento implica no plano de comunicação, online basicamente, offline, sendo que o offline 

não é mais à moda antiga, é muito até com a experiência no campus, e o planejamento é ao longo 

do ano, quer dizer, quando tem um curso novo de graduação, por exemplo, aí o planejamento tem 

que ser mais robusto, associado ao business plan. De outra forma a gente conhece, a gente estuda 

principalmente as características do curso e onde está o público-alvo desse curso. E aí,  tem que 

ter uma disciplina tremenda de analisar os resultados obtidos com as diferentes iniciativas. Se 

funcionou, o que funcionou? O que trouxe mais conversão? Então é uma capacidade analítica 

para as pessoas do marketing. Então o planejamento tem um orçamento, feito com base no 

aprendizado, na experiência acumulada, por exemplo: se é um curso novo que ainda não está 

totalmente estabelecido, de conhecimento do mercado, existe a tendência de uma previsão maior 

de recursos. Mas ao longo de uma campanha a gente acompanha a eficiência, não é fácil medir, 

mas é um desafio claro que a área possui. Sempre ter um olho no que a concorrência está 

fazendo, como que está performando, e um olho na eficácia das ações. Porque os recursos são 

finitos, e a gente precisa, a gente quer conversão, a gente quer salas de aulas cheias de gente, 

esses corredores cheios de pessoas, né, mas em geral a gente compõe o que a gente chama de 

uma abordagem 360 graus, o candidato tem o online, tem as pessoas do Nocam, que é o Núcleo 

de Orientação ao Candidato, que é ativo e reativo, preparadas para tirar dúvidas, a gente tem os 

encontros com a coordenação, que aí é um contato direto com o principal responsável pela 

entrega, pela qualidade da entrega, e é um momento onde aquele candidato pode conhecer outros 

candidatos, perceber se tem afinidade, se não tem, existem eventos, um ou dois eventos, talvez, 

associados ao tema do programa, então a gente tem, no caso de uma graduação, mais vindas aos 

campus, inclusive trazem influenciadores desses públicos, como pais, familiares, até professores 

em alguns casos, e com o público mais adulto é mais direto, e também com empresas que podem 

ter interesse em algum tipo de consórcio, mas é muito orgânico,  
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Entrevistador: É, muito... 

Entrevistada 02: Muito orgânico, você tem que ficar o tempo inteiro medindo, vendo se valeu a 

pena, se não valeu, não só os recursos financeiros como humanos são restritos, e a gente tem que 

tirar o melhor proveito deles. Mas a experiência e a qualidade das pessoas, né, o que não é um 

mero detalhe, então todo o refinamento que a gente vai conseguindo em função da experiência, 

no processo seletivo, a gente se pergunta quem é a pessoa, qual o perfil para trabalhar na área de 

marketing? E dependendo da família de programas esse perfil tem que trazer uma competência 

diferente para incrementar, então, eu até refutaria isso como parte do planejamento, ou pelo 

menos parte da força de trabalho... 

Entrevistador: Com certeza... 

Entrevistada 02: Se a gente não sabe exatamente quais são as competências que vão tornar a área 

competitiva e para montar um bom planejamento, fica tudo muito repetitivo e burocrático. 

Entrevistador: Sendo mais focado no online, como que vocês fazem o processo de criação das 

peças publicitárias? Vocês fazem staffs com agência, trabalham com alguma agência... 

Entrevistada 02: Trabalhamos com agência o visual da marca, e mais do que isso, nós somos 

muito norteados pela identidade visual e verbal, a identidade verbal é um desafio ainda, mas a 

identidade visual com certeza já estabeleceu uma consistência de marca, eu acho que as pessoas 

batem o olho e sabem que aquilo é do Insper, a gente avançou muito a partir de 2013, foi um 

projeto de gestão da marca, e a gente aprendeu muito, e justamente o aprendizado não parou nos 

integrantes da equipe de projetos, a gente desmembrou isso depois na equipe... Durante um ano a 

gente fez workshops, e isso de tal forma que virou cultura da área, então quem chega já vai 

aprendendo. Então essas peças é a agencia que faz, que cadastra, que olha a performance, né, tem 

aquelas coisas todas dos custos, todas essas informações. 

Entrevistador: Qual a importância da comunicação online para atingir o público-alvo, e quais 

são as mudanças e os impactos que a inserção das novas tecnologias online no processo de 

comunicação causou no mercado? 

Entrevistada 02: Bom, a importância do online... Para criar alcance, dependendo do público a 

atuação é mais online, e o aluno é bem interativo e online, mas o nosso posicionamento não é 

depender apenas disso. A experiência concreta é fundamental. Então o online tem essa 

importância de conseguir alcance, né, com uma boa estratégia você consegue transmitir a sua 

mensagem para públicos a quilômetros de distância, e de uma forma consistente. E o que acho 
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um perigo do online é a gente se comunicar do mesmo jeito para públicos diferentes, 

pressupondo que todos esses públicos estão conectados. Então eu acho que o online é um recurso 

que ampliou exponencialmente a capacidade de alcance das instituições, e também reduziu 

significativamente os custos. É o que a gente brinca hoje de ‘tudo de bom’: a gente alcança mais 

pessoas a um custo menor. E o online traz, vamos dizer assim, uma falácia, uma ingenuidade de 

que essa combinação custo baixo e grande alcance resolve o problema. Ele trouxe outros desafios 

como a qualidade da comunicação. O que você diz, e como você diz. Para mim, é aí que está o 

‘x’ da questão, porque o online talvez, justamente pelas suas capacidades, ele possa, dependendo 

de como ele é tratado, ser um gol contra, porque ele, se você não aprimorar a forma de comunicar 

os seus diferenciais, o seu público-alvo vai ler todo mundo igual. Então temos que ter cuidado 

com a forma, o quanto é sucinto e inovar, talvez menos verba e mais experiência, mais 

depoimentos, quer dizer, ser criativo, não apenas assim: ‘o online chega, chega’, e aí não gera 

efeito nenhum. O quanto disso está gerando de conversão... 

Entrevistador: Entendi... 

Entrevistada 02: E o quanto disso está ajudando em um eventual projeto de medição de força da 

marca, será que eu vou ter uma surpresa daqui a dois ou três anos que ninguém conhece?, a 

percepção de marca é totalmente deslocada da realidade, quer dizer, jogamos dinheiro fora!  

Entrevistador: é verdade... 

Entrevistada 02: Essa tem sido muito a orientação da área, as pessoas chegam com uma expertise 

incrível, invejável, né, para os veteranos de como usar o online, cliques e tal, e o bottom line não 

pode... Claro, dentro da área ele é uma conversão de matriculas, mas como uma marca não...  Não 

estamos interessados apenas em matriculas, isso é uma parte do nosso desafio, a outra parte é um 

entendimento da marca, do seu valor agregado, até como... Por conta da nossa área de pesquisa, 

de contribuição para o debate, a gente não pode correr o risco de essa parte ficar esquecida, ou 

mesmo mal compreendida. Então eu acho que é um desafio... A tecnologia sozinha não faz nada, 

eu acho que o ser humano ainda é uma pecinha importante. 

Entrevistador: Com certeza... Vamos falar de percentual, não precisa falar sobre números, mas 

qual é o percentual, sei que vocês têm uma verba, né, que vocês deslocam para o online... 

Entrevistada 02: Muito... Majoritariamente online... 

Entrevistador: mas, assim, 70%... 

Entrevistada 02: É, uns 70%... 
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Entrevistador: Ah, entendi... 

Entrevistada 02: 80%, online. Porque outra boa parte, que é a experiência da marca, a gente usa o 

campus... 

Entrevistador: Uhum... 

Entrevistada 02: A gente explora todo o nosso trabalho, com a ambientação, as cores, a marca, os 

eventos aqui, a conexão online com alunos ou ex-alunos, então hoje em termos de investimento, 

embora essas pessoas e esses recursos tenham ‘custo’, é o online. 

Entrevistador: E quais os canais online que vocês mais usam? Blogs... 

Entrevistada 02: Blog, não. Site... 

Entrevistador: Tá, site... 

Entrevistada 02: São esses canais... Quando eu falo site... A gente até, na verdade, o offline são 

folders e alguns materiais promocionais, até para colocar no nosso auditório, ou mesmo entregar 

para formadores de opinião para fazer isso chegar de uma forma física. Mas basicamente os sites, 

as páginas dos sites, né, e a gente usa aqueles banners em sites verticais, horizontais... Então tem 

toda essa leitura de quais são os veículos de comunicação que o público-alvo acessa, e a gente 

coloca o nosso aluno... 

Entrevistador: Aí vocês têm o LinkedIn também, né... 

Entrevistada 02: Temos o LinkedIn, institucional e, no caso da graduação a gente explora muito o 

Facebook, e no caso de cursos de pós-graduação, eu me lembro que a gente ampliou muito nosso 

alcance trabalhando grupos de interesse no LinkedIn, aí é menos Facebook, mas aí tem também... 

Mas isso inclusive é um projeto que a gente está conduzindo agora, qual desses canais é mais 

eficiente, qual é o custo, a eficácia, é esse o nosso desafio analítico... 

Entrevistador: Entendi... E para finalizar, mas não menos importante, em sua opinião, qual é a 

importância, né, da pesquisa científica para o mercado, dessa interface, você acha, em questão 

não só de material acadêmico, de livro, mas de questão de formação geral de pesquisa, você 

acha que tem bastante material, você acha que falta material... É uma área... 

Entrevistada 02: Produção de pesquisa? 

Entrevistador: É, produção... 

Entrevistada 02: Mas, em uma área específica? 

Entrevistador: Na área de comunicação e marketing educacional. Para esse segmento, você 

acha que... 
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Entrevistada 02: Eu arriscaria a dizer que tem pouca coisa. Nós temos alguns professores 

acadêmicos aqui na escola que são área de marketing, que... Eu não conheço detalhes da... Não 

estou atualizada, mas eu sei que eles falam. Eles pesquisam e fazem um trabalho de 

comportamento do consumidor, tem toda a parte de, mas assim... Eu mesma já tentei fazer cursos, 

e não vejo muita coisa de qualidade disponível. Você vai ler um livro, estuda, troca ideias, eu 

acho que ainda tem muito de protectionary, né... A nossa pesquisa acadêmica está toda... Não é 

muito... Existe um interesse grande, sempre foi um desafio contratar professores pesquisadores da 

área de marketing, então temos alguns no Insper, eu estou no Insper há 11 anos, e eu sei que não 

foi fácil encontrá-los. De uma forma geral, eu não sou da área, mas eu acompanho, o Brasil está 

começando a criar uma reputação de pesquisa na área de Administração, de Comunicação e 

Marketing, então, assim, o Insper é bem (voltado para) Economia, Administração, existem muito 

bons economistas, excelentes pesquisadores, muitos trabalhando em grandes departamentos fora 

do País, alguns aqui no Brasil em escolas de ponta, como o Insper, e no caso de Administração 

você conta nos dedos, então nós temos alguns professores de qualidade internacional, que 

publicam, são autores de livros na área de estratégia, competitividade, mas em marketing, tem 

pouca coisa... O que eu vejo e que eu acho interessante é a Economia começando a beber na área 

de Psicologia, um pouco da Administração, então pode ser que daí saia alguns trabalhos 

interessantes... 

Entrevistador: E você vê um pouco de distanciamento entre academia e mercado... 

Entrevistada 02: Vejo, vejo... Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, consegue aproveitar 

melhor, pensando na nossa realidade, né, aspectos econômicos, macro, microeconomia e tal, 

ainda... A Administração que impacta tanto a nossa vida, aí tem a área de Finanças, que não é 

exatamente Administração, então tem bastante espaço. Até a própria área de Educação que tem 

alguns pesquisadores muito sérios, fazendo trabalhos muito bons, mas ainda não tem escala, são 

aquelas pessoas altamente disputadas... E em Comunicação e Marketing eu arriscaria dizer que é 

a mesma coisa.  

 

 


