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RESUMO 

 

O atual contexto do segmento educacional, caracterizado pela proliferação de 

instituições de ensino superior privadas, pelo aumento do número de vagas, de opções de 

cursos oferecidos e pelo acirramento da concorrência, levou as instituições de ensino superior 

privadas à implantação de uma gestão mais competitiva. 

Diante desse cenário, as instituições de ensino superior iniciaram um processo mais 

estruturado e estratégico para divulgação de seus serviços, objetivando destacar-se da 

concorrência, tornar perceptíveis suas qualidades e diferenciais acadêmicos e mercadológicos 

para atrair seus públicos de interesse. 

Esta dissertação apresenta o cenário atual do segmento educacional superior no 

Brasil, os conceitos de marketing educacional, bem como de suas ferramentas. Inicia 

apreciando a apropriação de ferramentas de comunicação mercadológica pelo marketing 

educacional de instituições de ensino superior privadas e finaliza comparando os anúncios de 

três das dez maiores instituições de ensino superior paulista com os de três redes varejistas.  

Essa comparação, junto com a pesquisa bibliográfica, documentais e de análise de 

conteúdo, examinou a apropriação de aspectos comunicacionais mercadológicos varejistas 

nas mensagens das propagandas impressas das instituições de ensino superior do estado de 

São Paulo proporcionou identificar que todas as peças analisadas apresentavam em suas 

mensagens os mesmos aspectos mercadológicos do segmento varejista. 

 

Palavras chaves: Comunicação mercadológica; Instituições de Ensino Superior, Marketing 

Educacional; Propaganda; Relações Públicas. 
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RESUMEN 

  

El contexto actual del segmento educativo se caracteriza por la proliferación de 

instituciones privadas de educación superior, con aumento del número de vacantes, de las 

opciones de cursos ofrecidos, ocasionado por la intensificación de la competencia que llevó a 

las instituciones de educación superior privadas a actuar en una economía más competitiva. 

Ante este escenario, las instituciones de educación superior se estructuran y 

profesionalizan para dar a conocer sus servicios, con el objetivo de destacarse entre la 

competencia y divulgar sus cualidades y diferenciales académicos y de mercado para atraer y 

retener atención de su público.  

Esta tesis presenta el escenario actual de la industria de la educación superior en 

Brasil, los conceptos de marketing educativo, así como sus herramientas. Empieza por 

estudiar la propiedad de las herramientas de comunicación de marketing para la 

comercialización de las instituciones de educación superior privada, y concluye con una 

comparación de anuncios de tres de las diez mayores instituciones de educación superior en 

São Paulo con tres tiendas de mercado minorista.   

Esta comparación, junto con el análisis bibliográfico, documental y de contenidos ha 

examinado la propiedad de los aspectos de comunicación del mercado en los mensajes de 

marketing en los anuncios impresos de las instituciones de educación superior del estado de 

São Paulo y ha proporcionado identificar que todas las piezas analizadas presentan sus 

mensajes los aspectos del segmento de mercado minorista. 

 

Palabras clave: Comunicación de Marketing; Instituciones de Educación Superior de 

Marketing para la Educación, Publicidad, Relaciones Públicas. 
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ABSTRACT 

 

The current context of the educational segment, marked by the proliferation of private 

institutions of higher education, by the increased number of universities' vacancies and 

courses offered, and by the competition exacerbation, led the private institutions to implement 

a more competitive management. 

In this scenario, higher education institutions began a more structured and 

professionalized process to promote their services, trying to stand out from the competition 

and make their qualities, and marketing and academics differentials perceptible for the their 

target audience. 

This dissertation presents the current scenario of higher education industry in Brazil, 

the concepts of educational marketing, as well as their tools. It starts evaluating the 

appropriation of communication tools by the educational marketing of private higher 

education institutions, and concludes by comparing advertisings for three out of the ten largest 

higher education institutions in São Paulo with three retail chains.  

This comparison, through bibliographic and documental research, and content 

analysis, examined the appropriation of retail marketing communication aspects in the 

messages of leading higher education institutions' media print ads in the state of Sao Paulo 

and identified that all the marketing pieces we analyzed showed in their messages the same 

marketing aspects. 

 

Keywords: Marketing Communication; Higher Education institutions, Educational 

Marketing; Advertising; Public Relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1896, surgia a primeira instituição privada de ensino superior do Brasil, a hoje 

conhecida Universidade Presbiteriana Mackenzie, que se estabeleceu em São Paulo, uma 

cidade em franco desenvolvimento. 

Passados mais de cem anos, ocorreram inúmeras mudanças políticas, econômicas e 

sociais, que contribuíram para o atual cenário do ensino superior particular. 

 

O que em 2004 se chama “setor privado de ensino superior” há 200 anos não 

passava de uma miragem no vácuo. Até conquistar relevância e 

especificidade próprias, houve um processo longo, marcado, sobretudo, por 

cenários macroeconômicos incertos como os ventos (SEMESP, 2004, p. 10). 

 

No início do século XX, o acesso à educação superior era algo para poucos, 

restringindo-se a integrantes de famílias de grandes posses e de destaque econômico e social, 

tornando o ensino elitista. 

As opções de cursos, mesmo no setor privado, eram limitadas. Provavelmente os 

educadores e mesmo a população dos séculos XIX e XX não imaginavam a possibilidade de 

diversificação de cursos que hoje são oferecidos, tanto no ensino público como no privado. 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, atualmente, o Brasil tem 

2.100 instituições de ensino superior (IESs) privadas e 278 públicas, englobando todas as 

categorias administrativas (universidade, faculdade, centro universitário, Institutos Federais 

(IF) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). 

Considerando esse cenário, a importância social das instituições de ensino superior 

privadas e a necessidade de sobrevivência em um mercado que se tornou altamente 

competitivo, foi constituída uma nova abordagem com relação à comunicação e ao 

relacionamento com os públicos estratégicos. Portanto, o tema escolhido para este trabalho 

visa abordar, por meio de análise de propagandas impressas de IESs cujo intuito é a captação 

de alunos para os cursos de graduação, a aproximação de suas mensagens com a 

comunicação mercadológica varejista. 

As IESs viram-se obrigadas a ter uma postura mais profissional diante de um mercado 

sensivelmente mais competitivo se comparado ao de alguns anos atrás. Por isso, surgiu a 

necessidade de definir claramente e divulgar o posicionamento estratégico da instituição. 
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Para Cobra e Braga (2004, p. 18), o posicionamento estratégico refere-se aos 

componentes e aos valores pelos quais uma IES é conhecida e diferenciada das demais.  

O posicionamento pode estar intrinsecamente relacionado à qualidade dos cursos, ao 

diferencial e ao reconhecimento em uma determinada área do conhecimento, à política de 

preços de mensalidades, ou à instalação de campi em regiões estratégicas. 

O ensino não é um simples produto. Pode ser considerado um serviço, contudo, para 

ser adequadamente absorvido, é preciso, além de professores com alto nível de conhecimento 

e didática, de recursos tecnológicos e estrutura física adequada.  

Entretanto, esses aspectos não são suficientes para garantir a qualidade do ensino. De 

acordo com Facó (2005, p.22), “[...] não há como garantir excelência e qualidade de ensino 

se os alunos ‘chegam’ mal preparados [...]”. É necessário, além do preparo, o empenho do 

aluno para absorver o “serviço” que lhe está sendo prestado, pois, do contrário tanto o aluno 

quanto o mercado de trabalho não poderão usufruir do conhecimento que foi oferecido.  

 

O serviço educacional é por natureza intangível e impessoal no que concerne 

ao que oferece, mas ao mesmo tempo pode ser considerado tangível quando 

é avaliado pelo MEC. Como depende de cada aluno, o serviço educacional é 

heterogêneo, e também perecível, considerando que o prazo de validade do 

conhecimento é a cada dia mais curto. E ao mesmo tempo em que o serviço 

é produzido, é consumido pelo aluno (COBRA; BRAGA, 2004. p.53). 

 

A comunicação mercadológica de muitas instituições apresenta semelhanças com a 

comunicação de grandes redes varejistas. O foco principal está alinhado ao composto 

comunicacional mercadológico: os 4 P´s - preço, produto, praça ou distribuição e promoção 

ou comunicação. 

Em decorrência das mudanças desse segmento educacional, as instituições de ensino 

superior privadas foram obrigadas a estruturar e a profissionalizar seus departamentos de 

comunicação e de marketing, tornando-os aptos a aplicar estrategicamente suas ações de 

acompanhamento do mercado e de captação de alunos. 

Há poucos anos essa realidade era bem diferente. O número bem menor de IESs 

privadas talvez não justificasse investimentos em comunicação e, além disso, a tradicional 

academia via as ações de comunicação e marketing com receio e resistência.  

No entanto, hoje isso é bem diferente porque houve uma quebra de paradigmas. Antes 

o que era visto com desconfiança, agora é visto como necessidade e assim as áreas de 
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comunicação e marketing de muitas IESs foram profissionalizadas e contam com o suporte 

de grandes agências para assessorá-las, como qualquer outro segmento da economia 

brasileira. 

Com a nova realidade, o aporte profissional e os investimentos em comunicação 

foram surgindo e elevando gradualmente à medida que a concorrência também aumentava. 

Nesse novo cenário, as IESs precisam mostrar seus diferenciais, tornarem-se atrativas 

e destacarem-se dos concorrentes, utilizando estratégias de comunicação integrada e mais 

especificamente de comunicação mercadológica para sobrevivência em um mercado 

altamente competitivo. 

Diante disso, este estudo analisa as propagandas impressas de três das dez maiores 

IESs privadas do estado de São Paulo, com o objetivo de identificar a apropriação de 

aspectos comunicacionais mercadológicos do varejo, em peças publicitárias que apresentam 

nas mensagens de seus anúncios semelhanças com as abordagens mercadológicas de redes 

varejistas. 

Examina de forma prática e direta o conteúdo das propagandas impressas com o 

intuito de identificar como os principais diferenciais competitivos das IESs privadas são 

abordados nas mensagens com o propósito de se destacarem das instituições concorrentes e 

de atrair e captar alunos para os cursos de graduação. Portanto, este estudo está baseado nas 

seguintes questões: 

 

 A propaganda de IES apresenta semelhanças latentes com a comunicação 

mercadológica de redes varejistas? 

 A qualidade de ensino não é mais o destaque das peças publicitárias de uma IES e 

está perdendo espaço para atrativos mercadológicos, aproximando-se da 

comunicação de varejo convencional? 

 Como as mensagens de propagandas de IES estão enfatizando seus diferenciais 

competitivos?  

 

Para responder a essas questões, esta pesquisa foi divida em duas partes. A primeira 

baseia-se na pesquisa bibliográfica e documental sobre o marketing educacional e 

propaganda, bem como no cenário do ensino superior no Brasil. A segunda consiste na 

análise de conteúdo de anúncios impressos de três instituições de ensino privadas escolhidas 

de acordo com o número de alunos. 
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A bibliografia consultada trouxe significativas contribuições para compreender as 

mudanças do cenário educacional e a influência na adoção de estratégias da comunicação 

mercadológica e do composto mercadológico. Proporcionou também o entendimento dos 

conceitos de marketing educacional, suas abordagens e finalidades. 

O panorama educacional foi abordado com base em publicações elaboradas 

prioritariamente pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), pelo Sindicato das Entidades 

Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp) e 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), entre outros. 

As diversas documentações dessas instituições, no que concerne aos principais 

aspectos influenciadores do segmento educacional – como números de instituições de ensino 

superior, cursos, vagas, matrículas, concluintes, inadimplência, fusões, aquisições – foram de 

grande valia para a delimitação e interpretação das mudanças ocorridas no mercado 

educacional. 

Os documentos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pela Secretaria de Ensino Superior (SeSu) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também foram fundamentais para 

compreender as alterações que aconteceram na última década no ensino superior, as quais 

podem ter contribuído para a adoção explícita do composto mercadológico nas propaganda 

das IESs. 

Para aprofundar e responder às questões desta pesquisa, utilizou-se a análise de 

conteúdo temática para descrever de maneira objetiva e sistemática a mensagem dos 

anúncios impressos das instituições de ensino superior privadas selecionadas, identificando a 

apropriação dos aspectos de comunicação mercadológica amplamente empregados nas 

propagandas de varejistas. 

Para analisar as propagandas das três IESs escolhidas para este estudo, foram 

selecionados dois anúncios impressos dos processos seletivos de graduação de cada uma 

delas, veiculados entre 2009 e 2010. Para servir como base de comparação, também foram 

analisados anúncios impressos de três redes de varejo. 

Para abordar o cenário da educação superior, o Capítulo I apresenta uma breve 

retrospectiva histórica do surgimento das universidades europeias e da implantação das 

primeiras instituições brasileiras ocorrida somente após a chegada da família real ao Brasil. 

Também descreve as mudanças ocasionadas no ensino superior durante a industrialização, 

época em que a classe média brasileira passou a ter relativo acesso aos cursos de graduação, 

antes predominantemente exclusivo das elites. 
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Dentre as diversas transformações do segmento educacional ressalta-se a reformulação 

iniciada em 1996 com o estabelecimento da nova Lei de Diretrizes de Base Nacional (LDBN), 

que proporcionou a expansão no número de IESs, de vagas e de cursos de graduação e que 

estimulou a concorrência no setor. Esse crescimento possibilitou às classes C e D o acesso ao 

ensino superior, tendo em vista que os valores das mensalidades também sofreram mudanças 

significativas. As IESs, que trabalham com a massificação e economia de escala, praticam 

preços consideravelmente baixos e atraentes para as classes menos favorecidas.  

Além disso, o Capítulo I apresenta o desenvolvimento de matrículas, de vagas ociosas, 

os tipos de instituições de ensino, bem como as principais diferenças regulamentares entre 

elas. E, por último, aborda o crescimento nos investimentos publicitários por parte das 

instituições de ensino superior privadas. 

O Capítulo II trata dos conceitos de marketing educacional, bem como de suas 

ferramentas. Há poucos anos raramente via-se uma IES com uma área estruturada e preparada 

para utilizar amplamente as ferramentas de pesquisa e de inteligência de marketing, relações 

públicas, responsabilidade social, eventos, assessoria de imprensa, marketing de 

relacionamento e gestão de marca. Além disso, identifica como é feita a apropriação de 

aspectos da comunicação mercadológica pelo marketing educacional, associando as 

ferramentas de marketing com as do composto de comunicação mercadológica e do composto 

mercadológico (4Ps) e apresentando as semelhanças e as aplicações pelas IESs. 

Por este estudo tratar-se da análise de anúncios impressos de IESs, o Capítulo III 

aborda as propagandas de instituições de ensino superior, ressaltando as dificuldades para 

atrair a atenção do público-alvo, os adolescentes, considerando as características 

comportamentais desse grupo e o acesso fácil e dinâmico que ele tem à informação. Os 

argumentos apresentados nas mensagens exploram aspectos emocionais, que procuram 

despertar sonhos, crenças, desejos e esperanças, e racionais, que destacam os diferenciais de 

preços, opções e duração de cursos. 

Muitas IESs utilizam exaustivamente em suas mensagens conceitos relacionados à 

liderança para atrair o interesse do público. Procuram, assim, despertar suas ambições e o 

desejo pelo crescimento profissional.  

As instituições de ensino superior mais tradicionais procuram diferenciar suas 

mensagens utilizando justamente esse aspecto, destacando os longos anos de dedicação ao 

ensino e a excelência dos cursos oferecidos.  Outras, especializadas em certos nichos de 

mercado, sobressaem seus diferenciais nas áreas que possuem qualidade percebida e 

reconhecida, atraindo o interesse de quem almeja ingressar em seus cursos. 
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Entretanto, diversas IESs privadas têm apresentado em suas comunicações 

semelhanças com relação às comunicações do segmento varejista, tendo em vista que as 

mensagens apresentam ênfase em preço e em duração dos cursos. 

O Capítulo III contempla, ainda, uma análise de conteúdo temática, à qual as peças 

publicitárias das IESs e das redes varejistas foram submetidas, após a elaboração de 

categorias, quantificação, interpretação dos resultados e a intersecção das mensagens com 

relação aos atributos destacados nas propagandas de redes varejistas. 

Por fim, chega-se a conclusão sobre a apropriação dos aspectos da comunicação 

mercadológica varejistas pelas instituições de ensino superior privadas. 

Para atrair a atenção do público com o objetivo óbvio de captação de alunos, as 

instituições de ensino superior privadas, cujos anúncios foram analisados, apresentam 

similaridades com relação aos anúncios das redes varejistas, expressando em suas mensagens 

principalmente os diferenciais de preços de mensalidades, aspecto que a aproxima do varejo, 

já que habitualmente esse é o principal atrativo varejista. 
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CAPÍTULO I 

O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

1.  Uma breve retrospectiva histórica  

 

Com a realização de uma longa e distante viagem à Europa Medieval, identifica-se que 

sempre existiram escolas superiores, que na época tinham como características os grandes 

mestres notáveis em suas áreas do saber, que ensinavam e transmitiam seus conhecimentos 

aos seus discípulos.  

Outra marca forte dos primórdios das instituições de ensino era a dominante ligação 

eclesiástica, na qual as autoridades da Igreja exerciam poder absoluto. 

Em 1088, surgia a primeira universidade da Europa, a Universidade de Bolonha – na 

Itália –, cuja origem estava fortemente ligada aos colégios universitários, que segundo Peset, 

(2010, p.51) “os objetivos perseguidos por seus fundadores, descritos com detalhe nos 

testamentos e estatutos, eram, fundamentalmente, financiar os estudos de jovens sem recursos 

econômicos suficientes, provenientes de determinadas regiões ou dioceses”. 

Com o passar dos anos, foram surgindo diversas universidades na Europa, com o 

conceito de reunião de saberes, principalmente a partir do final século XI. Entre elas, 

destacamos a institucionalização das universidades de Paris, em 1090, e de Oxford, em 1096.  

Posteriormente, no início do século XIII, surgiram as primeiras universidades em 

terras hispânicas. Em 1213, foi fundada a Universidade de Salamanca, seguida anos mais 

tarde pela fundação da Universidade de Valladolid, em 1346. Já em terras portuguesas, em 

1290, surgia a Universidade de Coimbra. 

No entanto, há algumas controvérsias sobre o surgimento das primeiras universidades 

no mundo. Alguns registros mencionam que em 859 surgiu, no Marrocos, a Universidade de 

Karueein, que existe até hoje e já nos seus primórdios reunia diferentes áreas do 

conhecimento. A segunda universidade, segundo registros históricos, foi a Universidade de 

Al-Azhar, no Egito, fundada em 988, portanto, essas teriam precedido as europeias, mas 

oficialmente elas receberam o título de universidade, de acordo com a definição desse tipo de 

instituição em 1947 e em 1961, respectivamente. 

Vale ainda mencionar que na China a Universidade Imperial, cuja finalidade era 

atender as necessidades burocráticas do Império, surge em 124 a.C. 
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A história da instituição da educação superior na China começa no ano 124 

a.C., que quando o sexto representante da dinastia Han (209 a.C.-220 d.C.), 

o imperador Wu, fundou Universidade Imperial (chinês: taixue, literal. 

Estudos Supremos ou Superiores). Durante sua longa história, a universidade 

não passou de uma agência estatal integrada no Ministério de Cerimoniais, 

um dos nove ministérios durante a dinastia Han. (CHAPARRO, 2010, p.17). 

 

No Brasil, somente após a vinda da Família Real portuguesa que realmente foi 

instalado o ensino superior no país. As primeiras IESs surgiram, então no século XIX, três 

séculos após o seu descobrimento. 

As escolas tinham seus cursos completamente separados, ou seja, foram surgindo de 

maneira independente, sem a união de conhecimentos, assim como deve acontecer com uma 

universidade, e atendiam basicamente as elites brasileiras. 

 

Com a proclamação da República em 1889, surgem duas causas importantes 

para o desenvolvimento da educação superior: a formação de quadros para a 

burocracia governamental, reforçada pela adoção do sistema federativo e a 

necessidade de dirigir a educação superior para as oligarquias decadentes, 

como caminho para assegurar o status social. Dessa forma, a educação 

superior no país se desenvolveu voltada para as elites, contemplando apenas 

a formação profissional, sem preocupação com as atividades de investigação 

científica. No início deste período surgem as primeiras universidades 

brasileiras: em Manaus (1912), no Paraná (1912), no Rio de Janeiro (1920) e 

em Minas Gerais (1927) (MELFI, 2010, p.209). 

 

A primeira instituição superior do Brasil, portanto, só surgiu após 1808, por 

solicitação dos comerciantes locais à Família Real, para a criação de uma universidade 

brasileira inclusive com aporte financeiro. E assim foi constituída, em Salvador, não uma 

universidade, mas a primeira Escola de Cirurgia e Anatomia do país. Posteriormente, com a 

ida da Corte para o Rio de Janeiro, foi criada nesta cidade a Escola de Cirurgia e a de Belas 

Artes. Sucessivamente vieram as faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, ambas de 1827 

(OLIVEN, 2002). 

Em 1920, foi criada uma das primeiras universidades brasileira, a Universidade do Rio 

de Janeiro e alguns anos mais tarde foi instituída a Universidade do Distrito Federal, que 
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menos de quatro anos depois de sua instalação, em 1939, foi extinta em decorrência de 

questões políticas e críticas da Igreja Católica. 

 

Devido ao clima político autoritário reinante no país, a Universidade do 

Distrito Federal careceu da simpatia do Ministério da Educação e, por 

ingerência direta do governo federal, teve uma breve existência: em janeiro 

de 1939, menos de quatro anos depois, foi extinta, por decreto presidencial 

[...]. 

A Universidade do Distrito Federal foi, também, muito criticada pelos 

setores conservadores ligados à Igreja Católica, os quais temiam a influência 

negativa do liberalismo norte-americano, materialista, individualista e 

protestante, sobre os valores católicos, humanistas e personalistas, 

considerados essenciais na cultura brasileira (OLIVEN, 2002, p.35). 

 

A Universidade de São Paulo foi instituída somente em 1934, com a união de diversas 

faculdades já existentes no estado de São Paulo, com um forte propósito de estabelecer a 

união entre ciência e tecnologia. 

 

A Universidade de São Paulo, criada em 1934, representou um divisor de 

águas na história do sistema brasileiro de educação superior. Para concretizar 

esse plano político, foram reunidas faculdades tradicionais e independentes, 

dando origem à nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que contou 

com professores pesquisadores estrangeiros, principalmente da Europa. A 

USP tornou-se o maior centro de pesquisa do Brasil. Concretizando o ideal 

de seus fundadores (OLIVEN, 2002, p.36). 

 

Em 1961, com a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, foi 

criada a Universidade de Brasília, sendo a primeira universidade brasileira 

fundada/estabelecida sem a união de faculdades já existentes (OLIVEN, 2002). 

O cenário do ensino superior começou a ter uma movimentação mais efetiva para 

mudanças somente no período da industrialização do país, com o crescimento da classe média 

e da escolarização feminina, provocando, dessa forma, uma expansão no ensino superior e a 

criação de novas universidades públicas. 
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Especificamente na cidade de São Paulo, que no final do século XIX estava em franco 

desenvolvimento econômico, foram surgindo diversas instituições de ensino privadas para 

atender as atuais exigências provocadas pelo crescimento da região. 

Entre elas destaca-se a Escola de Engenharia Mackenzie criada em 1896, e que em 

1952, após junção de quatro faculdades que surgiram nos anos subsequentes, foi constituída 

em Universidade Mackenzie, hoje denominada Universidade Presbiteriana Mackenzie.  Em 

1890, surgia a Escola de Pharmácia de São Paulo, que funcionou até 1924. 

O início do século XX foi marcado pela institucionalização de diversas escolas que 

foram o marco inicial para a criação e consolidação de instituições de ensino superior. Nessa 

progressiva caminhada, em 1902, foi criada a Escola Prática de Comércio, que em 1923 foi 

transformada na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e, em 1931, criou a primeira 

Faculdade de Ciências Econômicas do país, a FECAP (INEP, 2006, p. 27). 

Em 1908, nascia a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, núcleo que 

daria origem, em 1946, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (INEP, 2006, p. 27). 

E assim, sucessivamente foram surgindo mais instituições de ensino, algumas das 

quais se desenvolveram e existem até hoje, outras ao longo dos anos foram desaparecendo e 

outras mais foram incorporadas por outras instituições. 

Segundo Melfi (2010, p 210), em 1964, o Brasil possuía 37 universidades, das quais 

28 públicas e 9 confessionais: 8 católicas e 1 presbiteriana. 

Com a Lei da Reforma Universitária (Lei n. 5.540/68), em 1968, o setor privado de 

ensino superior teve uma considerável expansão com a criação de faculdades em diversas 

regiões do país. Para promover esse crescimento, houve um interesse claro e efetivo de 

empresários, muitos que já tinham empreendimentos na educação básica, outros investindo 

diretamente no ensino superior. 

 

A partir da década de setenta, com claro apoio do Estado, o Ensino Superior 

expandiu-se intensa e rapidamente, de modo especial na esfera privada. A 

expansão concretizou-se mediante a entrada dos empresários (da educação 

do 1. e 2. Graus, especialmente) para este nível de ensino. Este movimento 

empresarial na esfera da educação assumiu grandes dimensões, tornando-se 

um empreendimento considerável no ramo da prestação de serviços [...] 

(SILVA JÚNIOR, 2001, p.178). 
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Dessa forma, a hegemonia das escolas públicas e confessionais, agora era dividida 

com escolas de ensino superior particulares. 

Esse movimento de expansão, que perdurou até o início dos anos 1980, trouxe uma 

mudança na demanda por formação universitária. O estudo, que antes era um privilégio quase 

exclusivo das elites, começava a permitir, também, à classe média a possibilidade de ingressar 

em um curso de graduação. A oferta era menor que a demanda, que estava em franco 

crescimento. E as escolas públicas não estavam preparadas para atendê-la. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), o estado de São Paulo, em 1991, concentrava 22% da população 

brasileira e possuía 34% do total das instituições de ensino superior do país. 

Em 1996, com a instituição da nova Lei de Diretrizes de Base Nacional (LDBN),  

n. 9.394/96, o ensino superior passa por uma grande reformulação, provocando uma 

gigantesca expansão tanto no número de IES quanto no de cursos e matrículas. 

Estudos do INEP demonstram que no período de 1996 a 2004 houve um elevadíssimo 

credenciamento de novas instituições e de autorização de vários cursos, principalmente no 

setor privado, acirrando, assim, a disputa no mercado educacional, conforme pode ser 

observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição das IES, cursos e matrículas - Brasil - 1996 e 2004 

Ano IES Δ% Cursos Δ% Matrículas Δ% 

Ano IES % Cursos % Matrículas % 

1996 922 - 6.644 - 1.868.529 - 

2004 2.013 118,3 18.644 180,6 4.163.733 122,8 

Fonte: MEC/Inep/Deaes - Educação Superior Brasileira 1991-2004 

 

No final da década de 1990, a Lei n
o
 9.870 sancionou a possibilidade de as instituições 

de ensino operarem em regime com fins lucrativos.  

 

As instituições privadas que, em 1996, eram 711, passaram a ser, em 2004, 

1.789, um crescimento de 151,6%. As instituições privadas detinham, em 

1996, 3.666 cursos e 1.133.102 matrículas e passaram a deter, em 2004, 

12.282 cursos e 2.985.405 matrículas. O crescimento dos cursos foi de 

237,8% e o das matrículas foi de 163,5% [...] (INEP, 2006, p.14). 
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A ampliação do número de instituições de ensino privada foi pulverizada nas regiões 

brasileiras, principalmente no Norte e no Nordeste. 

A expansão de instituições e a diversidade de cursos proporcionaram uma mudança 

significativa no segmento. Na batalha pela participação de mercado, as IESs passaram a 

oferecer diversas formas de acesso, possibilitando aos candidatos participar de processos 

seletivos mais amenos, deixando de ser eliminatórios, praticar valores das mensalidades mais 

reduzidos, oferecer cursos de curta duração entre outros artifícios para atrair o maior número 

de alunos possível. Essas transformações facilitaram a inserção no ensino superior da classe 

média baixa, atendendo assim a uma demanda antes reprimida por questões financeiras, de 

tempo, ou de preparo acadêmico, para estudar nas escolas públicas ou nas tradicionais 

universidades privadas. 

Percebe-se gradativamente que o segmento educacional, que nos seus primórdios 

surgiu para atender a demandas da elite brasileira, que antes da fundação e consolidação das 

escolas superiores brasileiras, dirigiam-se a Portugal para dar continuidade à sua formação, 

passou por sucessivas mudanças, que propiciaram sua expansão e consequentemente o 

atendimento a classes sociais distintas. 

 

1.2 O cenário do ensino superior na primeira década do século XXI 

 

As instituições educacionais, em grande parte no século XX, mantinham uma imagem 

de certa forma intocada, como se estivessem em redomas de vidro, sem diálogo e sem a 

preocupação em voltar seu olhar para seu público consumidor. Era como se a escola, com 

seus modelos tradicionais – e, em sua maioria, antiquados –, se auto-sustentasse com a 

imagem de centro norteador da formação intelectual do indivíduo e fizesse por ele escolhas, 

estabelecendo parâmetros de satisfação (FACÓ, 2005, p.17).  

As alterações no mercado e fundamentalmente a proliferação de instituições de ensino 

superior trouxeram uma nova realidade provocando um olhar mais atento e mais 

mercadológico às consolidadas IESs, pois estava chegando ao fim a plena hegemonia das 

tradicionais instituições de ensino.  

Formava-se o cenário ideal para que empreendedores competitivos identificassem uma 

excelente oportunidade de negócios e se movimentassem rapidamente para o segmento 

educacional. Vale destacar dois pontos que podem ter contribuído para potencializar o 

interesse por esse mercado: a necessidade de muitos estudantes de ter um diploma de 
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graduação, tendo em vista a crescente competitividade do mercado de trabalho, e a 

possibilidade de implantar instituições educacionais com fins lucrativos com a oportunidade 

de diversificação de cursos e expansão geográfica. 

O final da década de 1990 marcou o início da expansão do número de instituições de 

ensino superior, tendo de 1996 a 2004 um aumento de quase 120% no número de IES, como 

pode ser observado na Tabela 1. 

 

A LDB aparece, pois, como o marco legal básico que sintetiza uma 

determinada política educacional e desencadeia um processo de 

reformulação profunda no sistema de educação superior brasileiro. Os 

principais resultados do processo são os seguintes: 1. Crescimento 

expressivo do sistema, cujos índices, no período, chegam a, 

aproximadamente, 120%, para instituições e matrículas, e 180%, para 

cursos. O credenciamento de novas instituições, com a autorização de vários 

cursos para cada uma delas, motivou as instituições já estabelecidas a 

abrirem mais cursos como forma de disputar o mercado existente. Isso 

determinou que o índice de crescimento dos cursos fosse significativamente 

superior ao das instituições e matrículas [...]. O crescimento verificado deu-

se principalmente no campo das instituições privadas. A política educacional 

em vigor criou as condições legais, políticas e ideológicas para que se 

estabelecesse, no Brasil, um mercado educacional strictu sensu. Pela Lei n° 

9.870, de 23 de novembro de 1999, o legislativo brasileiro ratificou a 

possibilidade das instituições educacionais operarem com fins lucrativos. Por 

outro lado, o governo obstruiu o caminho da expansão da educação pública 

federal (a Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, impediu a União de expandir 

a oferta da educação profissional e tecnológica; o Presidente da República 

vetou as metas do PNE, Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, itens 4.3,2 e 

4.4, 24, que previam a expansão da educação superior pública). (INEP, 2006, 

p.14). 

 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2009, houve de 2004 a 2009 um 

crescimento de aproximadamente 15% no número de IES independente das categorias 

federais, estaduais, municipais ou privadas. A Tabela 2 apresenta detalhadamente esse 

crescimento. 
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Tabela 2 – Evolução do número de instituições da educação superior por categoria   

    administrativa – Brasil -2004-2009 

 

 

 

Observa-se que, das 2.314 instituições de ensino existentes em 2009, mais de 89% são 

instituições privadas. Em 2006 esse percentual girava em torno de 77%, tendo assim neste 

período uma elevação de 12%. 

Em 2010, o Censo da Educação Superior identificou no Brasil 2.100 instituições de 

ensino superior privadas e 278 públicas. No estado de São Paulo, concentram-se 572 IESs – 

76 públicas e 496 privadas –, das quais 25% do total estão na capital paulista. 

Com relação aos cursos oferecidos, a partir de 1996 houve, também, uma elevação no 

número e variação dos cursos oferecidos. Segundo o INEP, de 1996 a 2004, o crescimento, foi 

de mais de 118%.  Essa elevação deveu-se também ao aparecimento da educação superior 

tecnológica que a partir de 2000 criou grande força, atraindo, inclusive trabalhadores da classe 

média baixa para o ensino superior. 

 

A expansão da educação superior não teve apenas um sentido de ampliação 

geográfica, mas também um sentido de ampliação social, movimento por 

meio do qual foram incorporados setores sociais, antes excluídos desse grau 

de formação. A classe média baixa e os trabalhadores foram atraídos, 

sobretudo, pelas instituições privadas que passaram a lhes oferecer cursos 

mais breves, mais baratos e, em tese, mais afinados com a sua destinação 

profissional. Assim, aparece em cena a educação superior tecnológica, 

ofertando muitos cursos e matriculando muitos alunos. Sua expansão dá-se, 

com muita força, a partir do ano 2000 (INEP, 2006, p.16). 

 

As IESs passaram a oferecer também cursos sequenciais que, ao contrário dos cursos 

de tecnologia, são cursos superiores, não de graduação, divididos em duas modalidades: 

formação específica, que confere diploma no final do curso, e de complementação de estudos 
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que confere certificado no final do curso. O primeiro possibilita ao aluno ingressar em um 

curso de pós-graduação lato sensu, já o segundo não permite o avanço acadêmico. 

Esses cursos são de curta duração e oferecem a opção de atualização e qualificação 

profissional em um curto espaço de tempo. 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, no Brasil existem 225 cursos 

sequenciais presenciais e 5 a distância, totalizando 30.165 vagas na primeira modalidade e 

145 na segunda, com 27.693 alunos matriculados nos cursos presenciais e 741 nos a distância. 

Com relação aos 18.644 cursos de graduação presenciais oferecidos em 2004, com o 

passar dos anos, o crescimento foi contínuo, batendo em 2009 a oferta de 27.827
 
(INEP, 2009, 

p.12).  

O Censo da Educação Superior de 2010 aponta que as IESs brasileiras proporcionaram 

juntas 28.577 cursos de graduação presenciais, dos quais 19.756 são oferecidos pelas IESs 

privadas e 7.368, entre IESs públicas e privadas, estão no estado de São Paulo. 

Vale citar a inserção dos cursos de educação a distância (EaD) no final da década de 

1990, bem como seu acelerado crescimento. 

 

Os cursos de graduação tiveram um crescimento de 13% em relação ao ano 

de 2008. Quanto à modalidade de ensino, os cursos de educação a distância 

(EaD) aumentaram 30,4%, enquanto os presenciais 12,5%. Esse 

comportamento também é acompanhado pela evolução do número de 

matrículas nos cursos EaD, as quais, em 2009, atingiram 14,1% do total de 

matrículas na graduação (INEP, 2009, p.12). 

 

A educação a distância, por meio do uso de novas tecnologias, principalmente da 

internet, permite flexibilidade de tempo e de espaço, tendo em vista que não há necessidade 

de professor e aluno estarem juntos no ambiente de uma IES. O aluno tem a possibilidade de 

escolher o local e o horário que terá sua aula, gerenciando seu aprendizado de acordo com sua 

disponibilidade de tempo. 

A própria história do EaD remete à necessidade de preparo que as pessoas procuram 

para serem inseridas no mercado de trabalho competitivo, aliado a uma dezena de situações 

impeditivas para milhares de pessoas frequentarem uma escola, entre elas condições 

financeiras e horário de trabalho incompatível com o horário das aulas. 
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A educação a distância além de possibilitar o acesso de milhares de pessoas antes 

impossibilitadas de ingressar no ensino superior, possibilita também às IESs atenderem um 

número cada vez maior de alunos, sem precisar investir em infraestrutura. 

 

As universidades estão incentivando também o uso da Internet em 

disciplinas comum a vários cursos e que podem ser aplicadas a maior 

número de alunos. Em geral os professores mais familiarizados com as 

tecnologias e os que atuam em educação a distância são os que se dispõem a 

experimentar e isso irá criando a cultura do virtual, o conhecimento dentro 

de cada instituição para avançar para propostas curriculares mais complexas, 

integradas e flexíveis, até encontrar em cada área de conhecimento e em 

cada instituição qual é o ponto de equilíbrio entre o presencial e o virtual 

(MORAN, 2002, p.254). 

 

De acordo com dados do Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2009 

(INEP, 2010, p.20) o predomínio dos cursos de graduação em EaD ainda é das licenciaturas, 

enquanto nos presenciais são os de bacharelado.  

Com relação às vagas oferecidas nas IES, considerando o crescimento no número de 

instituições, bem como no credenciamento de novos cursos, houve também uma elevação no 

número de vagas oferecidas nos cursos presenciais.  Em 2004, eram oferecidas no Brasil 

2.320.421 vagas. No decorrer dos anos, o crescimento foi mantido e o Censo da Educação 

Superior de 2009 apontava 4.726.394
1
 vagas. Em 2010, este número passou para 3.120.192 

nos cursos presenciais, dos quais 2.674.855 ofertadas pelas IES privadas e 1.634.118 nos 

cursos a distância. 

Entretanto, os números crescentes no ensino superior não trouxeram o mesmo 

otimismo para o número de candidatos por vagas.  Segundo a publicação do INEP Educação 

Superior Brasileira: 1991-2004,  

 

O interesse (e facilidades), em especial das mantenedoras privadas, de 

oferecer vagas para uma demanda reprimida, fez com que os índices de 

crescimento da oferta, não somente sejam três vezes maiores, no total, do 

que os da demanda de candidatos inscritos, no período 1991-2004, em São 

Paulo, como também apresentem uma tendência sempre positiva, ao 

                                                           
1
 O Censo da Educação Superior 2009 compreendeu o número total de vagas oferecidas entre os cursos   

 presenciais e EaD. 
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contrário dos índices dos candidatos inscritos que foram negativos em quatro 

dos 13 anos e muito baixos em outros. Isto conduziu a uma significativa 

baixa na relação candidato/vaga, que foi de 3,48 em 1991, 3,23 em 1996 e 

1,7 em 2004. Se considerada a categoria administrativa das IES, esta relação 

é a seguinte: 1) em 1991, com 14,7% das vagas, as IES públicas 

apresentaram uma relação de 8,2 candidatos/vaga, e com 83,3% das vagas, 

as IES privadas apresentaram uma relação de 2,6 candidatos/vaga; 2) em 

1996, com 13,7% das vagas, as IES públicas apresentaram uma relação de 

8,7 candidatos/vaga, e com 87,3% das vagas, as IES privadas apresentaram 

uma relação de 2,4 candidatos/vaga; 3) em 2004, com 6,7% das vagas, as 

IES públicas apresentaram uma relação de 7,8 candidatos/vaga, e com 93,3% 

das vagas, as IES privadas apresentaram uma relação de 1,3 candidatos/vaga 

(INEP, 2006, p.60). 

 

Nas instituições de ensino superior privadas, os números de candidatos continuaram 

decrescentes, tendo apenas em 2008 uma levíssima sinalização positiva, como pode ser 

observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Evolução da relação candidato/vaga na graduação presencial, segundo a  

    categoria administrativa– Brasil – 2002 a 2008 

 

 

 

Provavelmente esse decréscimo no número de candidato/vagas seja em decorrência do 

expressivo aumento na oferta de cursos e de vagas, fato que favoreceu uma pulverização, uma 

divisão, quase uma concorrência entre os próprios cursos de uma instituição. 

Um outro dado que assombra as instituições de ensino superior no início do século 

XXI é o número de vagas ociosas (Tabela 4). É sabido que uma vaga não preenchida significa 

que será preciso, para aquele curso específico, aguardar o final de um ciclo, considerando o 
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tempo médio de quatro anos de duração de um curso, para recuperar ou não a capacidade de 

aproveitamento total das vagas oferecidas. 

Toda infraestrutura para receber os alunos está pronta e deverá ser mantida, mesmo 

que não se tenha 100% da capacidade de lotação das turmas. A única e preocupante diferença 

é que a instituição não receberá todas as mensalidades, mas continuará tendo todos os custos 

fixos. 

 

Tabela 4 – Evolução do número de vagas ociosas na graduação presencial, segundo a  

    categoria administrativa –Brasil  – 2002 a 2008 

 

 

Em 2010, segundo o Censo da Educação Superior, o número de ingressos foi de 

apenas 1.590.212, embora o número de candidatos inscritos (6.698.902) nos vestibulares e em 

outros processos seletivos tenham sido superiores ao número total de vagas (3.120.192).  

Com relação às matrículas nos cursos presenciais, de acordo com dados do Censo da 

Educação Superior, entre 2002 e 2008, registrou-se elevação gradual tanto nas instituições 

públicas quanto nas privadas. A única exceção ocorreu nas instituições municipais, que 

indicaram uma leve baixa, como pode ser visto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Evolução do número de matrículas na graduação presencial, segundo a  

    categoria administrativa– Brasil  – 2002 a 2008 
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As matrículas nos cursos presenciais tiveram um crescimento gradual. Em 2009, o 

Censo da Educação Superior registrou 5.115.896 matrículas no Brasil, dos quais 1.385.107 no 

estado de São Paulo.  Em 2010, apontou o número de 5.449.120 e 1.474.516 respectivamente 

no Brasil e no estado de São Paulo englobando IES públicas e privadas. Do total de 

matrículas de São Paulo, 1.262.481 foram realizadas em instituições privadas. 

Apesar de uma certa estabilidade no segmento, além da questão da ociosidade, uma 

outra torna-se preocupante nesse cenário, o da evasão.  Dados do INEP (2009) mostraram que 

o número de concluintes não acompanhou o aumento de matrículas, muito pelo contrário, no 

ensino superior privado esse número não chegou a 60% dos iniciantes no ciclo médio de 

quatro anos de um curso. 

No Brasil, em 2009, o número de concluintes foi de 826.928, dos quais 639.124 

estavam concentrados em instituições privadas. No estado de São Paulo foram 262.849 

concluintes, sendo 232.858 em IESs privadas. 

Esses números podem ser considerados baixos se comparados com números absolutos, 

sem uma análise detalhada de perfil econômico e social da população brasileira na faixa etária 

de acesso ao ensino superior.  

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui atualmente 190.755.799 habitantes, 

apresentando há anos a tendência de desaceleração no crescimento da população. 

Esse Censo identifica, ainda, que 27.250.431 habitantes estão na faixa etária entre 17 e 

24 anos e, considerando que apenas pouco mais de 5 milhões
2
 de pessoas estão matriculadas 

no ensino superior público e privado, o Brasil possui aproximadamente 22 milhões de 

habitantes na faixa etária habitual para o ingresso no ensino superior. Entretanto, essa 

defasagem pode ser justificada por diversos motivos, mas principalmente por problemas 

socioeconômicos enfrentados por significativa parcela da população brasileira. 

Houve uma evolução acentuadíssima nos números de IESs, dos cursos, das vagas, dos 

inscritos nos processos seletivos, dos ingressos, das matrículas e dos concluintes na primeira 

década do início do século XXI, no entanto há ainda uma grande parcela populacional ávida 

pelo ensino superior, mas com poucos recursos financeiros para arcar com os custos dos 

estudos. 

                                                           
2
 Não necessariamente o número de matriculados em IES está, em sua totalidade, na faixa etária de 17 a 24 anos. 
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Vale destacar que apesar do acentuado otimismo demonstrado nessa evolução, o 

número de concluintes do ensino superior ainda é extremamente baixo se comparado com o 

de matrículas ou mesmo com o de ingressos na graduação. 

Outro ponto que merece comparação, quanto ao número de vagas oferecidas e de 

inscritos, é a relação de candidato/vagas que atualmente não é o suficiente para que os 

processos seletivos, de diversas instituições, sejam puramente eliminatórios, pois a 

concorrência entre os candidatos acaba se restringindo.  

Percebe-se que o crescimento do segmento de ensino trouxe uma mudança radical no 

cenário educacional, possibilitando que pessoas de classes sociais antes com acentuadas 

dificuldades de inserção no ensino superior pudessem continuar seus estudos e conquistar o 

almejado diploma de graduação. 

Outro dilema das IESs privadas é a inadimplência, que está associada a diversos 

fatores que atingem diretamente o alunado, como crises econômicas e o desemprego. Além 

disso, por características da cultura do brasileiro principalmente em algumas regiões do país, 

o estudo não é visto como fundamental para a maioria da população, portanto produtos e 

serviços que não possuem nenhuma relação direta com o ensino tornam-se prioridades sobre a 

educação. 

Para solucionar esse problema, foram criados créditos estudantis para financiar a 

graduação de estudantes regularmente matriculados em instituições privadas, como o Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES), programa do Ministério da Educação, de 1999. 

Além do FIES, instituições financeiras particulares também oferecem financiamento 

para cursos de graduação, como o Crédito Pravaler, que permite ao aluno parcelar suas 

mensalidades e ter o dobro do tempo para pagá-las. No entanto, ele precisa estar regularmente 

matriculado em uma IES parceira do Pravaler. 

Mesmo com as opções de créditos, algumas instituições de ensino amargam índices 

elevados de inadimplência. 

Ampliando as possibilidades de acesso ao ensino superior há também o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), criado em 2004, com o propósito de conferir bolsas de 

estudos integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação incluindo os cursos 

sequenciais de formação específica. As IESs que aderem ao ProUni recebem como benefício, 

além da garantia de recebimento dos valores das mensalidades dos alunos beneficiados pelo 

programa, a isenção de alguns tributos. 

Estudos realizados pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) e divulgados no final do segundo semestre 
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de 2011, no portal Estado.com, revelaram que o ensino superior apresentou queda nos índices 

de inadimplência pelo segundo ano consecutivo. 

Na mesma matéria o Estado.com ressalta que, segundo dados do Banco Central no 

final de 2010, a inadimplência nas instituições de ensino superior privado atingiu a taxa de 

9,58%, índice 68% acima dos demais setores da economia. 

Em artigo publicado recentemente, Davel (2010), destaca que estudos da Hoper 

Educacional apontam que algumas instituições chegam a ultrapassar os 15% de 

inadimplência. 

Outro fator que pode contribuir para esses altos níveis de inadimplência é a Lei n° 

9.870/99, que impede o emprego de penalidades para alunos que não estejam em dia com suas 

mensalidades. 

Portanto, constata-se que, apesar de ainda estar aquecido e atraindo investidores, o 

mercado educacional é complexo e possui desafios mercadológicos, como diversos outros 

segmentos inseridos na economia brasileira. 

No entanto, as mudanças no mercado educacional não se limitaram ao crescimento do 

número de instituições, tampouco de cursos e vagas ofertadas. Ao longo dos anos, ocorreram 

outras transformações, como fusões, aquisições e abertura de capital em bolsa de valores, 

além da entrada de capital estrangeiro, por meio de aquisições de IESs por grupos 

internacionais.  

Pode-se considerar que 2005 marcou efetivamente o início das internacionalizações, 

aquisições e fusões, com a compra da Universidade Anhembi Morumbi pelo grupo americano 

Laureate, que tempos depois adquiriu a Universidade Potiguar, tradicional instituição do 

nordeste, e a Business School São Paulo, instituição com nicho de mercado muito bem 

definido com foco em executivos do mercado de trabalho, ligados fundamentalmente na 

geração de negócios. 

Outras aquisições foram ocorrendo sucessivamente. De acordo com dados da CM 

Consultoria, o biênio 2008/2009 totalizou 56 operações entre fusões e aquisições. Já em 2010 

não houve tantos registros, se comparados com o biênio anterior, pois foram consolidadas 12 

operações.  

 

No período 2008/2009 o crédito abundante permitiu um avanço nas fusões e 

aquisições, totalizando 56 operações, em 2010 tal volume totalizou 12 

operações, exatamente o mesmo volume atingido pelo setor até agosto de 

2011 (CM CONSULTORIA, 2011, p.2). 
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Essas operações não ficaram limitadas à compra ou à fusão de pequenas instituições 

por grandes grupos educacionais.  Elas foram ocorrendo de forma estratégica, no que se refere 

à expansão geográfica e não só à quantitativa propriamente dita, quanto ao número de alunos 

“adquiridos”. 

Do ponto de vista de aquisições, na análise sobre fusões e aquisições – panorama 

2007-2011 desenvolvida pela CM Consultoria – observa-se como grandes destaques a 

Anhanguera Educacional que adquiriu 26 instituições, a Estácio Participações, a Kroton 

Participações e a SEB S.A (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Resumo de fusões e aquisições (2007-2011) 

 
Fonte: CM Consultoria 

 

O ano de 2007 marca mais uma inovação no setor educacional: abertura de capital na 

bolsa de valores. Esse pioneirismo é creditado à Anhanguera Educacional Participações S.A, 

que foi sucedida pela Estácio, Kroton e SEB, os mesmo grupos que receberam destaque com 

relação às aquisições e fusões. Ressalta-se que desse grupo de quatro grandes investidores, 

dois são de capital nacional – Anhanguera e Estácio – dois são estrangeiros – o fundo 

americano Advent, que adquiriu 50% do grupo Kroton, em 2009, e a SEB, que pertence ao 

grupo britânico Pearson. 

As movimentações do segmento com as aquisições e fusões, inclusive por grupos 

estrangeiros, provavelmente, serão mantidas nos próximos anos, antes de o mercado 

educacional partir para uma efetiva consolidação. 
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Especialistas em educação e em negócios acreditam que essa movimentação provocará 

uma concentração de instituições, pois consideram que o alvo dos investidores não está só 

limitado à aquisição de pequenas e médias instituições, mas também a grandes grupos.   

Ponderam, ainda, que essas transformações podem contribuir favoravelmente, pois 

devem proporcionar melhora na infraestrutura oferecida, nos valores das mensalidades, em 

decorrência de economia de escala e da redução de custos, e no acesso ao maior número de 

alunos ao ensino superior. Além disso, especialistas acreditam que o mais significativo que a 

expansão poderá proporcionar é a elevação na qualidade de ensino.  

No entanto, uma efetiva fiscalização do governo será necessária. Avaliações como o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), bem como os resultados do Índice 

Geral de Cursos (IGC) e do Conceito Preliminar de Cursos (CPC), deliberados pelo 

Ministério da Educação (MEC) são fundamentais porque tiram do mercado cursos de baixa 

qualidade, com conceitos 1 e 2 que são insuficientes para seu funcionamento, e procuram 

manter cursos que oferecerem ensino de qualidade. 

Portanto, observa-se que o segmento educacional, ao longo dos anos, vem passando 

por uma série de mudanças, que o tornou extremamente competitivo e, por necessidade de 

sobrevivência, foi constituída uma nova abordagem com relação à gestão administrativa, à 

financeira, à inteligência de mercado, à comunicação e ao relacionamento com os públicos 

estratégicos. 

As IESs estão se tornando cada dia mais profissionais, acompanhando as tendências 

mercadológicas de forma ágil para se sobressaírem e manterem-se atrativas para seus 

públicos-alvo.  

Toda essa mudança no segmento educacional está relacionada à competitividade que, 

até a década de 1990, não apresentava de forma tão explícita essa movimentação e corrida 

pela participação de mercado. 
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1.2.1  Tipos de instituições de ensino 

 

Especificamente, quanto às IESs privadas, que neste estudo não fará distinção entre as 

universidades não públicas, comunitárias, confessionais, centros universitários e faculdades, 

no estado de São Paulo, há uma concentração de 496 instituições privadas, nas quais são 

oferecidas quase um milhão de vagas. Na capital paulista, atualmente, há uma concentração 

de mais de 27% do total de IESs do estado. 

O sistema brasileiro de educação superior é formado por instituições públicas e 

privadas, universitárias e não universitárias, pois são diversas as possibilidades de formação 

de uma instituição de ensino superior, entretanto há várias diferenças conceituais e de 

aplicação em cada uma delas.  

A LDBN n. 9.394/96, sancionada com o objetivo de disciplinar a educação escolar 

trouxe, desde seu decreto, inovações no ensino superior. Em seu artigo 19, as instituições de 

ensino são classificadas por duas categorias administrativas: públicas – criadas e mantidas 

pelo Poder Público – e privadas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado. 

O artigo 20 da Lei enquadra, ainda, as instituições como: 

 

   particulares – instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado; 

   comunitárias – instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas, cooperativas educacionais, sem fins lucrativos e com representantes da 

comunidade em sua mantenedora; 

   confessionais – instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas; 

   filantrópicas – instituições sem fins lucrativos. 

 

O Decreto n. 3.860/01 classifica as instituições de ensino superior do Sistema Federal 

de Ensino da seguinte forma: universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades e institutos ou escolas superiores. 

Descrevemos a seguir as principais características e diferenças entre elas: 
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 Universidades – têm autonomia administrativa, financeira e didático-

pedagógica, contudo sempre com a associação irrestrita de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. A LDBN n. 9.394/96 assegura a autonomia às 

universidades, entre as quais destacamos a criação, a organização e a extinção, 

em sua sede, de cursos e programas de educação superior. Podem ainda fixar o 

currículo de seus cursos e programas; fixar o número de vagas oferecidas; 

estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 

artística e atividades de extensão; conferir graus, diplomas e outros títulos, 

entre outras atividades. No entanto, a LDBN determina que as universidades 

devem manter produção intelectual institucionalizada. Devem ter pelo menos 

um terço do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado 

e um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

 Centros universitários – instituições de ensino superior pluricurriculares, que 

usufruem de certa autonomia, como criar, organizar e extinguir, em sua sede, 

cursos e programas de educação superior, remanejar e ampliar as vagas 

oferecidas. 

 

 Faculdades integradas – instituições com propostas curriculares em mais de 

uma área de conhecimento, organizadas para atuar com regimento com 

comando unificado. A criação de cursos superiores depende de prévia 

autorização do Poder Executivo. 

 

 Institutos superiores de educação – podem ser organizados como unidades 

acadêmicas de instituições de ensino superior credenciadas. Assim como as 

faculdades integradas, os institutos superiores de educação também dependem 

de autorização para criação de cursos superiores. Devem ainda tornar público 

seus critérios de seleção de alunos, relação nominal dos docentes e sua 

qualificação, em efetivo exercício, descrição dos recursos materiais à 

disposição dos alunos, elenco dos cursos reconhecidos e dos em processo de 

reconhecimento, valores dos encargos financeiros. 
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Há ainda os Institutos Federais (IF), os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs) e os Centros de Educação Tecnológica (CET´s), conforme pode ser observado na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Evolução do número de instituições da educação superior por organização 

acadêmica – Brasil 2004-2009 

 

 

Em 2010, o Censo da Educação Superior apontou os seguintes números por 

organização acadêmica no Brasil, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Número de instituições da educação superior por organização acadêmica –  

Brasil 2010 

 

 

IES 

 

Universidades 

 

Centros 

Universitários 

 

Faculdades 

Institutos Federais e 

CEFETs 

Públicas 101 7 133 37 

Privadas 89 119 1.892 - 

Fonte: Números obtidos no Censo da Educação Superior de 2010 

 

Na Tabela 8 observa-se o predomínio das faculdades, e na Tabela 9 constata-se que há 

apenas uma IF/CEFET, apesar da representatividade do estado de São Paulo para a economia 

brasileira. 

 

Tabela 9 – Número de instituições da educação superior por organização acadêmica –  

capital e interior - 2010 

 

 

IES 

 

Universidades 

 

Centros 

Universitários 

 

Faculdades 

Institutos Federais e 

CEFETs 

Públicas 8 2 65 1 

Privadas 31 46 419 - 

Fonte: Números obtidos no Censo da Educação Superior de 2010 
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No caso das instituições de ensino superior privadas, os números apresentados podem 

ter como justificativa as normas e as exigências da LDBN n. 9394/96, principalmente no caso 

da implantação de universidades, considerando que o predomínio é de faculdades. 

 

1.2.2  Investimentos publicitários 

 

O cenário de acirramento da concorrência fez com que as IESs lançassem mão dos 

princípios de comunicação e marketing para atingir seus objetivos institucionais e 

mercadológicos. 

Abordando especificamente a necessidade da sobrevivência de uma organização, 

ressalta-se que é fundamental que a instituição seja ágil e transparente nos processos 

comunicacionais com seus públicos estratégicos, estabelecendo, dessa maneira, 

relacionamentos éticos, positivos e duradouros. 

À medida que os processos de comunicação são implantados, inicia-se uma dinâmica 

para contribuir com o alcance dos objetivos organizacionais, bem como o fortalecimento da 

imagem perante os públicos de interesse, o que apesar de intangível é um dos melhores 

resultados que uma instituição pode alcançar. 

A familiaridade e a reputação do seu nome/marca estão entre os maiores patrimônios 

de qualquer organização. Os consumidores são influenciados pela reputação ao escolher um 

produto. A proeminência de um nome é encarada como um sinal de sucesso, já que a 

reputação num negócio raramente pode ser obtida sem verdadeiras realizações. Criadores de 

frases de tempos em tempos inventam outros termos para definir prestígio: imagem 

corporativa, personalidade pública e outros.  O prestígio de uma empresa é o que determina o 

clima de receptividade de todas as suas mensagens, fazendo com que essas sejam mais ou 

menos eficazes que os méritos intrínsecos possam garantir (LESLY, 1995, p.14). 

As IESs passaram a investir milhões de reais em campanhas publicitárias 

exclusivamente para divulgar seus processos seletivos para atrair a atenção de seus públicos-

alvos e torná-los seus alunos. 

O Almanaque Ibope de 2000 a 2010 aponta que em 2000 os investimentos da 

categoria ensino escolar e universitário em propaganda na TV aberta e por assinatura, revista, 

jornal, rádio, outdoor, e cinema, feitos pelas IESs, já despontavam no 11º lugar no ranking de 

anunciantes por categoria, com investimentos de R$ 312.276,22
3
 (valores com bases de tabela 

                                                           
3
 Valores expressos em R$(000) 
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dos veículos). No decorrer da década 2000, os investimentos foram progressivos chegando, 

em 2010, a R$ 1.262.064
4
. 

O crescimento dos investimentos em propaganda demonstra a preocupação das 

instituições de ensino em manter-se na mídia, divulgando seus produtos e seus diferenciais, 

competitivos. 

 

                                                           
4
 idem 
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CAPÍTULO II  

MARKETING EDUCACIONAL 

 

1.  Conceitos de marketing educacional 

 

O marketing educacional, assim como o marketing para qualquer outro segmento de 

mercado, deve ser considerado como um composto de ferramentas estratégicas de gestão. 

Deve ser de responsabilidade de uma área, mas deve estar imbuído na cultura organizacional, 

fazendo parte das ações e atitudes de cada colaborador (COBRA; BRAGA, 2004, p.9).  

Até poucos anos atrás, a ideia de ter uma área de marketing em uma instituição de 

ensino superior era completamente remota e vista de maneira negativa por educadores e 

acadêmicos mais tradicionais. Para muitos, possivelmente, o marketing era visto como um 

esforço para venda e promoção. 

Marketing é muito mais do que isso. É um conjunto de ações que engloba pesquisa, 

conhecimento de mercado, relacionamento, comunicação, entre outras ações. 

 

Marketing é análise, planejamento, implementação e controle de programas 

cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias de valores com 

mercados-alvo e alcançar os objetivos institucionais. Marketing envolve 

programar as ofertas da instituição para atender as necessidades e aos 

desejos de mercado-alvo, usando preço, comunicação e distribuição eficazes 

para informar, motivar e atender a esses mercados (KOTLER; FOX, 1994, 

p.24). 

 

O marketing deve fazer parte da cultura organizacional, de suas estratégias e de suas 

ações táticas. 

As IESs não tinham de forma latente a preocupação com o mercado, com a 

concorrência, com o ambiente onde estavam inseridas. Consideravam-se suficientes para 

sustentar sua posição, a vocação da escola, o fomento intelectual, a geração de conhecimento 

e suas imagens tradicionais. 

As escolas, sejam filantrópicas ou não, não eram vistas como empresas, apesar da 

necessidade de lucratividade para sua existência e aprimoramento.  
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Entretanto, como acontece em todo segmento, o setor educacional passou por severas 

mudanças, que proporcionaram a proliferação de escolas de ensino superior, com o 

consequente aumento de número de vagas oferecidas, de diversificação de cursos e de uma 

acirrada concorrência entre as instituições para a conquista de alunos. 

Ao mesmo tempo em que a captação de alunos ficou mais difícil, a inadimplência e a 

evasão começaram a aumentar, e as IESs sentiram a necessidade de incorporar ao seu quadro 

de gestão a área de marketing. Portanto, as estratégias puramente de marketing tradicional 

passaram a ser incorporadas e adequadas ao mercado da educação, surgindo assim o 

marketing educacional. 

Em decorrência das características e das particularidades do setor educacional, e tendo 

em vista que ensino não é apenas um produto ou simples prestação de serviços, o marketing 

educacional deve ser trabalhado, respeitando, além das especificidades do setor, a legislação 

vigente. 

O ensino é a transmissão de conhecimento que contribui para o desenvolvimento 

intelectual e profissional de seus alunos, mas também possui um altíssimo valor agregado, 

considerando todos os benefícios que traz ao estudante, aos seus familiares, ao mercado de 

trabalho e, principalmente, a grande contribuição para as transformações e evolução que pode 

proporcionar à sociedade. 

Outra particularidade de uma instituição de ensino é o fato de o cliente fazer parte 

integral do processo de aprendizagem. Por melhor que seja o docente, se o aluno não tiver 

qualidade, interesse e disposição para aprender, o “serviço” por hora prestado não terá o 

devido desempenho. 

O ensino possui outras especialidades, como as seguintes: 

 

  O aluno, para se graduar, permanece em torno de quatro anos dentro da instituição. 

  Não há como testar o serviço antes de adquiri-lo. Há somente a possibilidade de 

interromper o curso, caso ele não satisfaça as necessidades e os anseios do aluno. 

A partir do momento em que o aluno efetua sua matrícula, ele está em dúvida se 

realmente é o curso que deseja, se o curso vai contribuir para a realização 

profissional e se a instituição de ensino escolhida é realmente a melhor para 

atender às suas expectativas.  

  Sem os alunos em sala não há aula. 
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  Apesar de serem intangíveis, as avaliações do MEC proporcionam tangibilidade, 

quando são divulgados os conceitos das instituições (COBRA; BRAGA, 2004, p. 

53). Vale lembrar que no caso do Enade, as provas são aplicadas aos alunos, dessa 

forma volta-se ao aspecto que o ensino depende muito de cada aluno. 

  Faz parte da qualidade do ensino, estruturas adequadas, bibliotecas com rico 

acervo, laboratórios modernos, mas principalmente professores com qualificação, 

comprometimento e didática. O professor é fundamental para a excelência no 

ensino. 

  A qualidade não está somente baseada nos aspectos levantados anteriormente, mas 

também na qualidade do aluno. A partir do momento em que o ensino é oferecido, 

o aluno está absorvendo o conteúdo transmitido, ou como afirmam Cobra e Braga 

(2004, p. 53), à medida que o serviço é produzido, ele é consumido pelo aluno. 

  O ensino não é padronizado como uma linha de produção. 

  O ingresso no ensino superior não ocorre durante todo o ano letivo. Para muitas 

IESs, o processo seletivo para ingresso de novos alunos acontece uma vez por ano 

e para outras duas vezes, uma no início e outra no meio do ano. Sendo assim, a 

vaga não preenchida não poderá ser ocupada na próxima seleção, tendo em vista o 

ciclo semestral ou anual das instituições.  

 

Inúmeras são as características que permitem aos profissionais de marketing elaborar 

ações específicas para esse segmento. Contudo, muitas instituições ainda associam o 

marketing com propaganda e eventos, cujo único objetivo é a venda. 

O marketing vai muito além da propaganda, de eventos e de venda.  Além de procurar 

atender às necessidades e aos anseios dos alunos, ele deve atender aos objetivos estratégicos 

estabelecidos pela instituição de ensino. Para isso, é preciso uma análise constante dos 

ambientes onde a instituição está inserida, acompanhar as tendências de mercado, os 

concorrentes, elaborar ações de comunicação e de relacionamento com seus públicos 

(KOTLER, 1998, p.95), pois só dessa forma conseguirá manter-se na corrida pelo alunado e 

na sua manutenção na participação de mercado. 
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1.1 Ferramentas de marketing educacional 

 

Diante da complexidade do segmento educacional e da atual realidade do mercado, as 

ações de marketing foram sendo adequadas às realidades do setor e, hoje, percebem-se a 

profissionalização e a especialização, tanto dos profissionais da área quanto das ações 

estratégicas implantadas para captação, retenção, fidelização e gestão de marca. 

O marketing educacional é um conjunto de esforços que visa atingir os objetivos 

estabelecidos. Engloba as ações de pesquisa e inteligência de marketing, relações públicas, 

propaganda, marketing de relacionamento, eventos, assessoria de imprensa, responsabilidade 

social, incentivo ao esporte, gestão de marca, produto, que no caso de instituição de ensino o 

principal produto é o curso, valor das mensalidades, promoção e localização. 

Tendo em vista que este estudo tem como objetivo analisar propagandas de três das 

dez maiores instituições de ensino superior de São Paulo, o item que se refere à propaganda 

será abordado no Capítulo III. 

 

1.1.1  Pesquisa e inteligência de marketing em instituições de ensino 

superior 

 

Para iniciar um planejamento e posteriormente implantar e controlar as ações, é 

preciso obter informações sobre o ambiente interno e externo de uma instituição. Para isso há 

a necessidade constante de pesquisa, análise e de ações de inteligência de marketing.  

Esse processo ou, como define Kotler (1998), esse sistema de informações de 

marketing, será fundamental para subsidiar os decisores de informações e desenvolver, 

implantar e monitorar as ações estratégicas de acordo com as finalidades estabelecidas e com 

as condições do mercado. 

 

Um Sistema de Informações de Marketing consiste de pessoas, 

equipamentos e procedimentos para coletar, selecionar, analisar, avaliar e 

distribuir informações de marketing que sejam necessárias, oportunas e 

precisas para os tomadores de decisões de marketing (KOTLER, 1998, 

p.111). 
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A pesquisa de marketing e a adequada análise dos dados são aliadas importantes para 

o planejamento estratégico, pois geram conhecimento do ambiente educacional, alertando 

para as possíveis ameaças e oportunidades, bem como para as tendências do mercado. 

A pesquisa orienta para a construção de estratégias que permitem a IES manter-se 

atraente e competitiva no mercado educacional. 

As informações internas das IESs também têm a sua grande contribuição para a 

tomada de decisões (KOTLER; FOX, 1994, p.74). 

A sistematização de informações internas, dos registros acadêmicos, financeiros, 

administrativos e de recursos humanos, é indispensável para a constante avaliação das 

condições internas da IES. A sistematização poderá identificar problemas como aumento da 

inadimplência, da taxa de evasão, do número de candidatos para o processo seletivo, do 

número de matrículas efetivadas e trancadas, enfim, traz um panorama das condições internas 

acadêmicas, administrativas e financeiras. 

Esses dados adquiridos por meio da pesquisa de marketing permitem à instituição não 

só elaborar um planejamento estratégico mais sólido e fundamentado, mas também 

acompanhar e melhorar ações em andamento, como implantar ações complementares que 

podem trazer benefícios mercadológicos. 

A inteligência de marketing é o monitoramento diário dos dados de mercado 

educacional, seja pelo acompanhamento de informações da imprensa, dos órgãos vinculados 

ao MEC, das diversas associações, entidades e conselhos do segmento de educação.  

Essas informações devem ser sistematizadas e disseminadas para o corpo acadêmico e 

administrativo, mas principalmente para as pessoas responsáveis pela tomada de decisão. 

Podem, inclusive, nortear resoluções referentes aos cursos oferecidos pelas instituições, como 

se o curso está com queda acentuada de procura, se isso é motivado por mudanças no mercado 

de trabalho, por saturação no número de profissionais, ou se o curso não está mais adequado 

para atender as reais e atuais necessidades do mercado, se há necessidade de adequação de 

grade curricular ou do corpo docente, enfim, auxiliam nas decisões para ajustes necessários.  

Para Kotler e Fox (1994, p.76), “sistema de inteligência de marketing é o conjunto de 

fontes e procedimentos pelos quais administradores obtêm informações diárias sobre 

desenvolvimentos no ambiente externo”. 

São inúmeras as possibilidades que a inteligência de marketing permite, pois ela pode 

proporcionar ricas informações que analisadas e empregadas adequadamente proporcionam 

profissionalismo, adequação à realidade, segurança e mantêm a instituição viva e competitiva. 
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A inteligência de marketing, aliada à pesquisa e ao registro de informações internas, 

formam um tripé que subsidiará a IES com dados estratégicos para definição de seu 

posicionamento de marca e de suas ações para manter-se sustentável e competitiva. 

 

1.1.2  Relações públicas 

 

A comunicação faz parte integral da vida das pessoas, seja no contexto social ou 

profissional. 

Comunicação é, depois da sobrevivência física, a mais básica e vital de todas as 

necessidades. Mesmo para se alimentar, desde os tempos pré-históricos, os homens 

precisaram se entender e cooperar uns com os outros, por meio da comunicação interpessoal 

(RIBEIRO, 2002, p.11). 

O homem vive em sociedade, portanto, é indispensável ser entendido e de 

compreender seus semelhantes, para assim atingir seus objetivos (KUNSCH, 1986). 

Cria-se dependência de uns com outros para a decisão do conjunto, mas o interesse 

comum prevalece e o objetivo é o bem estar de todos (TOLDO, 2002, p.79). 

Com a união de esforços de diversos homens em busca de resultados em comum, de 

objetivos específicos, cria-se uma organização.  Essa união de esforços está fundamentada na 

construção do relacionamento interpessoal. 

A comunicação é essencial para a sobrevivência de uma organização, assim como o 

estabelecimento de relacionamentos bem-sucedidos. Porém, uma empresa deve em primeiro 

lugar definir seus públicos estratégicos, conhecer suas necessidades e expectativas, 

considerando as diferenças entre os públicos, para posteriormente definir a política de 

comunicação e de relacionamento adequada para atingir os objetivos organizacionais. 

Diante dessa abordagem remetemo-nos diretamente às funções de relações públicas 

que segundo Andrade, (1993, p.41), entende-se por relações públicas o esforço deliberado, 

planificado, coeso e contínuo da alta administração, para estabelecer e manter uma 

compreensão mútua entre uma organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou 

indiretamente. 

Cabe, assim, as relações públicas desenvolver e adotar processos comunicacionais 

ágeis e transparentes entre a organização e os seus públicos estratégicos, estabelecendo dessa 

maneira relacionamentos éticos, positivos e duradouros. 
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Para tanto, as relações públicas devem ter pleno conhecimento do ambiente interno e 

externo das organizações, acompanhando suas tendências, oportunidades e ameaças, obtendo 

elementos para planejar, implantar e administrar políticas de relacionamento. 

Para Lesly (1995), as relações públicas, normalmente, desenvolvem oito fases para 

analisar, compreender fatores e consequentes atitudes das pessoas quanto a uma organização. 

São elas: 

 

 Analisar atitudes e tendências do universo onde a organização funciona. 

 Conhecer as atitudes dos diversos públicos de relacionamento da organização, 

podendo assim identificar incompreensões. 

 Avaliar as opiniões de seus públicos, identificar possíveis descontentamentos e traçar 

planos que ajudem a melhorar as opiniões negativas. 

 Com pesquisa e análise, é possível antecipar problemas, identificar necessidades e 

oportunidades e dessa forma, recomendar ações favoráveis à situação identificada. 

 Formular políticas ou modificar as já existentes para melhorar atitudes de 

determinados públicos. 

 Planejar ações que visam melhorar as atitudes e opiniões dos grupos com relação à 

organização. 

 Executar as atividades planejadas com recursos comunicacionais apropriados. 

 Com as constantes mudanças do universo onde vive uma organização é essencial que 

se faça, constantemente, avaliações dos programas desenvolvidos com os públicos 

estratégicos, podendo assim, conhecer os resultados e se necessário realizar ajustes nas 

ações. 

O desenvolvimento das fases mencionadas visa conquistar a otimização das funções 

de relações públicas e consequentemente estabelecer relacionamentos positivos com os 

públicos da organização. 

 

[...] relações públicas, profissionalmente executada, dirige toda atividade no 

sentido de se atingir um objetivo previamente estabelecido, esforços isolados 

são evitados – meros volumes de press-releases não têm qualquer 

significado.  Os objetivos que podem ser buscados incluem: 

1  Prestígio ou imagem favorável e seus benefícios. 

2  Promoção de produtos ou serviços. 

3  Detectar e lidar com diversos assuntos e oportunidades. 
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4  Determinar a postura da organização ao lidar com seus públicos. 

5  Boa vontade de empregados ou membros. 

6  Prevenção e solução de problemas com mão de obra. 

7  Promover a boa vontade de comunidades onde a organização     

  tenha unidades. 

8  Boa vontade de acionistas ou membros do Congresso. 

9  Resolução de mal-entendidos e preconceitos. 

10 Antecipar ataques. (LESLY, 1995, p.13). 

 

À medida que os relacionamentos são construídos, os objetivos organizacionais e a 

satisfação dos públicos estratégicos começam a ser alcançados. 

Com a prática de relacionamentos bem sucedidos, as organizações alcançam seu 

principal objetivo, a construção da imagem positiva perante seus públicos estratégicos, o que 

apesar de intangível é um dos melhores resultados que uma organização pode alcançar. 

 

A familiaridade e a reputação do seu nome estão entre os maiores 

patrimônios de qualquer organização – lide diretamente ou não com o 

público.  Todos são influenciados pela reputação ao escolher qualquer cousa 

que compre e em todas associações que faz. A proeminência de um nome é 

encarada como um sinal de sucesso, já que a reputação num negócio 

raramente pode ser obtida sem verdadeiras realizações.  Seja lá o que uma 

empresa produza, goma de mascar ou ferramentas abrasivas, é o prestígio 

que o ajudará a vender seus produtos, atrair revendedores, dar apoio para 

vendas, atrair os melhores empregados, agradar aos acionistas, conseguir 

proteção contra descontos dados por concorrentes e abrir o caminho para a 

introdução de novos produtos.   Criadores de frases de tempos em tempos 

inventam outros termos para definir prestígio: imagem corporativa, 

personalidade pública e outros.  O prestígio de uma empresa é o que 

determina o clima de receptividade de todas as suas mensagens – fazendo 

com que estas sejam mais ou menos eficazes que seus méritos intrínsecos 

possam garantir (LESLY, 1995, p.14). 

 

Em educação, o relacionamento pode ser estabelecido antes mesmo de o aluno 

ingressar na instituição de ensino superior. 

O relacionamento com o aluno pode ser iniciado ainda no ensino médio e de diversas 

maneiras, entre elas destacamos a presença da instituição em palestras realizadas nos colégios, 
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em feiras segmentadas para esse público, o atendimento aos discentes para conhecer a IES, 

promovendo ações que dêem a oportunidade para o futuro aluno ter a experiência, o contato 

com a realidade de uma instituição de ensino superior. Todas essas ações contribuirão para 

despertar no futuro candidato o desejo de estudar na instituição. Muitos autores “batizam” 

esse tipo de iniciativa como marketing experiencial. 

 

No marketing experiencial, o consumo é visto como uma experiência 

holística. O consumidor, no marketing tradicional, é visto como racional em 

suas decisões, e no marketing experiencial a decisão é mais emocional. No 

marketing tradicional, os métodos de abordagem são mais analíticos e 

quantitativos, ao passo que no marketing experiencial os métodos são mais 

ecléticos (COBRA; BREZZO, 2010, p.244). 

 

Contudo, levando-se em consideração as funções estratégicas de relações públicas 

para estabelecer e manter relacionamentos com os públicos-chave e construir assim a imagem 

de uma instituição, as atividades que estimulam a experiência podem ser atribuídas e 

incorporadas às atividades de relações públicas. 

Todos os esforços de relacionamento são benéficos porque estimulam a retenção e a 

fidelização de alunos. 

Observamos assim que a função estratégica das relações públicas é fundamental para 

o relacionamento organizacional. 

 

1.1.3 A imagem institucional 

 

A construção da identidade corporativa está intrinsecamente vinculada à missão, à 

cultura de uma instituição, à conduta comercial, financeira, social e ambiental, à estrutura de 

recursos físicos e humanos, à qualidade de seus produtos serviços, bem como à simbologia 

expressa em sua marca, e à maneira como se comunica e se relaciona com os seus diversos 

públicos. 

Assim, a soma de todos esses atributos irá compor a personalidade da empresa e o 

modo como será percebida pela opinião pública. Essa percepção contribuirá efetivamente 

para a formação de sua imagem institucional. 

Dessa forma, pode-se dizer que a união da identidade corporativa com o imaginário 

de cada público, que está diretamente ligado ou não à instituição, composto não só pela 
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percepção, mas também pelas vivências, experiências e recordações relacionadas à postura 

organizacional, formarão a imagem da instituição. 

A imagem pode ser desenvolvida e fortalecida com o estabelecimento de uma 

estratégia de comunicação que dê a visibilidade cristalina, transparente da missão, cultura e 

demais atributos que compõem a identidade corporativa. Como afirma Margarida Maria 

Krohling Kunsch (2003, p.174): 

 

A construção de uma imagem positiva e de uma identidade corporativa forte 

passa por uma coerência entre o comportamento institucional e a sua 

comunicação integrada, por meio de ações convergentes da comunicação 

institucional, mercadológica, interna e administrativa (2003, p.174). 

 

Assim, ressalta-se a importância da imagem positiva e constantemente fortalecida, não 

bastando o seu estabelecimento somente por meio do comportamento da organização, mas 

também pela forma como ela se comunica e se relaciona com seus públicos de interesse. 

O segmento educacional não foge à regra da importância da imagem institucional. As 

instituições que possuem uma imagem positiva, que agrega a percepção de qualidade, de 

excelência de inovação e até mesmo de tradição, têm vantagem perante outras instituições. 

Portanto, é imprescindível que toda a comunicação da instituição, seja interna, externa, 

administrativa, institucional ou mercadológica, tenha coerência e demonstre exatamente os 

propósitos da organização. 

Explicitar o posicionamento da IES, seja ele referente à qualidade dos cursos, do corpo 

docente, da estrutura física e tecnológica, seja pelo oferecimento de cursos diferenciados no 

mercado, por ser especialista em um determinado nicho, ou por preços reduzidos de 

mensalidades, é extremamente importante, pois a partir da clareza do posicionamento, os 

públicos começam a identificar os diferenciais da instituição e a formar a imagem que terão 

dela. 

A comunicação com os públicos de interesse deve ser constante e sempre apresentar 

os principais atributos da IES para que seja trabalhado continuamente o fortalecimento da 

imagem. 

Contudo, os atributos devem ser absolutamente verdadeiros, pois não adianta uma 

comunicação brilhante, com conceitos criativos extremamente atraentes, se o comportamento 

da instituição for diferente do que está sendo apresentado em sua comunicação. 
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De nada adianta apresentar em uma propaganda uma estrutura fenomenal, o melhor 

corpo docente, a qualidade do ensino, entre outros aspectos, se na realidade a IES não tiver 

comprovadamente todos esses atributos e se realmente a qualidade não for suficiente para ser 

percebida pelo público, pois ao invés de uma imagem favorável ela poderá ficar muito 

prejudicada, pois as pessoas se sentirão enganadas. 

A percepção do público de maneira alguma pode ser desconsiderada, entendendo que 

somente a comunicação será suficiente para formação da imagem. 

O consumidor, seja de produtos ou serviços, hoje em dia tem fácil acesso a 

informação, portanto, o que realmente fará a diferença com relação à construção e ao 

fortalecimento da imagem é o comportamento da organização, a coerência e a transparência 

em suas ações de comunicação. 

O relacionamento com os públicos de interesse é outro fator primordial para a imagem 

institucional. Estabelecer relacionamentos duradouros, com integridade, transparência, é 

essencial. 

No caso do corpo docente, o relacionamento pode influenciar na qualidade das aulas, 

pois profissionais motivados e satisfeitos são muito mais comprometidos.  O mesmo acontece 

com o corpo administrativo, garantindo assim a produtividade, a criatividade e o desempenho. 

O relacionamento com os colaboradores, sem dúvida, refletirá na relação que os 

professores e funcionários administrativos terão com os alunos e isso refletirá na imagem que 

o corpo discente terá da IES. 

O estreitamento de relacionamentos pode, inclusive, em momentos de crises, facilitar 

o gerenciamento de crises, pois os públicos terão a segurança da integridade da organização e 

darão continuidade a esse relacionamento, evitando prejuízo na percepção que possuem da 

imagem da instituição. Em alguns casos, dado o grau de relacionamento e satisfação do 

público, ele poderá se tornar um férreo defensor da organização. 

No caso de uma IES, a conquista da imagem positiva, por meio das boas experiências 

que o aluno teve com a instituição, faz com que ele se torne um agente propagador, 

reverberando suas boas impressões e despertando em outras pessoas o interesse pela IES. 

Deve-se levar em conta que a imagem é formada individualmente, de acordo com as 

impressões e experiências que cada pessoa teve com a instituição, mas apesar da 

individualidade a pessoa com uma história positiva transmitirá para outras pessoas a sua 

admiração, mas ao contrário, ou seja, uma experiência negativa também será propaganda e 

muito provavelmente com muito mais força que a positiva. 
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A percepção da imagem é refletida no mercado de trabalho. Portanto, a reputação de 

uma IES traz benefícios institucionais e mercadológicos, tornando a aceitação pelo mercado 

ainda maior. 

O mercado de trabalho, em um primeiro momento, pode não ser prioridade para a 

instituição, entretanto deve-se considerar que a aceitação e absorção dos alunos pelo mercado 

é muito importante para a captação de novos alunos, pois uma IES que tem credibilidade 

pelos diversos atributos é um diferencial no currículo do aluno. 

Nesse caso, a imagem institucional é formada não só pela comunicação e 

relacionamento com executivos do mercado, mas também pela qualidade percebida e pelo 

preparo teórico-prático dos profissionais que a IES está inserindo no mundo corporativo. 

É percebida também, pelos possíveis serviços que uma instituição de ensino, 

principalmente uma universidade, pode oferecer às empresas, entre eles a realização de 

pesquisas, consultoria e cursos in company. Portanto, não basta ter qualidade nos serviços 

prestados, é preciso que ela esteja imbuída na percepção dos públicos-alvo, que a excelência 

oferecida seja realmente perceptível e o mais real possível. 

O processo de fortalecimento da imagem, da reputação de uma instituição, é um 

processo de esforço contínuo de comunicação transparente e de relacionamentos duradouros e 

sinérgicos que contribuirão para a construção e preservação de uma imagem positiva. 

 

1.1.4  Marketing de relacionamento 

 

As estratégias de relacionamento consideradas por muitos autores como marketing de 

relacionamento podem proporcionar uma série de benefícios para a instituição à medida que 

passam a integrar um processo de análise e soluções para continuar a satisfazer os anseios dos 

alunos. 

 

O marketing de relacionamento (MR) representa importante mudança de 

paradigma, por se tratar de evolução da mentalidade competitiva e 

conflituosa para uma nova abordagem pautada pela interdependência e 

cooperação (KOTLER, 2003, p.134).  

 

Uma das mais conhecidas soluções do marketing de relacionamento é o CRM 

(customer relationship management), que é uma solução para o gerenciamento de todas as 
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ações de relacionamento da instituição com seus públicos de interesse, possibilitando o 

monitoramento com uma visão estratégica para os negócios. 

 

O CRM é um conjunto de soluções de softwares, capitaneadas por um 

modulo de database marketing, voltadas para o marketing de relacionamento 

personalizado, que permite a guarda de informações sobre todas as ações de 

relacionamento do mercado com a empresa, e a análise desse conjunto de 

informações, visando detectar oportunidades de fidelização e/ou aumento de 

clientes (COBRA, BRAGA, 2004, p.135). 

 

A fidelização do aluno é uma das mais importantes constatações de que ele está 

satisfeito com a instituição. O estabelecimento de relacionamentos pode fazer com que o 

aluno seja motivado a permanecer na instituição, mesmo depois de graduado. A utilização das 

ferramentas de CRM pode contribuir para a conquista da fidelização, além de possibilitar os 

seguintes benefícios: 

 

 identificar os atributos que contribuem para a permanência do aluno, de acordo 

com suas necessidades; 

 identificar problemas individuais, como financeiros e dificuldades de 

aprendizagem para oferecer soluções cabíveis; 

 identificar as áreas de interesse do aluno para oferecer cursos pertinentes sejam 

de extensão ou pós-graduação; 

 

Garcia (2011) aborda a visão equivocada de muitas IESs que iniciam suas estratégias 

de aproximação com o público-alvo somente às vésperas de seus processos seletivos e as 

encerram após a efetuação da matrícula. O relacionamento com os alunos deve ser 

permanente durante os anos em que o aluno permanece na instituição. 

Muitas instituições de ensino superior estão implantando programas de relacionamento 

com seus ex-alunos, justamente com o objetivo de manter vínculos. 

Esse tipo de programa pode proporcionar diferenciais para os ex-alunos e benefícios 

para a IES, como: 

 

 continuação do aluno no curso de graduação; 

 ingresso em cursos de extensão e pós-graduação; 
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 participação em eventos; 

 redução nos investimentos em propaganda; 

 

Para os ex-alunos: 

 oferecer descontos na matrícula e/ou mensalidades para educação continuada; 

 desconto para participação em eventos; 

 possibilidade de parcerias com outras instituições e empresas que podem 

oferecer divulgação de oportunidades de emprego e descontos em produtos e 

serviços, como descontos na aquisição de livros ou ingressos em eventos 

culturais e esportivos. 

 

Todos os esforços de relacionamento são benéficos, pois, além de estimular a retenção 

e a fidelização de alunos, contribui para o fortalecimento da imagem da instituição. 

Um problema enfrentado pelas IESs é a evasão que gera prejuízos financeiros e pode 

trazer danos à imagem da instituição. Os motivos para evasão são diversos: falta de dinheiro, 

escolha errada da área de interesse, decepção pelo curso ou pela instituição. Nesses dois 

últimos, o marketing de relacionamento pode ser um forte aliado, estabelecendo ações de 

monitoramento e oferecendo soluções para reaproximar o aluno e atender seus possíveis 

anseios fazendo com que ele permaneça na instituição. 

Cobra e Braga (2004) destacam, entre outras, as seguintes utilidades do CRM para 

uma instituição de ensino visando atender às expectativas de seus alunos: 

 

 integrar ações de atendimento ao aluno e aos prospects; 

 realizar eventos e criar ações de comunicação; 

 estabelecer convênios e parcerias com instituições e empresas; 

 auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

 implementar cross-selling (venda de produtos ou serviços secundários). 

 

As estratégias de marketing de relacionamento podem proporcionar um diferencial 

competitivo, pois permitem uma visão integrada do relacionamento da instituição com seus 

alunos podendo antecipar problemas e criar oportunidades para a instituição. 
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O marketing de relacionamento, assim como todas as ações de marketing, é uma 

responsabilidade de todos os funcionários, tanto do corpo docente como do administrativo da 

IES. 

 

1.1.5  Eventos 

 

A realização de eventos é uma das principais ações de aproximação com o público. É 

uma excelente oportunidade, desde que adequadamente planejado, organizado e implantado 

para estreitar relacionamentos, para divulgação de acontecimentos relevantes para a 

instituição, bem como para lançamento de produtos e serviços. 

O evento é a representação, por meio de um acontecimento, da identidade da empresa. 

Ele contribuirá para a construção e o fortalecimento da imagem institucional. 

Em instituições de ensino, o evento tem basicamente três funções: 

 

  Institucional. 

  Científico. 

  Captação de alunos. 

 

O apoio ou patrocínio a eventos também é uma excelente oportunidade de aproximar 

a marca dos públicos-alvo, bem como proporcionar lembrança favorável pela credibilidade 

proporcionada pela ação. A iniciativa pode ser intrinsecamente relacionada à arte, à cultura, 

ao esporte e às ações sociais. 

Segundo Francisco Paulo de Melo Neto (1999, p.23), “O sucesso do evento ocorre 

para reforçar a imagem da marca do patrocinador na mente dos consumidores. O recall 

(lembrança e fixação da marca) é garantido, o que significa forte impulso para comprar o 

produto do patrocinador do evento”. 

Com relação às ações de suporte ao evento, seja no âmbito de divulgação, seja no 

atendimento ou promoção, todas devem estar plenamente alinhadas aos objetivos do 

acontecimento. 

Os eventos institucionais em uma IES, principalmente em universidades, possuem 

uma característica protocolar muito específica, como em outorga de títulos honoríficos, 

Doctor Honoris Causa, aula magna e posses de dirigentes e de reitor. São importantes, 

também, para o relacionamento com públicos estratégicos externos. 
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A realização de eventos científicos − congressos, encontros, fóruns −, tem como 

objetivo compartilhar a produção científica e apoiar à iniciação científica, realizada por 

professores ou alunos da própria instituição. Dependendo do evento, pode ocorrer a 

participação do corpo docente e discente de outras instituições também. 

Normalmente esses eventos tornam-se tradicionais e são realizados com determinada 

periodicidade, criando expectativas e motivações para participação da comunidade 

acadêmica. Estabelecem momentos para troca de experiências que podem estimular outras 

parcerias e grupos de estudos. São importantes para o networking, tendo em vista que 

diversos profissionais estão reunidos em um mesmo ambiente. 

Os eventos científicos ainda podem ser desdobrados com a criação de publicações 

científicas baseadas na produção apresentada, criando mais vínculo com o público de 

interesse. 

Há diversas possibilidades de realização de eventos com o objetivo claro de captação 

de alunos. 

A participação em feiras, promovidas por escolas de ensino médio ou por empresas 

especializadas, é uma excelente oportunidade para as IESs terem contato com os prospects, 

divulgando sua estrutura e seus diferenciais diretamente para o aluno. Normalmente nesses 

eventos, as instituições participam como expositores em estandes criados para atrair a 

atenção do público. 

Além de lindos e ricos estandes, as IESs procuram promover diversas ações para 

sobressaírem aos demais expositores, como distribuição de brindes atraentes, realização de 

atividades lúdicas e tecnológicas, e apresentação de artistas de interesse do público-alvo. 

Muitas instituições estão realizando, também, eventos em seus campi, abrindo suas 

instalações para que os alunos de ensino médio possam conhecer sua estrutura. 

Esses eventos proporcionam aos alunos a experiência, mesmo que de poucas horas, da 

vida em uma instituição de ensino superior, pois normalmente são oferecidas, nesses 

acontecimentos, diversas atividades como aulas experimentais, oficinas, workshops, visitas 

aos laboratórios e clínicas, plantões de dúvidas quanto ao curso escolhido e teste de 

orientação profissional. Algumas instituições fazem ainda simulados do vestibular e atrações 

artísticas. 

Por fim, são criadas possibilidades de contato com os prospects e posteriormente 

ações que promovem o encantamento, objetivando desfazer qualquer tipo de dúvida do aluno 

com relação o ingresso na IES. 
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1.1.6  Responsabilidade social 

 

Muitas instituições de ensino, desde seus primórdios, tinham em sua vocação o 

desenvolvimento de ações sociais, como é o caso das entidades filantrópicas, que 

obrigatoriamente têm de oferecer um número de bolsas de estudos determinado por lei. Além 

disso, toda a lucratividade obtida pela instituição deve ser revertida para o aprimoramento e 

modernização de suas instalações. 

Entretanto, o exercício da responsabilidade social da IES não se limita a isso. São 

diversas as iniciativas voltadas tanto ao público interno como ao externo. 

 

[...] responsabilidade social é o objetivo social da empresa somando à sua 

atuação econômica.   É a inserção da organização na sociedade como agente 

social e não somente econômico. Ter responsabilidade social é ser uma 

empresa que cumpre seus deveres, busca seus direitos e divide com o Estado 

a função de promover o desenvolvimento da comunidade, enfim, é ser uma 

empresa cidadã que se preocupa com a qualidade de vida do homem na sua 

totalidade (OLIVEIRA, 2002, p.205). 

 

O exercício da responsabilidade social voltada ao público interno tem como foco 

funcionários e seus dependentes, e a do público externo é direcionada à comunidade, 

normalmente onde a instituição está localizada. 

A prática de ações sociais para os funcionários proporciona, entre outros benefícios, o 

aumento motivacional e desperta o envolvimento mais profundo dos colaboradores no 

cotidiano da organização. Dessa forma, o ambiente de trabalho é muito mais saudável e mais 

ético, reduzindo a concorrência interna. 

 

O público interno é multiplicador. Em sua família e no convívio profissional 

e social, o colaborador será porta-voz da organização, de forma positiva ou 

negativa. Tudo dependerá de seu engajamento na instituição, da 

credibilidade que ela desperta nele e da confiança que ele tem em seus 

produtos ou serviços (KUNSCH, 1997, p.129). 
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Outra questão a ser destacada é que o bom clima organizacional favorece ações 

voluntárias empregadas pela instituição à sociedade, pois desperta nos funcionários o 

interesse de envolver-se com diversas formas de atividades que podem ajudar a comunidade. 

 

O apoio ao voluntariado dos funcionários acaba surgindo naturalmente como 

conseqüência do clima interno, muitas vezes sem que a empresa perceba 

todo o alcance dessa iniciativa. [...] estimular as ações voluntárias tem o 

poder de levar o público interno a abraçar conceitos hoje vitais para a 

empresa, pois é a maneira mais completa de fazer com que também os 

funcionários assumam a ideia de responsabilidade social. 

[...] não existe responsabilidade social sem a participação do público interno. 

São os funcionários que vão expressar na prática as atitudes da empresa, 

sejam elas responsáveis ou não (CORULLÓN; MEDEIROS FILHO, 2002, 

p.42-43). 

 

A organização socialmente responsável é percebida de modo mais atraente, 

conquistando, por meio de suas ações sociais e ambientais, uma imagem fortalecida 

positivamente por sua reputação. 

 

A familiaridade e reputação do seu nome estão entre os maiores patrimônios 

de qualquer organização – lide diretamente ou não com o público. Todos são 

influenciados pela reputação ao escolher qualquer coisa que compre e em 

todas associações que faz. A proeminência de um nome é encarada como um 

sinal de sucesso, já que a reputação num negócio raramente pode ser obtida 

sem verdadeiras realizações. [...] O prestígio de uma empresa é o que 

determina o clima de receptividade de todas as suas mensagens – fazendo 

com que estas sejam mais ou menos eficazes que seus méritos intrínsecos 

possam garantir (LESLY, 1995, p.14). 

 

O consumidor atual está mais consciente das questões sociais e ambientais, portanto 

empresas que compartilham dessa consciência tornam-se mais admiradas pela sociedade. 

Diversas instituições de ensino superior estão implantando ações socialmente 

responsáveis, que trazem benefícios para o fortalecimento da imagem institucional.  

Entre elas está o trote solidário nas universidades. Essa iniciativa normalmente 

compreende um conjunto de ações para coibir os tradicionais trotes violentos e para estimular 
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nos alunos ingressantes a consciência da solidariedade e do voluntariado. Isso resulta em 

ações que irão favorecer a comunidade carente, seja com a doação de alimentos, roupas, livros 

ou até mesmo com campanhas de doação de sangue e de medula óssea. 

São diversas as estratégias sociais adotadas pelas IES que fortalecem sua imagem com 

seus públicos-alvo. 

As universidades ainda têm a possibilidade de estabelecer ações sociais por meio de 

atividades de extensão que, associadas ao ensino e à pesquisa, proporcionam integração entre 

a sociedade e a academia e trazem benefícios a todos, por permitir identificar problemas da 

comunidade e encontrar soluções para eles. 

Tanto as ações sociais internas como externas devem estar alicerçadas em políticas de 

comunicação e de relacionamento. 

 

1.1.7  Assessoria de imprensa 

 

A assessoria de imprensa é o estabelecimento de relações positivas e duradouras com 

os meios de comunicação, objetivando divulgar de maneira espontânea a produção acadêmica, 

as pesquisas realizadas por professores e alunos, bem como servir de referência, de fonte de 

informação, sobre assuntos diversos do cotidiano da sociedade onde a IES está inserida. 

Essa função estratégica, quando bem trabalhada, estabelece relacionamentos sólidos e 

resultados verdadeiros e confiáveis que permitem, inclusive, a possibilidade de mensuração de 

resultados, traçando comparativos com a compra de espaço para veiculação de informes ou 

anúncios. 

Segundo Regis Mckenna (1999, p.80), “se uma companhia consegue obter cobertura 

favorável da imprensa, é maior a probabilidade de sua imagem ser absorvida e acreditada”.  

A credibilidade proporciona maior sensação de segurança ao consumidor e a 

publicidade espontânea, conquistada pelas ações de assessoria de imprensa, contribuirá 

especialmente para adquirir a confiabilidade. 

Segundo Al Ries e Laura Ries (2002), a propaganda possui quase 0% de credibilidade 

quando comparada com a imprensa, em decorrência do poder desta última. 

As instituições estão mais conscientes da necessidade de um planejamento de 

comunicação, que envolva ações de assessoria de imprensa para reverberação de suas 

atividades, da produção acadêmica e de pesquisas e consequentemente para o fortalecimento 

de sua imagem institucional. 



62 

Isso não significa que os investimentos financeiros em propaganda foram reduzidos 

em detrimento aos esforços para uma publicidade espontânea. A comunicação está sendo 

planejada de maneira integrada em que cada uma das ações tem sua importância e sua 

contribuição para a conquista de novos alunos, mas sem dúvida a conquista da credibilidade é 

dada principalmente por meio da divulgação espontânea. 

É bom salientar a importância do relacionamento com a imprensa no gerenciamento de 

crise. Uma crise pode se dar em uma instituição de ensino por diversos motivos, mas todos 

eles devem ser rapidamente monitorados e a instituição deve se posicionar perante a opinião 

pública para amenizar os reflexos negativos que a crise poderá ocasionar à imagem. Nestas 

situações o papel da assessoria de imprensa é primordial. 

 

1.1.8  Marca 

 

A construção da identidade organizacional está intrinsecamente vinculada à missão, à 

cultura da empresa, à conduta comercial, financeira, social e ambiental, à estrutura de 

recursos físicos e humanos, à qualidade de seus produtos e serviços, bem como à simbologia 

expressa em sua marca, e à maneira como se comunica e se relaciona com os seus diversos 

públicos. 

Assim, a soma de todos esses atributos irá compor a personalidade da empresa e o 

modo como ela será percebida pela opinião pública. Essa percepção contribuirá efetivamente 

para a formação de sua imagem institucional. 

Dessa forma, podemos dizer que a união da identidade corporativa, mais o imaginário 

do público que está diretamente, ou não, ligado à instituição, composto não somente pela 

percepção, mas também pelas vivências, experiências e recordações relacionadas à postura 

organizacional, formará a imagem da empresa. 

Muitas empresas tradicionais, independentes de seus segmentos de atuação podem ter 

criado uma forte identidade organizacional, por meio do comprometimento com o mercado, 

da qualidade de seus produtos e serviços, do comportamento ético e transparente e 

relacionamento com seus públicos, unidos aos atributos racionais e emocionais da marca. 

A concorrência acirrada no segmento educacional, como já visto no Capítulo I deste 

estudo, provocou muitas mudanças e continuará provocando até o mercado chegar a um 

patamar mais estabilizado. Mas para enfrentar esse concorrido setor, as IES estão mais 

preocupadas com seus posicionamentos de marca, identidade e imagem. 
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Tudo o que a instituição construiu ao longo de sua existência, com a composição de 

suas qualidades e de atributos tangíveis ou intangíveis, proporcionará uma vantagem 

competitiva de credibilidade e desejo pela marca. 

Produtos e serviços de marcas de confiança e queridas dos públicos são adquiridos 

muito mais facilmente que outros de marcas menos conhecidas ou menos confiáveis do 

consumidor. Para Kotler (2003, p.118), “o sinal de uma grande marca é o grau de fidelidade 

ou preferência que evoca no público”. 

As IES preocupadas com o fortalecimento de sua marca precisam criar experiências 

positivas. Não basta um bom e sonoro nome, um design fabuloso e investir milhões em 

campanhas publicitárias institucionais, se o aluno não tiver uma boa impressão da marca. 

 

A propaganda sozinha chama a atenção para a marca; é possível que 

até desperte interesse pela marca e suscite conversas sobre a marca. 

Mas as marcas são construídas de maneira holística, por meio da 

orquestração de um conjunto de ferramentas, inclusive propaganda, 

relações públicas (RP), patrocínios, eventos, causas sociais, clubes, 

porta-vozes, e assim por diante (KOTLER, 2003, p.119). 

 

Uma marca forte pode ser um grande diferencial para uma IES, principalmente quando 

há uma comoditização dos serviços prestados. 

Para Cobra e Braga (2004, p.80), a marca de uma instituição de ensino é construída 

por quatro pilares: 

1. Diferenciação – estabelecimento de pontos de destaque que sejam diferentes de 

outras instituições. 

2. Relevância dos cursos para o mercado. 

3. Estima com os alunos. 

4. Conhecimento – a disseminação do conhecimento pode gerar simpatia com os 

alunos. 

 

Para construir uma marca desejada, além das características já elencadas, como cursos, 

corpo docente, estrutura física, atendimento, entre outros, é preciso que todas as qualidades da 

IES sejam vivenciadas e percebidas e que sejam estimuladas por meio de um bom 

relacionamento com os públicos, com apelo afetivo e emocional e com a criação de 
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cumplicidade com a marca, pois esta relação com a marca poderá ser o grande diferencial da 

IES. 

Portanto, a construção de uma marca não está limitada a suas cores, tipo de letras ou 

elementos gráficos, está além de sua simbologia. Está nos seus atributos intangíveis, criados 

pela experiência de seus alunos, está no conjunto de todas as atitudes da instituição, sejam 

acadêmicas, administrativas ou sociais. 

 

2.  A apropriação de aspectos da comunicação mercadológica pelo 

marketing educacional 

 

A comunicação mercadológica está intrinsecamente inserida na comunicação 

integrada, que se completa com a comunicação institucional, administrativa e interna, 

considerando que cada uma delas tem características e funções distintas e suas ferramentas 

buscam difundir os diferenciais institucionais e mercadológicos da organização. 

 

 Comunicação institucional – primordial para a construção da imagem corporativa 

por difundir a missão, a visão e os valores da instituição. Segundo Kunsch (2003, p.164) “[...] 

a comunicação institucional é responsável direta, por meio da gestão estratégica das relações 

públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas fortes e 

positivas de uma organização”. 

A comunicação institucional compreende estratégias de relações públicas, assessoria 

de imprensa, jornalismo empresarial, editoração multimídia, marketing social, esportivo e 

cultural. 

 

 Comunicação administrativa – objetivando a organização e a produtividade 

estabelece os processos de comunicação dentro de uma empresa (normas, relatórios, 

comunicação entre departamentos etc.). Para Lupetti (2007, p.20) “[...] tem por objetivo 

orientar, atualizar e ordenar o fluxo das atividades funcionais”. 

 

 Comunicação interna – estabelece canais de comunicação entre a organização e seus 

colaboradores, compatibilizando as informações em todos os níveis, preservando a 

transparência, estimulando a participação, o envolvimento e o diálogo. 
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 Comunicação mercadológica – estabelece estratégias de comunicação para alcançar 

os objetivos de marketing. Utiliza-se das estratégias de propaganda, merchandising, feiras e 

exposições, promoção de vendas e marketing direto. 

 

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 um produto, ou, ainda, uma sinalização 

positiva, menos tangível, como resposta a uma abordagem de mercado 

(MARKUS, 2006, p.433). 

 

A comunicação mercadológica, alinhada às comunicações institucional, interna e 

administrativa deve estabelecer estratégias que atendam o plano de marketing estabelecido 

pela instituição. 

O plano de marketing apresentará estratégias contemplando as ações de comunicação 

mercadológica, após a constituição de todo o processo de pesquisa e planejamento de 

marketing, que é parte integrante do planejamento estratégico de uma organização, com suas 

definições de objetivos adequados à realidade e à necessidade do mercado alvo, suas análises 

dos ambientes internos e externos, estabelecimento do posicionamento e das metas, definição 

do público-alvo, segmentação de mercado, desenvolvimento e disponibilização dos produtos 

e serviços. 

Para obter os resultados almejados, a comunicação mercadológica é composta das 

seguintes ferramentas, que podem ou não ser utilizadas simultaneamente de acordo com as 

estratégias estabelecidas. 

 

 Merchandising – tradicionalmente conhecido como uma ação de divulgação com a 

inserção de produtos ou serviços em programa de televisão, cinema, teatro, 

proporciona sensação de naturalidade na utilização do bem divulgado. Lupetti (2007, 

p.25) considera que o “merchandising é um conjunto de ações que visa construir um 

cenário favorável à compra do produto no ponto de venda. Tem como objetivos 

induzir consumidores potenciais à experimentação do produto, apresentar inovações, 

incentivar canais de distribuição, além de provocar tráfego nas lojas”. 
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 Feiras e exposições – eventos com objetivos claros de divulgação de produtos, de 

serviços, e de estabelecimento de relacionamentos, mas principalmente para 

consolidação de vendas. 

 

 Promoção de vendas – conjunto de ferramentas com o propósito de estimular a 

compra de determinado produto ou serviço. Para Kotler, (1998, p.577) “a promoção 

de vendas inclui ferramentas para promoção ao consumidor (amostras grátis, cupons 

descontos, prêmios, brindes, experimentações garantidas, demonstrações, concursos) 

[...]”. 

 

 Marketing direto – utilização de ferramentas como e-mail marketing, catálogo, 

folhetos, telefone etc. para estabelecer contato com o consumidor com o objetivo de 

obter rápida resposta, além da possibilidade de mensuração das ações empregadas. 

 

 Relações públicas – desenvolvimento de processos comunicacionais ágeis e 

transparentes entre a organização e seus públicos estratégicos, estabelecendo dessa 

maneira relacionamentos éticos, positivos e duradouros, com objetivos claros de 

construção, preservação e fortalecimento de imagem.  

 

 Propaganda – divulgação de produtos ou serviços, cujo objetivo é informar e 

despertar a atenção e o interesse do consumidor visando à venda. A propaganda pode 

ser utilizada também para reforçar uma marca. 

 

Cada uma das ferramentas estratégicas, que compõem a comunicação mercadológica, 

tem explicitamente sua função e contribuição para criar a consciência sobre a marca, produto 

ou serviço, chamar a atenção, despertar o interesse e estimular o desejo de aquisição do que 

está sendo divulgado. A comunicação das instituições de ensino superior funciona exatamente 

da mesma forma.  

O fato de se lidar com um serviço muito peculiar, que é o ensino, não altera em quase 

nada as formas de comunicação. 

A partir do momento que as IESs começaram a perceber a necessidade de lançar mão 

das estratégias e ferramentas de comunicação mercadológica, paulatinamente, iniciaram um 

processo de profissionalização de seus departamentos de comunicação e passaram a investir 
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quantias consideráveis em propaganda. Hoje, observa-se a forte presença de anúncios de IES, 

principalmente, em veículos impressos. 

Além das campanhas publicitárias tradicionais, não raro, observa-se IES patrocinando 

programas de TV, como a Uninove no noticiário diário da Rede Globo, SPTV. 

As IES investem também em anúncios institucionais e de oportunidade, aproveitando 

datas comemorativas para veiculação de peças específicas e associando a marca a um fato 

importante, não necessariamente relacionado à instituição, como pode ser observado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Anúncio de oportunidade da Uninove  

Fonte: O Estado de São Paulo – 25 jan. 2011 

 

Como já mencionado anteriormente, nos últimos anos as IESs voltaram suas 

estratégias também a eventos mercadológicos ao participar de feiras especializadas no setor. 

Como exemplo, destaca-se a Feira Guia do Estudante (Figura 2), promovida pela Editora 

Abril que tem como célula mater a publicação de mesmo nome – Guia do Estudante.  Esse 

evento reúne diversas instituições de ensino superior, todas com o objetivo claro de atrair os 

visitantes para os seus estandes e divulgar seus cursos e diferenciais competitivos, tentando 

proporcionar encantamento e revertê-lo na decisão de ter este aluno como candidato aos seus 

processos seletivos e posteriormente como seus alunos. 
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Figura 2 - Feira Guia do Estudante – 2010. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Como desmembramento na participação de eventos, algumas IESs, dando 

continuidade as suas estratégias de divulgação, realizam, pós-evento, ações de comunicação 

direta fortalecendo e dando prosseguimento ao contato estabelecido com os visitantes de seus 

estandes.  

Além dos estandes tradicionais, há IESs que investem em quiosques de shopping 

centers, divulgando seus cursos e realizando inscrições para seus vestibulares. 

Assim, as IESs, gradualmente, passaram a utilizar as ferramentas que compõem a 

comunicação mercadológica, o fortalecimento de imagem, divulgação de seus cursos, de 

processos seletivos, valendo-se dos meios e das formas de apresentação de conteúdos. 

 

2.1 Os 4P´s no marketing educacional  

 

Com o acirramento da concorrência e a profissionalização na gestão das IES, as ações 

de comunicação e de marketing começaram a apresentar semelhanças com as ações de 

segmentos do varejo. 

Atributos mercadológicos, amplamente utilizados em campanhas publicitárias de 

varejista, podem estar conquistando destaque nas propagandas de IESs, ficando em segundo 

plano os aspectos relacionados à qualidade, corpo docente e demais atributos que primam 

pela excelência do ensino. 

As estratégias da comunicação mercadológica estão associadas ao composto 

mercadológico, que é constituído pelo preço, produto, praça ou distribuição e promoção ou 

comunicação (4P´s). 

 

 Preço – estabelecimento dos valores praticados para a comercialização dos produtos 

ou serviços, considerando as possibilidades de descontos, financiamentos e vencimentos. 
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 Produto – contempla todas as características do produto ou serviço oferecido, 

incluindo a experiência que ele poderá proporcionar ao consumidor (qualidade, nome, design, 

embalagem, utilização, serviços agregados, etc.). 

 

 Praça (distribuição) – associada à localização, cobertura geográfica, canais de 

vendas e logística de distribuição. 

 

 Promoção (comunicação mercadológica) – emprego de ferramentas de comunicação, 

relações públicas, propaganda, promoção de vendas, merchandising e marketing direto para 

divulgação dos produtos ou serviços. 

 

Todas as variáveis de cada um dos P´s do composto mercadológico são estabelecidas 

no planejamento estratégico e de marketing de uma organização e podem sofrer ajustes de 

acordo com as necessidades ou oscilações do mercado, sempre respeitando a legislação do 

segmento. 

Os 4 P´s, ampla e estrategicamente utilizados pelos diversos setores econômicos, 

passam, com a mudança do segmento educacional, a ser uma preocupação para as IESs e 

começam a receber um olhar mais estratégico. Portanto, atualmente, podem ser aplicados da 

seguinte maneira: 

 

 Preço 

 

O estabelecimento de preço de mensalidade de um curso superior não foge muito a 

regra da formação de preço de outro tipo de serviço ou produto, considerando que quatro 

aspectos prioritários devem ser levados em conta: 

 

- definição dos custos fixos e encargos; 

- análise do ambiente externo quanto aos preços praticados pelos concorrentes; 

- definição do público-alvo; 

- diferenciais oferecidos pela IESs e a relação da qualidade oferecida e percebida. 

 

O estabelecimento do preço de um curso pode estar intrinsecamente relacionado aos 

custos fixos, bem como ao ponto de equilíbrio para seu funcionamento, ou seja, a definição de 
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quantos alunos devem estar matriculados para que as mensalidades cubram os custos desse 

curso, levando em consideração que uma vaga não preenchida ficará ociosa no período de 

duração total do curso.  

As taxas de evasão e de inadimplência também devem ser observadas na formação do 

preço, que é baseado nos custos. Apesar de serem absolutamente variáveis, essas taxas devem 

ser avaliadas pelas suas escalas de crescimento ou retração durante um período. 

Para adotar valores altos de mensalidades, as IESs precisam ser reconhecidas pelos 

públicos-alvo pela sua qualidade e credibilidade. As instituições que praticam preços elevados 

normalmente possuem uma forte e desejada marca. 

O acirramento da concorrência fez com que muitas IESs reduzissem seus valores de 

mensalidades e adotassem estratégias ousadas de oferecimento de bolsas parciais ou totais. 

Para a composição dos valores de mensalidades são considerados também, as datas de 

vencimentos, os descontos, os descontos por fidelização (para antigos alunos), as bolsas de 

estudo e os financiamentos. 

Cobra e Braga (2004, p.40-41) classificam as práticas de valores adotadas pelas IESs 

da seguinte maneira: 

 

- Best-Price – instituições que praticam preços menores e atraem classes econômicas 

C e D, além de alunos de outras classes com objetivo apenas na obtenção de diploma. 

 

- Convenientes – sem diferenciais competitivos quanto aos cursos oferecidos, o aluno 

está interessado em facilidades, como localização, acesso e preço. 

 

- Tradicionais – instituições de porte, com décadas de existência e com várias opções 

de cursos. 

 

- Segmentadas – instituições focadas em determinadas áreas do conhecimento, 

oferecendo cursos diferenciados para nichos de mercado. 

 

- Diferenciadas – IESs com diferenciais e qualidades percebidos pelo mercado e com 

forte lembrança de marca. 

 

- Elitizadas – instituições com elevados valores de mensalidades, tendo em vista o 

reconhecimento de sua excelência e a força de sua marca. 
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Preços baixos não garantem salas de aula cheias, pois são diversos os fatores que 

motivam a escolha de uma IES, entre os quais: a credibilidade, os cursos oferecidos, a 

qualidade do ensino e a localização. 

 

 Produto – mix de cursos, características, ementa, grade curricular, duração, 

qualidade, sala de aula, laboratórios, bibliotecas e recursos tecnológicos.  

 

O composto de produto de uma instituição consiste de todas as linhas e itens 

de produto que ela torna disponível aos consumidores. Uma linha de 

produtos é um grupo de produtos que estão diretamente relacionados de 

alguma forma – porque funcionam de maneira semelhante, são vendidos aos 

mesmos consumidores ou colocados no mercado através dos mesmos 

estabelecimentos. Por exemplo, muitas faculdades oferecem produtos 

educacionais (aulas, biblioteca, conferências e assim por diante), produtos 

recreativos (instalações atléticas e clubes, filmes, festas e atividades 

semelhantes), produtos de crescimento pessoal (centros de orientação, 

organizações religiosas, conselheiros), produtos curativos (centro de saúde) e 

produtos para planejamento do futuro (aconselhamento de carreira, serviço 

de colocação etc.) [...] (KOTLER; FOX, 1994, p.257). 

 

Em algumas IESs além dos cursos e da estrutura proporcionada para as aulas práticas e 

pesquisa, os serviços agregados também são considerados produtos e podem ser percebidos 

como diferenciais oferecidos pela instituição, dada a importância que poderá adquirir durante 

os quatros anos de permanência do aluno na escola. 

 

 Praça (distribuição) – está associada à localização, cobertura geográfica, multicampi. 

O termo praça também está relacionado às formas como o serviço é disponibilizado, 

bem como a sua acessibilidade. Por isso, várias instituições passaram a adotar uma política de 

multicampi, ou seja, espalharam instalações em locais que facilitavam o acesso em 

determinadas regiões, evitando assim que os alunos precisassem se submeter a longas 

distâncias para estudar em determinada instituição. 

Além da comodidade, a proximidade de uma unidade de ensino traz benefícios 

inclusive financeiros, pois o discente terá redução nos gastos de transporte, de estacionamento 

e até mesmo de alimentação. 
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A distribuição pode estar relacionada também a cursos a distância.  Essa modalidade 

concede praticidade aos alunos e tem o diferencial de tempo, pois o discente tem a 

possibilidade de se organizar de acordo com sua disponibilidade. 

 

 Promoção (comunicação mercadológica) – emprego de ferramentas de comunicação, 

relações públicas, propaganda, promoção de vendas, merchandising e marketing direto para 

divulgação dos produtos ou serviços. 

 

Ter uma boa qualidade de ensino não basta, é preciso ter visibilidade. Uma 

escola precisa dizer ao mercado a que veio, e de que maneira o aluno pode 

obter benefício de relevo. O investimento publicitário deve ser direcionado 

para dois objetivos: gerar uma simpatia para marca da instituição de ensino e 

gerar vendas. Sem isso, o gasto não terá tido sentido. É preciso balancear o 

esforço criativo com a simplicidade da linguagem para atingir o jovem e 

demais públicos-alvos com eficácia. 

Mas vale lembrar que um esforço promocional e de marketing, quando 

realizado de forma integrada, tende a obter resultados mais consistentes 

(COBRA; BRAGA, 2004, p.122-123). 

 

As IES têm um grande diferencial, se comparadas com outros segmentos de mercado: 

o Professor – que é o 5º P desse composto. 

O professor pode proporcionar significativa contribuição para o oferecimento de 

cursos de qualidade, para o relacionamento com os alunos, para a produção e divulgação de 

pesquisas e consequentemente para o fortalecimento da imagem institucional. A relação do 

professor com o aluno, o seu conhecimento e sua didática é o que a instituição pode ter de 

mais valioso. 

 

É preciso conscientizar os professores do seu novo papel nas instituições e 

no relacionamento com os seus clientes, os alunos. É por esse motivo que 

resolvi criar mais um “P”, tão importante no mix de marketing educacional, 

o quinto P: PROFESSOR. 

São eles que passam horas, dias, meses e anos em contato direto com o que 

existe de mais valioso, os alunos. São eles os responsáveis diretos pela 

motivação dos alunos, pelo processo educativo e formativo, pelo nível de 

satisfação dos pais [...] (SAMPAIO, 2003, p.166). 
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O bom professor vai muito além da sala de aula. A transmissão de seu conhecimento 

pode interferir positivamente na carreira dos alunos. Portanto, o professor pode ser o grande 

agente de diferenciação de uma instituição.  
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CAPÍTULO III 

PROPAGANDA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

1.  A propaganda para jovens  

 

A adolescência é um tempo de transformações e descobertas, um momento de 

conflitos e de dúvidas, de inquietações e transições físicas, psicológicas e sociais. É a fase do 

deixar de ser criança, deixar as brincadeiras, e de iniciar a entrada no período de tomar 

decisões e de adquirir responsabilidades da vida adulta.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera o adolescente o jovem entre 

os 12 e 18 anos de idade.  

Hoje no Brasil, de acordo com dados do IBGE 2010, há mais de 23 milhões de 

adolescentes. Esses milhares de jovens, que estão em processo de transformação, de 

conquistas, de anseios e de descobertas, vivem em uma época em que a informação é muito 

mais acessível, o que contribui para que sejam mais críticos, mais exigentes e mais 

participativos nas decisões da compra familiar. No entanto, o adolescente ainda é 

influenciado pelos amigos e tem uma grande necessidade de auto-afirmação e é constante o 

acompanhamento e imitação dos colegas. 

Para se sentir inserido em um grupo, procura seguir a moda e adquirir produtos das 

marcas adotadas por sua “tribo”. Mas nem por isso é fiel às marcas, pois uma das 

características da maioria dos adolescentes é mudar de opinião rapidamente. Outra 

peculiaridade desse público é o consumo sem remorso.  

Estamos falando de um público bastante diversificado, sejam nas classes sociais, 

questões financeiras, relacionadas aos grupos de convívio, aos hábitos, às necessidades, 

desejos e às ambições, bem como na própria faixa etária. 

Encantar esse público tão variado, atrair sua atenção e despertar o desejo de compra é 

um grande desafio para empresas que trabalham com produtos que atendem aos adolescentes, 

e para isso recorrem às campanhas publicitárias. 

As instituições de ensino superior habitualmente têm como público-alvo prioritário 

jovens entre 17 e 24 anos, uma faixa etária que está no final da adolescência e início da vida 

adulta. 
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Chamar a atenção desse público altamente conectado a variados meios de 

comunicação on-line e off-line não é tarefa fácil, e atraí-lo por meio da propaganda é um 

desafio encantador. 

 

A primeira tarefa do publicitário, portanto, é conseguir que o anúncio seja 

notado. Uma vez captada a atenção do leitor, o anúncio deve mantê-la e 

convencê-lo de que o tema daquele anúncio específico é do interesse dele. 

Além disso, o anúncio tem de convencer o leitor de que o produto vai 

satisfazer alguma necessidade – ou criar uma necessidade que até então não 

fora sentida. Por fim, o anúncio deve convencê-lo de que aquela marca 

anunciada tem certas qualidades que a tornam superior às similares. Por 

outro lado, o anúncio ideal deve ser montado de tal forma que a maior parte 

possível da mensagem atinja aquele leitor que o vê, mas resolve não ler 

(VESTERGAARD, 2000. p.45). 

 

Considerando que esse público está passando por uma grande fase de transformação, 

os adolescentes sentem necessidade de estar incluídos em determinados grupos sociais e, ao 

mesmo tempo, observam e copiam comportamentos, identificando-se e agindo da mesma 

forma que os integrantes da “tribo” escolhida. 

As diferentes “tribos” possuem características próprias de comportamento e de hábitos 

de consumo, e o adolescente, para satisfazer sua necessidade de inclusão e aceitação, adota o 

mesmo padrão.  O modo como se comportam e se vestem, comunicam a maneira adotada por 

ele, conforme destaca VESTERGAARD, 2000, p.5: 

 

Os vários grupos sociais identificam-se por suas atitudes, maneiras, jeito de 

falar e hábitos de consumo – por exemplo, pelas roupas que vestem. Dessa 

forma, os objetos que usamos e consumismo deixam de ser meros objetos de 

uso para se transformar em veículos de informação sobre o tipo de pessoa 

que somos ou que gostaríamos de ser. 

 

No entanto, é possível observar a influência dos meios de comunicação, no 

comportamento dos adolescentes. 

 

Sob uma perspectiva histórica, os meios de comunicação sempre 

representaram uma “ameaça” potencial à sociedade. Qualquer coisa nova 



76 

que capte a imaginação de crianças e adolescentes e os levem a 

desobedecerem os mais velhos certamente é limitadora (STRASBURGER, 

1999,  p.13). 

 

Do ponto de vista da publicidade, podemos dizer que ela também pode exercer 

influência nos hábitos de consumo dos adolescentes, afinal sua criação e veiculação têm 

como objetivo principal o estímulo a aquisição de produtos e serviços.  

 

Hoje, não há dúvida entre os estudiosos da comunicação de que a 

publicidade é um exemplo notável de discurso persuasivo, com a finalidade 

de chamar a atenção do público para as qualidades deste ou daquele 

produto/serviço, ou de uma marca em caso de campanhas corporativas. Seu 

objetivo preclaro é não apenas informar, mas informar e persuadir, o que 

não é prerrogativa exclusivamente sua (CARRASCOZA, 1999, p.18). 

 

Outro desafio é o número de anunciantes presentes na mídia com seus diversos 

produtos e serviços, com lançamentos de novidades, todos com forte apelo para chamar a 

atenção e despertar o desejo de compra. 

A propaganda deve encontrar o equilíbrio entre a criatividade e a obviedade. Deve ser 

pensada como uma estratégia competitiva e não como obra de arte, mas deve ser 

diferenciadora o suficiente para atrair a atenção dos públicos-alvo e cumprir seu papel 

fundamentalmente de divulgação de um produto, serviço ou marca. 

Para Trout (2010), os criativos devem deixar de lado os conceitos exageradamente 

criativos com apelo muito mais de entretenimento do que de persuasão, a ponto de serem 

lembrada pelo contexto, pela história do que pelo produto ou serviço divulgado. 

Entretanto, atrair a atenção de adolescentes extremamente conectados ao mundo 

virtual, com a facilidade de acesso à informação e com a demanda de produtos de interesse, é 

sem dúvida uma tarefa difícil e que requer muita criatividade e sensibilidade. 

Para conseguir tal proeza, os publicitários comumente utilizam nas campanhas 

recursos que fazem parte do dia a dia do jovem, que despertam e estimulam o imaginário do 

adolescente relacionado aos seus desejos e ambições de consumo e de estilo de vida. 

Segundo Ceccato (2001, p.23), “para que o publicitário consiga despertar a atenção 

do receptor, é necessário que a linguagem empregada traduza sentimentos e tudo o que afeta 

os interesses deste público-alvo”.  
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As campanhas para eles valorizam a imagem em detrimento do texto, de forma que o 

recurso visual possa transmitir claramente a mensagem utilizando o texto somente como 

apoio. 

 

Tanta é a importância do aspecto visual para uma mensagem que não são 

poucos os casos em que a separação do texto e da imagem prejudica 

sensivelmente o primeiro. Tal valorização da ilustração não acontece por 

mero acaso, pois esta, em muitas circunstâncias, extrapola o texto, 

possibilitando novas leituras. A ilustração pode ser retomada a qualquer 

momento para ser analisada em nuances e detalhes que podem revelar novos 

pontos de vista não vislumbrados à primeira olhada, favorecendo a 

capacidade de análise e interpretação por parte do receptor (CECCATO, 

2001, p.16). 

 

A imagem desperta a curiosidade e pode promover associações com a realidade, 

anseios, vivências e recordações. 

Os anúncios podem reproduzir imagens de jovens totalmente anônimos, mas a 

aparência e o modo de vestir e de se pentear proporcionam uma aproximação, uma 

associação com o grupo do qual pertencem ou admiram. É também muito comum observar 

em algumas campanhas, a presença de jovens famosos podendo, assim, proporcionar 

facilidade para atrair a atenção do público, bem como a identificação com a marca. 

As cores vibrantes normalmente utilizadas nas propagandas não são aleatórias, 

porque, além do aspecto visual, produzem efeitos relacionados a hábitos culturais. 

 

A aplicação intencional da cor, ou do objeto (considerando-se a sua cor), 

possibilitará ao objeto (ou estímulo físico) que contém a informação 

cromática receber a denominação signo. Ao considerarmos uma aplicação 

intencional da cor, estaremos trabalhando com a informação “latente”, que 

será percebida e decifrada pelo sentido da visão, interpretada pela nossa 

cognição e transformada numa formação atualizada (GUIMARÃES, 2004, 

p.15). 

 

As cores trazem a sua simbologia e provocam sensações, portanto sua escolha no 

conjunto da imagem é fundamental para despertar as emoções armazenadas no imaginário.  
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Atribuímos às cores tanto uma realidade física como uma realidade 

simbólica, ou (como diriam os mestres medievais) uma representação de si 

mesmas e uma manifestação da divindade. Em outras palavras, as cores são 

fisicamente agradáveis em si mesmas (vale dizer, na nossa percepção), mas 

são também emblemas do nosso relacionamento emocional com o mundo, 

por meio dos quais intuímos o insondável (MANGUEL, 2001, p.50). 

 

No conjunto de imagens e cores, harmonizadas de maneira a atrair a atenção do 

público e despertar sensações que estimulem os desejos de consumo, destaca-se também a 

linguagem empregada no texto, pois deve estar alinhada, assim como os apelos visuais, à 

realidade e costumes dos jovens. A mensagem, além de estar no contexto dos demais 

elementos do anúncio, deve estabelecer atração, compreensão e despertar anseios com 

relação ao que é comunicado, rompendo barreiras, estabelecendo filtros de acordo com as 

vivências e com as respostas do imaginário. 

 

Um dos pressupostos básicos do seu trabalho é que os anúncios devem 

preencher a carência de identidade de cada leitor, a necessidade que cada 

pessoa tem de aderir a valores e estilos de vida que confirmem seus próprios 

valores e estilos de vida e lhe permitam compreender o mundo e seu lugar 

nele [...]. Evidentemente, o objetivo final desse processo de significação 

consiste em ligar a desejada identidade a um produto específico, de modo 

que a carência de uma identidade se transforme na carência do produto 

(VESTERGAARD, 2000, p.74). 

 

Observa-se, também, em campanhas direcionadas a adolescentes o emprego de 

grafismo ligado à informação, criando uma história com o produto apresentado sempre de 

maneira lúdica para atrair a atenção, aproveitando o momento de transição da infância para a 

fase adulta.  

 

As mensagens nem sempre são elaboradas com nítido aspecto de 

propaganda. Não raro, é possível encontrar algumas adaptadas os jogos e 

brincadeiras comuns às crianças e jovens, como por exemplo, mensagens em 

forma de histórias em quadrinhos, cartas enigmáticas, adivinhações, 

labirinto, quebra-cabeças, envelopes com cartas, contos de fadas, paródias de 

músicas e poemas (CECCATO, 2001, p.17). 
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São diversos os recursos utilizados na elaboração das campanhas publicitárias, sempre 

objetivando atrair a atenção do adolescente e despertar o interesse e desejo de consumo, 

mesmo diante de tantas opções de mídias. 

Os adolescentes atuais nasceram na era da web. Segundo pesquisa realizada pela 

Nielsen Company, em 2009, o adolescente brasileiro na faixa dos 12 aos 17 anos passa mais 

de 43 horas mensais na internet. 

As campanhas publicitárias não ficam limitadas somente a mídias impressas e 

eletrônicas. Grandes fatias dos investimentos são aplicadas nas mídias on-line.  

A internet possui uma considerável e indiscutível penetração com o jovem, porém, ele 

não deixa de consumir as mídias tradicionais, como TV, rádio e revista. 

Isso é facilmente diagnosticado na mídia eletrônica, em vários programas voltados a 

esse público.  

Com relação à mídia impressa, são diversos os veículos direcionados a adolescentes, 

principalmente as revistas, todas com uma linguagem própria e assuntos de interesse do 

target, abordando os acontecimentos da atualidade, como moda, comportamento, diversão e 

entretenimento. 

São vários os recursos utilizados na elaboração das campanhas publicitárias, sempre 

objetivando atrair a atenção do jovem e despertar o interesse e desejo de consumo, mesmo 

diante de tantas opções de mídias. 

Entretanto, vale ressaltar que para cada meio de comunicação, apesar dos mesmos 

apelos visuais e verbais, há uma maneira própria de desenvolvimento, aplicação e otimização 

de recursos. 

Portanto, as campanhas são planejadas considerando as diversas possibilidades de 

veiculações. Os tradicionais anúncios nas mídias impressas e eletrônicas ganham reforço em 

ações no cinema, no celular e na internet. 

O uso da mídia no cinema tornou-se bastante interessante pela possibilidade de 

segmentação e identificação do filme com o produto anunciado, diminuindo assim a 

dispersão, além de ser um espaço onde o público está focado no que está passando na tela, 

sem a alternativa de mudar a programação. Além dos habituais filmes publicitários, é 

possível a criação e a veiculação de slide motions, que são filmes reduzidos cujo tema central 

faz ligação com o assunto “do longa” que será apresentado, porém relacionado a um produto 

ou marca do anunciante. 
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Com relação à internet, nota-se que praticamente todas as peças de comunicação de 

campanhas direcionadas aos adolescentes procuram estimulá-los a acessarem os sites dos 

anunciantes ou os específicos da campanha, por meio de um hot site exclusivo para 

divulgação do produto. 

O hot site, normalmente, é construído com o conceito e identidade visual da 

campanha publicitária.  Além de todas as informações sobre o produto, costuma trazer ações 

interativas como games, pesquisas, área de bate-papo, entre outras ações. 

Entretanto, as campanhas publicitárias não estão presentes na internet somente em 

sites e hot sites.  Há, também, vários portais segmentados e de interesse dos adolescentes. 

Segundo a pesquisa realizada pela Nielsen Company, em 2009, Google, MSN e Youtube são 

os sites mais acessados pelos jovens.  

Esses sites, assim como vários outros, abrem espaços em seus portais para 

publicidade, permitindo uma aproximação do anunciante com seu público. São diversos os 

formatos, entre os quais podemos citar o banner, full banner, banner expansivo, vídeo e 

personalização de página. 

Diante da atração que provoca nos adolescentes e com a oportunidade de negócios, os 

veículos tradicionais adotaram a internet como extensão de suas publicações, oferecendo 

espaços publicitários para anunciantes. Os veículos impressos e eletrônicos, provavelmente, 

tinham a internet como uma ameaça às suas audiências e sobrevivência. Hoje, no entanto, ela 

é uma grande aliada de seus negócios. 

Não é raro observar que vários portais, incluindo os relacionados às grandes editoras e 

emissoras de rádio e TV, estão adaptando e disponibilizando seus sites para acesso pelo 

celular.  

O celular está se tornando um grande atrativo para anunciantes de produtos voltados 

aos adolescentes, tendo em vista que a maioria tem o aparelho e o utiliza não só como um 

meio de comunicação, mas também de interatividade.  
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1.1 Propaganda de instituições de ensino superior 

 

Com a mudança do cenário educacional, que desencadeou a proliferação de 

instituições de ensino, houve aumento significativo do número de vagas oferecidas, ficando 

boa parte delas ociosa. Por necessidade de sobrevivência em um mercado que tornou-se 

altamente competitivo, uma nova abordagem na comunicação e no relacionamento com os 

públicos estratégicos foi constituída. 

Diante da ampliação e da concorrência no segmento educacional, as IES passaram a 

investir em campanhas publicitárias. A presença de anúncios nos diversos meios e veículos 

de comunicação é constante, principalmente nos períodos de processo seletivo, que buscam 

despertar o interesse e lembrar que a oportunidade de ingresso está latente. 

As campanhas das IESs estão em diversos meios de comunicação. Os anúncios nas 

clássicas mídias impressas e eletrônicas e nas modernas mídias, representadas 

particularmente pela internet e celular. 

A utilização de novas tecnologias de comunicação explica-se, principalmente, pelo 

fato de os jovens serem predominantemente o público-alvo das IES. Eles são capazes de 

assistir simultaneamente a um programa de TV, conversar com amigos no MSN, trocar 

mensagens via SMS e escutar rádio. 

Com a crescente disseminação da internet, são diversos os formatos e locais (portais, 

e-mails, redes de relacionamento, etc.) disponíveis para comunicação com o target. Para cada 

um deles há uma maneira adequada para transmitir a informação que as IES desejam. 

As propagandas das IES devem estar alinhadas às perspectivas e aos anseios do 

público-alvo. O conceito, a imagem e a linguagem da campanha devem ser atrativos e 

provocar estímulo, para tanto deve proporcionar associações ao estilo de vida atual ou ao 

almejado pelo público. 

 

1.1.1  A mensagem e o imaginário 

 

As propagandas lançam mão de elementos que trazem significados expressivos que 

facilitam a associação da linguagem da peça aos hábitos e à cultura do receptor. Podem 

também apresentar por meio das imagens não exatamente a situação atual de condições do 

público, mas estimular o imaginário, aquilo que é almejado, representando ambições e 

despertando o interesse de aproximação da realidade refletida na propaganda. 
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O imaginário seria uma ficção, algo sem consistência ou realidade, algo 

diferente da realidade econômica, política ou social, que seria, digamos, 

palpável, tangível. [...] no imaginário entram partes da cultura. A cultura é 

um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O 

imaginário tem, além disso, algo de imponderável, um certo mistério da 

criação ou transfiguração (MAFFESOLI, 2001, p.74-75). 

 

As propagandas desenvolvidas para IESs despertam sonhos, crenças, desejos, 

esperanças, com intuito de estimular o desejo de alcançar a liderança, o que para muitos pode 

significar obter poder no mundo do trabalho. 

 
A posição que um indivíduo ocupa dentro de um campo ou instituição é 

muito estreitamente ligada ao poder que ele ou ela possui. No sentido mais 

geral, poder é a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos e em 

suas conseqüências. No exercício do poder, os indivíduos empregam os 

recursos que lhe são disponíveis; recursos são os meios que lhes possibilitam 

alcançar efetivamente seus objetivos e interesses. Ao acumular recursos dos 

mais diversos tipos, os indivíduos podem aumentar seu poder [...] 

(THOMPSON, 2008, p.21). 

 

E por que a liderança é tão explorada nas campanhas publicitárias das IESs para 

despertar o interesse dos públicos de interesse? 

A liderança, além de estar relacionada à conquista de poder, está também relacionada 

à ambição, ao crescimento profissional, ao status e ao reconhecimento profissional e pessoal. 

Por isso, as campanhas publicitárias exploram esses atributos para despertar o imaginário do 

público.  

Assim como acontece na grande maioria das campanhas publicitárias, a imagem 

criada é sempre de um mundo perfeito, onde as pessoas alcançam rapidamente o tão 

almejado sucesso profissional, sem obviamente demonstrar as agruras comuns no mundo do 

trabalho. 

Nos anúncios apresentados na Figura 3, observa-se claramente na fotografia, pela 

disposição dos personagens, pela postura, pelas roupas e pelo ambiente, que o profissional 

conseguiu alcançar seus sonhos e o destaque almejado, pois ele fez FEI. 
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[...] o código de conotação não era verossimilmente nem “natural” nem 

“artificial”, mas histórico, ou se se prefere: “cultural”, os signos aí são 

gestos, atitudes, expressões, cores ou efeitos, dotados de certos sentidos em 

virtude do uso de uma certa sociedade: a ligação entre o significante e o 

significado [...] (BARTHES, 2000, p.335). 

 

 

 

 

Figura 3 – Anúncios do vestibular da FEI 

Fonte: Veja São Paulo 6 out. 2010 e Diário do Grande ABC – 24 out. 2010 
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Os anúncios priorizam a imagem, a fotografia. Valem-se de diversos signos que juntos 

procuram despertar a atenção do público-alvo para que ele se inscreva no vestibular da 

instituição e faça parte de seu quadro discente. 

 

Em uma definição mais detalhada, o signo é qualquer coisa de qualquer 

espécie (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um 

museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo, etc.) que representa 

uma outra coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um efeito 

interpretativo em uma mente real ou potencial, efeito este que é chamado de 

interpretante do signo (SANTAELLA, 2005, p.8). 

 

O título da campanha manifesta explicitamente o que está apresentado na imagem: 

“Quando você entra na FEI, todos os seus sonhos entram junto.” É possível dividir a parte 

textual em dois blocos: um com o título e o texto de sustentação da campanha e o segundo 

referente aos cursos oferecidos, os campi e as informações do processo seletivo. 

Percebe-se nas propagandas impressas que essa instituição, assim como diversas 

outras, utiliza o conceito de liderança, crescimento e conquista de sonhos profissionais em 

sua campanha, empregando recursos visuais e ícones que remetam a essa suposta realidade 

que pode ser ou não alcançada ao estudar na instituição “x” ou “y”. 

 

A publicidade faz, porém, mais que simplesmente criar um mundo de 

fantasia e fazê-lo habilmente substituir o real. Criou sutilmente estereótipos 

– o homem de negócios próspero, o médico brilhante, o banqueiro confiável, 

o ator jovial – unindo características sociais escolhidas, atitudes morais, 

hábitos de comportamento assim como modos de falar ou de vestir-se [...] 

(CLARE, 1995, p.254). 

 

Outras IESs, como é o caso das Faculdades Anhanguera, utilizam o conceito do 

crescimento, do destaque profissional, aliado à facilidade de financiamento para atrair a 

atenção do público (Figura 4). 
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Figura 4 – Peças da campanha de vestibular da Anhanguera. 

 

Nas duas campanhas, percebe-se a preocupação de mesclar uma figura masculina e 

uma feminina. Esse fato deve-se à necessidade de estabelecer uma relação com ambos os 

gêneros. 

Com as transformações do segmento de ensino superior, a proliferação de instituições 

de ensino, consequentemente o aumento do número de vagas oferecidas, muitas IES adotam 

em suas campanhas uma postura mais mercadológica. 

 

1.1.2  A mensagem baseada na qualidade 

 

Algumas instituições de ensino usam em suas comunicações toda a força de sua 

tradição e a excelência nos cursos oferecidos.  Para dar ainda mais credibilidade à mensagem, 

não raro lançam mão da imagem de alunos ilustres e reconhecidos pelo mercado de trabalho. 

A Figura 5 apresenta duas peças publicitárias da Fundação Getulio Vargas (FGV) que 

apresentam exatamente essa composição relacionada à tradição, à excelência e ao aval de 

profissionais bem-sucedidos. Enfatizam ainda a exigência do processo seletivo da FGV, 

deixando claro seu posicionamento de qualidade de ensino: estão em busca dos melhores 

alunos, dos mais preparados para fazer parte do seleto grupo de alunos da instituição. Realça 

ainda que a seletividade é semelhante à do mercado de trabalho. 
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Figura 5 – Anúncios do processo seletivo da FGV 

Fonte – Folha de S.Paulo 22 set. 2010 e 4 ago. 2010 

 

Para as instituições ainda mais tradicionais, observa-se em campanhas de processo 

seletivo a oportunidade para o fortalecimento da marca institucional, abordando o orgulho de 

fazer parte do quadro de discentes de uma escola reconhecida por seus alunos e pelo mercado 

de trabalho. 

Essa é abordagem da PUC-SP, uma das mais antigas universidades não públicas de 

São Paulo. 

 

       
Figura 6 – Anúncios do processo seletivo da PUC-SP 

Fonte – Jornal Metro – 19 mai.2010 e O Estado de São Paulo – 4 nov. 2010 
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1.1.3   A mensagem baseada em aspectos racionais 

 

Muitas IESs exploram em suas campanhas publicitárias a educação como um produto 

com preços atrativos e planos de pagamentos facilitados, explicitando que o desejo de 

ingressar no ensino superior e ter ascensão profissional é plenamente possível. Todos os 

recursos visuais e de texto são estruturados para proporcionar o significado almejado.  

As peças publicitárias são organizadas de modo que a imagem e a linguagem 

proporcionem o significado de acessibilidade a uma IES, independente da qualidade 

percebida de seus cursos, mas pela possibilidade de ter uma formação superior com valores 

condizentes com a realidade do público. 

Suas campanhas publicitárias assemelham-se com propagandas de redes de varejos. 

 

Varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de 

produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor 

final. O varejista é qualquer instituição cuja atividade principal consiste no 

varejo isto é, na venda de produtos e serviços para o consumidor final. 

Quando se fala em varejo, logo surge na mente a imagem de uma loja; 

porém, as atividades varejistas podem ser realizadas também pelo telefone, 

pelo correio, pela internet, e também na casa do consumidor (PARENTE, 

2000, p.22). 

 

A aplicação de conceitos e de recursos visuais repletos de significados perde sua 

precedência, deixando o lugar de destaque para os valores das mensalidades, as condições de 

pagamento e as possibilidades de se fazer um curso superior com o menor tempo possível. 

Com relação à criação, destacamos a simplicidade das peças publicitárias das quatro 

IESs, as quais não requereram grandes investimentos tecnológicos, tampouco apresentaram 

ineditismo com relação às ideias criativas. 

As IESs que adotam claramente o posicionamento de preço e duração de curso 

também buscam persuadir seu público com argumentos racionais, que envolvem questões 

mais diretas e ligadas à realidade de muitos estudantes, como os aspectos financeiros e de 

tempo. 

Independente da linha adotada nas peças publicitárias, as instituições de ensino 

superior objetivam atrair a atenção do público-alvo estabelecendo um envolvimento, 
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despertando no público o desejo de estudar em sua escola, portanto a propaganda procura 

encantar, persuadir. 

A concepção dos anúncios publicitários, independente de sua forma, do meio 

escolhido para veiculação, sempre visa à captação de novos alunos, consequentemente a 

sustentabilidade das IES. 

Essas características podem assemelhar-se à comunicação mercadológica varejista, 

ressaltando os aspectos de preço e não os atributos de qualidade dos cursos, proporcionando 

uma leitura de padronização, de comoditização dos cursos e das IESs, tendo em vista que em 

suas comunicações os principais diferenciais são os valores das mensalidades e as formas 

facilitadas de pagamento. 

 

2.  As abordagens mercadológicas na propaganda de instituições de 

ensino superior 

 

O composto mercadológico habitualmente inserido em propagandas de segmentos do 

varejo frequentemente pode ser observado em anúncios de instituições de ensino superior. 

Dessa maneira, para atingir o objetivo de captação de alunos, as IESs podem adotar 

em suas propagandas mensagens semelhantes às adotadas nas propagandas de redes 

varejistas, particularmente com relação ao composto mercadológico, de acordo com a 

prioridade que é dada às informações contidas nos anúncios. 

Na ânsia de enfatizar seus diferenciais competitivos, as propagandas das IESs podem 

expressar muito mais aspectos mercadológicos tradicionais sobressaindo os aspectos de 

qualidade. Nesse sentido, para realizar e responder as questões levantadas nesta dissertação 

serão utilizados métodos da análise de conteúdo. 

 

2.1  A análise dos dados 

 

Com base nos procedimentos metodológicos de análise de conteúdo, esta pesquisa 

visa identificar de modo objetivo e sistemático o conteúdo dos anúncios impressos de 

instituições de ensino superior, identificando a apropriação ou não de aspectos da 

comunicação mercadológica varejista, especificamente no conteúdo de mensagens escritas ou 

expressas por meio de fotografias. 
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[...] a análise do 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, 2008, p.121). 

 

Bardin (2004, p.27) define a análise de conteúdo de forma clara e objetiva como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Tratando-se esta pesquisa do estudo da aplicação do composto mercadológico nas 

propagandas de IESs, as técnicas da análise de conteúdo, por meio dos procedimentos 

quantitativos, proporcionarão, após o estabelecimento de categorias, analisar a frequência de 

elementos do varejo nas comunicações de universidades. 

 

A abordagem quantitativa funda-se na frequência de aparição de certos 

elementos da mensagem. A abordagem não quantitativa recorre a 

indicadores não frequenciais susceptíveis de permitir inferências; por 

exemplo, a presença (ou a ausência) pode constituir um índice tanto (ou 

mais) frutuoso do que a freqüência de aparição (BARDIN, 2004. p.107). 

 

Dentre as técnicas apresentadas por Bardin (2004), a adotada para este estudo foi a 

temática dada objetividade e a simplicidade. Segundo o autor (2004 p. 168), a análise 

temática leva em conta a frequência dos temas extraídos, considerados como dados 

segmentáveis e comparáveis e não necessariamente a dinâmica e organização da análise. 

Dessa forma, considerando que análise temática analisa a frequência dos itens 

categorizados a fim de responder às questões da pesquisa, ela não pretende abordar aspectos 

relacionados ao conceito criativo, concepção artística da peça publicitária e sim ao conteúdo 

da mensagem escrita. 

A análise de conteúdo não se limita apenas a aspectos quantitativos, apesar de sua 

objetividade.  

 

A discussão abordagem quantitativa versus abordagem qualitativa marcou 

um volte-face na concepção da análise de conteúdo. Na primeira metade do 

século XX, o que marcava a especificidade deste tipo de análise era o rigor 
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e, portanto, a quantificação. Seguidamente, compreendeu-se que a 

característica da análise de conteúdo é a inferência (variáveis inferidas a 

partir de variáveis de inferência ao nível da mensagem), quer as modalidades 

de inferência se baseiem ou não em indicadores quantitativos (BARDIN, 

2004, p.109). 

 

Por meio das inferências, das deduções, será possível identificar semelhanças 

mercadológicas expressas entre os anúncios das instituições de ensino e os anúncios também 

impressos de redes varejistas. 

 

2.1.1  Pré-análise 

 

A fase da pré-análise está baseada na organização e sistematização dos documentos e 

dos procedimentos que irão nortear esta pesquisa. 

Segundo Bardin (2004, p.89), essa fase possui três missões: a escolha dos 

documentos, a formulação das hipóteses, que neste estudo foi tratado como questões da 

pesquisa, e dos objetivos e a elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação 

final. 

O corpus de análise foi formado por anúncios de divulgação de processos seletivos, 

de três grandes instituições de ensino superior no estado de São Paulo, veiculados entre 2009 

e 2010 na mídia impressa.  

 

2.1.2  Escolha dos anúncios impressos e dos veículos de comunicação  

 

De cada uma das instituições selecionadas para este estudo, foram escolhidos dois 

anúncios veiculados no período definido, totalizando assim seis anúncios impressos. 

Foram elegidas propagandas de processos seletivos de graduação de três das dez 

maiores instituições de ensino superior privadas do estado de São Paulo, de acordo com o 

número de alunos. As IESs serão denominadas como A, B e C, pois em decorrência das 

características e objetivos desta dissertação não há necessidade explícita de divulgação de 

marca, tendo em vista que o objeto de estudo está relacionado à apropriação do composto 

mercadológico varejista, apresentado nas propagandas impressas. Não há qualquer  

questionamento ou crítica ao posicionamento adotado pelas IESs na comunicação 

mercadológica das peças analisadas. 
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Com relação ao tipo de anúncio, foram escolhidos os impressos, pois habitualmente 

são publicados em grandes veículos de comunicação em decorrência das grandes tiragem e 

penetração no mercado. De cada uma das instituições, foram escolhidos dois anúncios 

veiculados no período definido, totalizando assim seis anúncios impressos. 

Para permitir uma comparação mais explícita com as propagandas das IESs, serão 

utilizados anúncios de duas redes varejistas que não terão suas marcas divulgadas, pelo 

mesmo motivo apresentado para as IESs.  

Este estudo visa, especificamente, a análise de aspectos do composto comunicacional 

mercadológico varejista, quando comparados com peças publicitárias de redes de varejo. 

 

Definimos comunicação mercadológica como o processo de administrar o 

tráfego de informações com o público-alvo, isto é, com aquelas parcelas de 

público (interno ou externo) potencialmente interessadas em reagir 

favoravelmente às negociações e transações oferecidas pela empresa ou 

entidade emissora (YANAZE, 2009. p.334). 

 

As instituições de ensino precisam transmitir seus principais fatos comunicáveis na 

construção de suas ações de comunicação, enfatizando, assim, seus diferenciais de mercado. 

Quanto ao tipo de anúncio, foram escolhidos os impressos, o que não significa a 

totalidade de propagandas veiculadas no período determinado. Como já mencionado, foram 

selecionados dois tipos de anúncios de cada uma das IESs A, B e C, totalizando assim seis 

anúncios. Eles foram escolhidos de acordo com as características e a pertinência para esta 

dissertação. Não foram avaliados outros materiais que compunham a campanha publicitária, 

tampouco foram consideradas alterações nos anúncios após a coleta da amostra analisada. 

Para permitir uma comparação mais explícita serão utilizados anúncios de três redes 

varejistas, entre as quais uma é voltada à prestação de serviços, que serão denominadas de 

V1, V2 e V3, para não identificação das marcas.  
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2.1.3  A categorização 

 

De acordo com o material explorado, foram definidas as categorias que tiveram como 

base os aspectos relacionados à apropriação de abordagens da comunicação mercadológica do 

segmento varejista. Essa primeira etapa quantitativa permitiu estabelecer indicadores 

frequenciais baseados em elementos apresentados nos anúncios, que permitiram a análise da 

mensagem, sua significação e a importância no contexto social, bem como a pertinência entre 

o que é apresentado no corpus deste estudo e os elementos utilizados no composto varejista. 

 

A pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada 

ao material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico 

definido. [...] O sistema de categorias deve reflectir as intenções da 

investigação, as questões do analista e/ou corresponder às características das 

mensagens (BARDIN, 2007, p.114). 

 

Considerando o objeto deste estudo, bem como seus objetivos especificamente 

referentes à intersecção entre a propaganda de instituições de ensino superior e de grandes 

redes varejistas, a análise de conteúdo com seus atributos quantitativos e qualitativos 

enquadra-se adequadamente. 

As categorias estabelecidas foram determinadas com base em aspectos institucionais e 

mercadológicos, sendo: 

 

Categorias         Componentes 

 

Imagem:          Excelência  

         Inovação  

            Segmentação 

         Tradição 

 

Profissional:        Antigos alunos 

            Carreira 

         Aspectos profissionais 

         Empregabilidade 

         Futuro 

Mercado de trabalho 
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Comparativos de mercado:   Tamanho 

            Quantidade de alunos 

            Unificação de vestibulares 

            Vestibular agendado 

 

Preço:          Valores 

            Bolsa de estudos 

         Descontos / Parcerias 

         Financiamentos 

         Promoção 

 

Produto:         Duração 

            Formação acelerada/executiva/conjugada 

            Mix de cursos 

            Parcerias internacionais 

            Qualidade 

 

Infraestrutura:        Laboratórios  

            Recursos tecnológicos  

            Salas de aula 

            Biblioteca 

 

Praça:           Acessibilidade 

            Multicampi 

            Transporte público 

 

Professor:          Qualidade do corpo docente 

 

Apesar dos recursos tecnológicos existentes para elaboração da avaliação de conteúdo, 

a análise dos anúncios foi feita de modo manual, com o suporte da informática restrito ao uso 

do Excel em decorrência da possibilidade de utilizar fórmulas, o que facilitou a investigação 

das categorias com a identificação de suas respectivas frequencias. 
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2.1.4  Interpretação dos resultados 

 

A interpretação dos resultados da análise de conteúdo das mensagens dos anúncios de 

três das dez maiores instituições de ensino superior privadas do Estado de São Paulo foi 

realizada de acordo com os indicadores de frequência e com as inferências baseadas nos seus 

significados. 

Mostra como as instituições apresentam em propagandas impressas seus diferenciais 

competitivos, seus atrativos mercadológicos para obterem ou manterem vantagem 

competitiva, utilizando a força da propaganda na tentativa de persuasão de seus públicos de 

interesse. 

 

[...] o texto publicitário, objeto específico de nosso estudo, como todo ato de 

comunicação, é engendrado para cumprir uma função utilitária: persuadir um 

auditório particular. Esse auditório é o que, em publicidade, se chama de 

target, ou seja, o público-alvo ao qual se destina a mensagem veiculada, 

predominantemente os indivíduos que já consomem o produto ou serviço 

anunciado e/ou o contingente de seus potenciais consumidores. De acordo 

com o repertório e as características psicoculturais desse auditório, o texto 

publicitário pode ser moldado de maneiras distintas, mas resulta numa 

espécie de roupa com a qual o anunciante se apresenta e se exibe na 

comunicação (CARRASCOZA, 2004, p.15-16). 

 

Toda comunicação é elaborada para atender os interesses e estratégias organizacionais 

e isso inclui a utilização de maneira adequada de sua mensagem para atingir o público-alvo, 

ou seja, ela deve estar alinhada aos objetivos estratégicos da instituição, ressaltar os atrativos 

mercadológicos e atrair a atenção do público, objetivando conquistá-lo. 

Na propaganda de instituições de ensino superior esse processo não é diferente, porque 

as campanhas publicitárias são criadas para despertar o interesse dos públicos, visando atraí-

lo, captá-lo para seus processos seletivos, por meio da explicitação de seus diferenciais, sejam 

de qualidade, de valores de mensalidades, localização, tradição e ou reconhecimento do 

mercado. 

A análise de conteúdo temática aplicada aos seis anúncios das três IESs escolhidas 

proporcionou a identificação de componentes de acordo com as categorias estabelecidas, a 

mensuração e a análise de inferências, visando identificar semelhanças com relação à 
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mensagem mercadológica utilizada na comunicação de redes varejistas e em consequente 

perda de espaço para o destaque da qualidade de ensino. 

Mostra, ainda, a utilização, nas propagandas impressas analisadas, dos atributos 

mercadológicos de cada uma das instituições , assim como acontece nas propagandas de redes 

varejistas, para a conquista de seus futuros alunos, por meio de apresentação de fatores que 

possam influenciar na captação de alunos. 

 

Os anúncios da instituição A 

 

Na análise dos anúncios da instituição A, a mensagem está concentrada 

prioritariamente em três dos oito grupos de categorias, entre os quais o profissional, o preço e 

o produto. 

Na categoria profissional a mensagem é baseada na possibilidade de a instituição 

poder proporcionar aos seus alunos a empregabilidade e a transformação do futuro. 

Com relação ao produto é apresentado no anúncio um vasto quadro com diversos 

cursos. Tem como diferencial de seus produtos a formação executiva tecnológica, com a 

certificação de qualificação profissional durante o curso, sem custo adicional, e a 

possibilidade, ao término do curso superior de tecnologia, de ingressar em uma pós-

especialização, oferecendo assim uma formação “casada”. 

A instituição, de acordo com a mensagem no anúncio apresentado, lançou com 

exclusividade a formação executiva tecnológica, procurando, dessa forma transmitir um 

espírito de inovação e vanguarda, incluído nesta análise a categoria imagem.  

Entre os dois anúncios analisados, a principal diferença foi a inserção, em um deles, 

do depoimento de uma ex-aluna.  Esse tipo de mensagem costuma proporcionar mais 

credibilidade, pois acredita ser uma expressão verdadeira e que poderá ser uma referência 

positiva. 
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Quadro 1 – Categorias e frequências do anúncio 1 da instituição de ensino superior A
5
 

 

Categorias Componentes  Citação Frequência 

      No 

Imagem 
Inovação 

Lança com exclusividade a 

Formação Executiva Tecnológica 
1 

Profissional Carreira Acelere sua carreira 2 

  Empregabilidade Sinônimo de empregabilidade 1 

  Futuro Transforme seu futuro 1 

  
Mercado de trabalho  

Temas importantes para o 

mercado de trabalho 
1 

Preço 

 

Valores  Mensalidades a partir de R$ 189,00 

Matrícula R$ 90,00 
2 

  Promoção Promoção válida exclusivamente... 1 

Produto 

Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

...durante o curso, pode obter Certificados de Qualificação 

Profissional sem custo adicional. 

Ao final do 2. semestre você obterá um certificado de 

qualificação profissional em... 

Ao final do 3. semestre você obterá um certificado de 

qualificação profissional em... 

Após a conclusão e seu curso superior de tecnologia você poderá 

fazer uma Pós (especialização em 6 ou 12 meses). 

8 

  Mix de cursos (quadros com relação de cursos) 4 

Praça Multicampi Relação de unidades 1 

Total     22 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 2 – Categorias e frequências do anúncio 2 da instituição de ensino superior A
6
 

 

Categorias Componentes  Exemplos Frequência 

     No 

Profissional 

Antigos alunos 

Escolhi a A por vários motivos... Aluna de Publicidade e 

Propaganda 1 

  
Carreira 

Conquiste uma carreira de sucesso 

Acelere sua carreira 
4 

  Futuro transforme seu futuro 1 

  Mercado de trabalho  temas importantes para o mercado de trabalho 1 

Preço 

Valores  Mensalidade 

Matrícula 
2 

 

 

 

Produto 

Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Formação Executiva na... 

[...] no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação 

em outro curso superior sem custo adicional. 

[...] pode realizar um curso de Pós (Especialização) 

enquanto continua seu curso de Bacharelado ou 

Licenciatura. 

Antes de obter o primeiro diploma de formação superior... 

No prazo de 2 a 3 anos, após ter iniciado o Bacharelado ou 

Licenciatura você obterá a primeira diplomação de 

Formação Superior em [...] 

Após a conclusão e seu curso superior de tecnologia você 

poderá fazer uma Pós (especialização em 6 ou 12 meses). 

Com o programa de transferência a jato, você pode 

ingressar já no semestre seguinte ao que cursou. 

12 

  
Mix de cursos 

(quadros com relação de cursos) 

Conheça também: Ciências Sociais... 
5 

Praça Multicampi Relação de unidades 1 

Total     27 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                           
5
 Quadro completo disponível no Anexo. 

6
 Idem. 
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Para potencializar o interesse dos futuros alunos para ingressar na instituição, alia-se 

ao desejo de um bom futuro profissional, a possibilidade de realmente ingressar no ensino 

superior em decorrência dos valores das mensalidades que podem ser considerados acessíveis.  

Essa instituição, na ocasião de veiculação do anúncio, oferecia, ainda, o valor diferenciado de 

matrícula. Ofertava também uma variada relação de cursos com a possibilidade de formação 

conjugada: graduação e pós-especialização. 

Quanto às outras categorias elencadas para a análise de conteúdo, não foram 

identificadas citações relacionadas à qualidade do corpo docente, infraestrutura e 

comparativos de mercado, reforçando que o apelo comunicacional mercadológico adotado 

está alicerçado fundamentalmente em preço, cursos de curta duração, formação conjugada e a 

questões relacionadas aos interesses profissionais, como empregabilidade e futuro 

profissional. 

 

Os anúncios da instituição B 

 

Nos anúncios analisados da instituição de ensino superior B, constatou-se a presença 

predominante de componentes das categorias profissional, preço, produto e praça, sendo que 

esta última categoria apareceu apenas em um dos dois anúncios. 

Na categoria profissional é abordada a agilidade para inserção de seus alunos no 

mercado de trabalho. A mensagem ressalta outro foco, mais voltado às empresas, pois destaca 

que seus alunos atendem à necessidade das organizações pela busca de profissionais bem 

preparados. Essa pode ser uma forma de atrair os alunos, mas também de comunicar ao 

mercado de trabalho o possível diferencial de seus alunos. 

Além de explicitar a prática de valores mais acessíveis, ressalta a possibilidade de 

descontos por meio do estabelecimento de parcerias com entidades como a CUT, por 

exemplo. A mensagem destaca, também, a opção de financiamento das mensalidades por 

meio do FIES, que também pode ser uma opção para ingressar no ensino superior àqueles que 

não podem se comprometer com as mensalidades em sua integralidade. 

Outra categoria identificada nos anúncios refere-se à vasta opção de cursos, bem como 

sua duração compacta, normalmente de dois anos. 

O primeiro anúncio analisado apresenta a relação dos campi da instituição, podendo 

ser interpretado como um facilitador por atender diversas regiões, evitando assim que seu 

aluno tenha a necessidade de realizar grandes deslocamentos. 
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Já o segundo anúncio apresenta uma chamada bastante objetiva com relação a 

transferência para vagas remanescentes com abatimento do valor de matrícula pago em outra 

instituição, ressaltando sua competitividade baseada em valores. 

Um outro componente apresentado em um dos anúncios é o oferecimento de estágio 

garantido aos alunos com melhor classificação no vestibular, o que pode ser um atrativo de 

iniciar uma faculdade e um estágio simultaneamente. 

 

Quadro 3 – Categorias e frequências do anúncio 1 da instituição de ensino superior B
7
 

 

Categorias Componentes  Exemplos Frequência 

      No 

Profissional 

 

Empregabilidade 

Atendem a atual demanda das 

empresas na busca por profissionais 

cada vez mais bem preparados. 

 1 

  
Mercado de trabalho  

Rápida inserção no mercado de 

trabalho. 
 1 

Preço Valores  Mensalidades R$ 316,00 1 

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

CUT 5 

  Financiamentos FIES 1 

 

Produto 

Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores em 2 anos 2 

 Mix de cursos colunas de cursos 2 

Praça  Multicampi Relação de unidades 1 

Total     14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 4 – Categorias e frequências do anúncio 2 da instituição de ensino superior B
8
 

 

Categorias Componentes  Exemplos 

     

Frequência 

      No 

Profissional Empregabilidade Estágio garantido 1 

Comparativos de  mercado Vestibular agendado Transferências: vagas  

remanescentes - não há  

necessidade de vestibular [...] 

1 

Preço 

 

Valores  Valores de mensalidades  vagas 

remanescentes [...] o valor pana na 

matrícula em outra instituição será 

abatido da anuidade. 

12 

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

CUT 5 

  Financiamentos FIES 1 

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Tecnológicos Superiores em 2 anos 1 

  Mix de cursos colunas de cursos 3 

Total     24 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                           
7
 Idem. 

8
 Idem. 
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As categorias imagem, comparativos de mercado, infraestrutura e professores, com 

seus respectivos componentes, não apareceram nos anúncios analisados. Portanto, assim como 

a mensagem dos anúncios analisados da instituição de ensino superior A, essa IES destaca 

seus diferenciais mercadológicos amparados em preço, cursos de curta duração, inserção no 

mercado e a disponibilidade de campi espalhados por diversas regiões de São Paulo. 

 

Os anúncios da instituição C 

 

De uma maneira ainda mais objetiva do que a apresentação da mensagem dos 

anúncios das instituições A e B, a IES C, também trabalha com seus diferencias de preço e 

produto, contudo sem apresentar valores. 

Na categoria preços apresenta a disponibilidade de descontos, como apoio ao aluno e, 

no segundo anúncio, o desconto é concedido por meio de uma parceria com uma associação. 

Nessa última peça há ainda uma chamada que remete ao site para obter informações de 

valores promocionais das mensalidades. 

Quanto à categoria produto, apresenta sua longa lista de cursos oferecidos nas diversas 

áreas do conhecimento, bem como a disponibilidade de cursos superiores de menor duração. 

Ambos os anúncios apresentam um diferencial enquadrado na categoria comparação 

de mercado: a possibilidade de o candidato agendar sua prova do vestibular. 

Apesar da objetividade, a mensagem não deixou de apresentar, no primeiro anúncio, o 

apelo relacionado a quesitos profissionais, sugerindo que nessa instituição o aluno poderá 

transformar sue potencial em sucesso profissional. No segundo anúncio, associado ao 

logotipo, há o destaque da “qualidade comprovada”, além da apresentação da estrutura 

laboratorial por meio de fotos. 
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Quadro 5 – Categorias e frequências do anúncio 1 da instituição de ensino superior C
9
 

 
Categorias Componentes  Exemplos Frequência 

      No 

Profissional 
Futuro 

Transforme seu potencial em 

sucesso profissional 
1 

Comparativos de mercado Vestibular agendado Prova tradicional ou agendamento 1 

Preço 

 

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

Apoio total aos alunos – desconto 

especial 
 1 

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores de menor 

duração 
1 

  Mix de cursos 6 colunas de cursos 6 

Infraestrutura Laboratórios 6 fotos 6 

Total     15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 6 – Categorias e frequências do anúncio 2 da instituição de ensino superior C
10

 

 
Categorias Componentes  Exemplos Frequência 

      No 

Comparativos de  mercado Vestibular agendado Prova tradicional ou agendamento 1 

Preço 

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

Desconto especial - Acordo 

APAESP 
1 

  

Promoção 

Veja no site o valor promocional 

das mensalidades com os 

respectivos descontos especiais 

1 

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores de menor 

duração 
1 

  Mix de cursos 6 colunas de cursos  6 

  Qualidade Qualidade comprovada 1 

Total       

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nos anúncios da instituição C, os atrativos relacionados à categoria profissão e aos 

seus componentes não ocupam um grande espaço, sendo realmente os maiores destaques a 

ampla lista de cursos oferecidos e a possibilidade de agendamento do vestibular. Este último 

fator pode ser um excelente atrativo para pessoas com horários e regimes diferenciados de 

trabalho. 

 

 

 

                                                           
9
 Idem. 

10
 Idem. 
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3.  A intersecção da propaganda das instituições de ensino superior com a 

propaganda de redes varejistas 

 

Identificou-se nas propagandas das três grandes instituições que os argumentos 

utilizados estão totalmente pautados em atributos mercadológicos baseados prioritariamente 

em preços, localização e opções de cursos. Aspectos pautados às questões profissionais, como 

empregabilidade e sucesso profissional também são destacados. 

Outra evidência nas propagandas é o oferecimento de cursos de curta duração ou de 

formação conjugada – graduação e pós-graduação. 

Atributos relacionados à qualidade da instituição, seja de seus cursos ou de seu corpo 

docente, não são inseridos na mensagem das propagandas. 

As mensagens são totalmente voltadas para questões racionais, pois apresentam 

vantagens explicitamente vinculadas ao preço e a empregabilidade. 

As propagandas analisadas das três instituições exibem semelhanças latentes com 

explicitação de seus atributos mercadológicos. 

As propagandas das instituições A, B e C apresentam claramente suas vantagens 

competitivas com relação aos preços das mensalidades, opções de localização de campi, a 

curta duração de cursos ou com a formação conjugada, o que permite a captação de alunos de 

classes sociais mais baixas, que até recentemente tinham poucas possibilidades de ingresso no 

ensino superior. 

Trabalham com mensagens que, além dos aspectos racionais – preço, duração de 

cursos e localização – predominantes nas propagandas analisadas, utilizam um composto mais 

emocional vinculado à empregabilidade e ao sucesso profissional. 

Essa associação pode despertar no público o desejo de ter um diploma superior e de 

crescimento profissional, tornando-se possível em decorrência de mensalidades relativamente 

mais acessíveis quando comparadas a outras instituições de ensino superior. 

As mensagens das propagandas das três instituições realçam seus principais 

predicados mercadológicos, utilizando-os como atrativos para uma determinada faixa da 

sociedade brasileira ávida por um diploma de ensino superior aliado às suas condições 

financeiras e a promessa de ascensão profissional. 

A argumentação das mensagens está pautada praticamente em um triângulo que 

engloba: 
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- o sonho de um bom futuro profissional, que pode ser facilitado com um diploma  

   superior; 

- a possibilidade de pagamento das mensalidades; 

- a curta duração dos cursos. 

Essa concepção de mensagem, com destaques explícitos em preço, descontos, 

empregabilidade, além da otimização de tempo quanto à duração dos cursos e à 

disponibilidade de diversas unidades espalhadas por São Paulo, são temas que realmente 

podem atrair a atenção de uma classe social que ainda possui uma demanda reprimida para ser 

inserida no ensino superior, a qual prioritariamente por questões financeiras deixam de lado o 

ingresso em uma graduação. 

Contudo, identificou-se que questões tão importantes para a educação não são, muitas 

vezes, nem sequer citadas. A qualidade dos cursos, do corpo docente, da infraestrutura para 

suporte às aulas teóricas e práticas não foram identificados nas mensagens.  Os componentes 

relacionados à imagem, excelência, segmentação e tradição, também, não aparecem nos 

anúncios impressos escolhidos. 

Pode-se interpretar assim que as instituições analisadas têm um objetivo muito bem 

definido para atender a uma classe social ainda com dificuldades de ingresso no ensino 

superior e sedenta por um diploma superior com a esperança de obter o sonhado sucesso 

profissional.    

Outro fator preponderante para o realce nos aspectos mercadológicos, principalmente 

com relação ao preço e à duração dos cursos, pode ser creditado ao crescimento da 

concorrência no segmento educacional e a corrida para a captação de alunos. 

Portanto, trabalhar com informações com apelos racionais e de uma maneira bastante 

objetiva quanto à concepção criativa, utilizando diagramações e mensagens que facilitem a 

recepção do que se quer comunicar, é o recurso adotado nos anúncios analisados.  

Esse formato direto aproxima-se da comunicação mercadológica, especificamente dos 

anúncios impressos de redes varejistas. 

A comunicação no varejo habitualmente evidencia suas práticas de preços e a ampla 

variedade de produtos. Trabalha muito mais com a explicitação de aspectos práticos do que 

com qualidade dos produtos e serviços. 

A comunicação é muito mais direta e sem grandes apelos criativos. A mensagem vai 

direto ao ponto que se quer comunicar e que se acredita ser um grande atrativo para o público-

alvo.  As propagandas de varejistas têm características mais imediatistas e mais informativas 

do que conceituais do ponto de vista criativo de uma campanha publicitária. 
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Tal constatação pode ser observada nos anúncios apresentados a seguir: 

 

         

Figura 7 – Anúncio varejista V1         Figura 8 – Anúncio varejista V2  

Fonte: Folha de S.Paulo – 14 dez. 2010      Fonte: Folha de S.Paulo – 14 dez. 2010 

 

 

 

Figura 9 – Anúncio varejista V3 

Fonte: Folha de S.Paulo – 13 out.2010 

 

 V1 
 

 V1 
 

V1 

V2 

V2 

V3 
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Tradicionalmente as mensagens dos anúncios varejistas, mesmo para aqueles com 

apelos mais emocionais e com concepção criativa mais sofisticada, destacam o preço dos 

produtos anunciados, este sempre foi e continua sendo o grande apelo nas propagandas 

varejistas. 

 

A mensagem poderá adotar uma abordagem racional ou emocional A 

abordagem racional usa dados e um discurso apoiado em uma lógica 

econômica. A maioria das propagandas de ofertas de preços pode ser 

classificada nessa categoria. A abordagem emocional procura persuadir os 

consumidores utilizando apelos emocionais (tais como: amor, afeição, 

harmonia, alegria, confiança, medo) ressaltando o senso de beleza e estética, 

aspectos do ego e dos sentimentos [...] (PARENTE, 2000, p.254). 

 

Diante desse contexto, observa-se que as propagandas das três IESs adotam 

exatamente a mesma abordagem: a racional, que ressalta prioritariamente seus diferenciais de 

preços e de duração dos cursos; e a emocional, que vende a possibilidade de um futuro mais 

promissor com relação à carreira. 

Apesar de todas as características e diferenciais de uma instituição de ensino, suas 

ações de comunicação estão se aproximando e se apropriando de abordagens comunicacionais 

mercadológicas varejistas, não obstante a transformação que uma escola pode proporcionar na 

vida de seus alunos, com a transmissão do conhecimento e, as possibilidades que este 

conhecimento pode proporcionar inclusive para a sociedade, enfim, com todas as 

particularidades e importância social. 
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Figura 10 – Anúncio IES A             Figura 11 - Anúncio varejo V1 

Fonte: Jornal Metro – São Paulo – 3 mai. 2010       Fonte: Folha de S.Paulo – 14 dez. 2010 

 

 

 

 

      

Figura 12 – Anúncio varejo V2        Figura 13 – Anúncio IES B 

Fonte: Folha de S.Paulo – 14 dez. 2010     Fonte: Folha de S.Paulo – 16 jun.2009 

 

 

 V1 
 

 V1 
 

V1 

V2 

V2 

B

 B  

B 

A 

A A 
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Figura 14 – Anúncio IES C          Figura 15 – Anúncio varejo V3  

Fonte: Folha de S.Paulo – 11 fev.2010      Fonte: Folha de S.Paulo – 13 out.2010 

 

 

Aproximando as propagandas das instituições de ensino e das redes varejistas 

selecionadas, ficam ainda mais evidentes as semelhanças entre elas. 

Este estudo não teve a pretensão de analisar o conceito criativo, tampouco a forma de 

diagramação dos anúncios, contudo é inevitável identificar facilmente as similaridades dos 

anúncios nesses aspectos. 

A preocupação com conceitos criativos inovadores e com a apresentação estética e 

plástica das propagandas, nunca foi prioridade para as redes varejistas, que visam à redução 

de gastos e de tempo de produção, próprios da agilidade e o dinamismo desse segmento. 

No segmento educacional, apesar da concorrência, ela não se aproxima em muitos 

aspectos do varejo, não tendo a necessidade de imprimir a rapidez típica dessa área. 

No entanto, considerando a objetividade e a forma direta da comunicação 

mercadológica varejista, observa-se que as propagandas de IESs apresentam semelhanças 

expressivas, não só no que se refere à mensagem, mas também com relação à forma dos 

anúncios. 

A qualidade de ensino, que deveria ser o grande diferencial desse mercado, levando 

em conta a importância da educação para o desenvolvimento de uma sociedade, perde espaço 

para outros atrativos nas mensagens publicitárias. O grande destaque e o maior apelo de 

atração é o preço, seguido pela possibilidade de concluir um curso de graduação com menor 

duração e com a comodidade de localização dos campi. 

De acordo com os objetos de estudo, nota-se que três das dez maiores instituições de 

ensino apresentam claramente na mensagem de suas propagandas a apropriação da 
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linguagem utilizada pelo varejo, ressaltando seus preços competitivos, cursos de curta 

duração e locais de fácil acesso. 

Assim como no varejo, as mensagens da comunicação mercadológica das IESs, 

especificamente das propagandas analisadas, são construídas com compostos 

prioritariamente racionais, visando à atração e à captação de um grande número de alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final da década de 1990, o segmento educacional iniciou um processo decisivo de 

mudança marcado essencialmente pela expansão do número de instituições de ensino superior 

e, por conseguinte, pela ampliação do número de vagas de graduação e de opções de cursos. 

As transformações do setor educacional e as mudanças ocorridas ao longo de décadas 

nos setores econômicos, sociais e político possibilitou a abertura do ensino superior para 

classes sociais antes totalmente impossibilitadas de ingressar em um curso de graduação. 

O novo perfil da classe social brasileira, com o crescimento da classe média e do 

fortalecimento da classe C, despertou interesse de empreendedores – mesmo daqueles de 

setores não relacionados à educação – em investir no segmento educacional por identificar 

possibilidades de crescimento para atender uma demanda reprimida ávida por um diploma de 

graduação. 

As mudanças do setor trouxeram também a expansão geográfica. Com a cultura 

multicampi, as IESs instalaram unidades de ensino em diversas cidades com intuito de atender 

o maior número de alunos em regiões distintas e com registro de crescimento no conjunto de 

critérios demográficos estabelecidos no planejamento estratégico das IES. 

Frente a essa nova realidade do setor, termina a hegemonia das tradicionais 

instituições de ensino, abrindo espaço para novos e diferentes grupos de ensino, instigando 

uma concorrência antes quase inexistente no setor. 

O novo contexto da educação superior no Brasil promoveu a necessidade de adoção 

de práticas administrativas, de marketing e de comunicação mais profissionalizadas para a 

sobrevivência em um mercado que, gradativamente no decorrer das últimas décadas, se 

tornou sensivelmente competitivo. 

Estratégias de marketing, de comunicação e de relacionamento com os públicos de 

interesse começaram a despertar a atenção de gestores das IESs, iniciando um processo de 

crescimento e profissionalização dessas áreas. 

Surgia, então, o marketing educacional que, com suas ferramentas e ações pautadas no 

marketing tradicional, imprimia um novo conceito e um conjunto de atividades na busca 

continua para o fortalecimento de imagem, de relacionamento com seus públicos estratégicos 

e de captação de alunos. 

Diante disso, estratégias de comunicação passaram a assumir um papel fundamental 

na conquista do aluno num mercado que se tornou excessivamente competitivo. As IESs 

passaram a investir em ações de comunicação institucional, pautadas prioritariamente nas 
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funções de relações públicas, de assessoria de impressa e de eventos acadêmicos e sociais, 

procurando ressaltar suas competências e edificar sua imagem. Independente do segmento de 

mercado, as instituições respeitadas e com elevada credibilidade proporcionam segurança e 

são sensivelmente mais atraentes para o público-alvo. 

A mudança do panorama educacional também provocou uma revolução nos processos 

comunicacionais mercadológicos, pois as instituições de ensino superior começaram a sentir 

os reflexos da concorrência e, na corrida pela conquista de alunos, passaram a investir altas 

quantias principalmente em propaganda para divulgação de seus processos seletivos e de seus 

diferenciais competitivos. 

As propagandas das IESs são desenvolvidas para estimular sonhos e desejos. Toda 

instituição conhece seus principais atributos, que alinhados aos objetivos estratégicos são 

empregados na sua comunicação. 

Muitas instituições utilizam conceitos relacionados à empregabilidade, à liderança e 

ao crescimento profissional, com o intuito de despertar, no target, as aspirações profissionais. 

Outras ressaltam a tradição e a excelência no ensino e há aquelas, especializadas e 

reconhecidas pelo mercado em determinada área do conhecimento, que reforçam esse 

diferencial em suas peças. 

Grandes instituições de ensino, que trabalham com economia de escala e precisam de 

um elevado número de alunos matriculados, exploram em suas propagandas a educação 

como um produto com preços atrativos e planos de pagamentos facilitados.  

Elas assumem em suas ações de comunicação mercadológica similaridades com as 

adotadas pelo mercado varejista, incluindo a divulgação do composto mercadológico 

formado pelo preço, produto, praça/distribuição e promoção/comunicação - (4P´s). 

A constituição dos 4 P´s, consolidados no marketing convencional, passa a ser pensada 

e aplicada estrategicamente pelas IESs. 

No entanto, vale destacar que as IESs possuem um grande diferencial, considerando a 

importância do professor na transmissão de seus conhecimentos para a formação intelectual e 

profissional do aluno e na construção da imagem da instituição. Sendo assim, pode-se 

considerar que as IESs possuem o 5P no seu composto mercadológico que é representado pela 

figura do professor. 

É explicita a apropriação do marketing tradicional pelo marketing educacional, bem 

como do composto mercadológico, demonstrando como o ensino superior faz a aplicação de 

ferramentas e de ações estratégicas do varejo para atrair seus consumidores. 
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Para demonstrar isso, este estudo analisou propagandas de três das dez maiores 

instituições de ensino do estado de São Paulo, veiculadas em jornais impressos entre 2009 e 

2010 para divulgar os processos seletivos de graduação, e identificou essa apropriação de 

aspectos comunicacionais mercadológicos nos anúncios, bem como identificou semelhanças 

com as mensagens das propagandas das três redes varejistas escolhidas para esta análise. 

Nos anúncios das IESs, os diferenciais relacionados aos valores das mensalidades, as 

características dos cursos, corpo docente, infraestrutura e as diversas unidades acadêmicas, 

são ressaltados nas propagandas, com o propósito de atrair a atenção do público-alvo com o 

objetivo claro que ele ingresse no quadro discente da instituição. 

Entretanto, ficou explícito que o conceito da mensagem é totalmente voltado a 

aspectos racionais e de forma objetiva procura envolver esses fatores a realidade de seu 

público de interesse principalmente com o predomínio de fatores relacionados ao valor de 

mensalidade, a opções de cursos e localização. 

Segundo pesquisa realizada pelo Semesp, preço e localização são os itens mais 

considerados pelos estudantes na hora de escolher a faculdade e é exatamente esse o apelo 

identificado nas peças analisadas. 

As propagandas adotam claramente o posicionamento de preço e duração de curso. 

Buscam persuadir seu público com argumentos racionais, que envolvem questões mais diretas 

e ligadas à realidade de muitos estudantes, os aspectos financeiros e de tempo tomando como 

base a diminuta duração dos cursos. 

Comprova-se desse modo, que os argumentos utilizados estão totalmente pautados em 

atributos mercadológicos baseados prioritariamente em preços, localização e opções e duração 

de cursos. Aspectos relacionados a questões profissionais, como empregabilidade e sucesso 

profissional, também são destacados. 

Atributos baseados na qualidade da instituição, sejam de seus cursos ou de seu corpo 

docente, não estão inseridos na mensagem das propagandas. Em um anúncio, a qualidade é 

exposta como assinatura atrelada ao logotipo da IES. As mensagens são totalmente voltadas a 

questões racionais, pois apresentam suas vantagens explicitamente vinculadas ao preço e à 

empregabilidade. 

As propagandas das três instituições exibem semelhanças latentes na explicitação de 

seus atributos mercadológicos para despertar o interesse do público-alvo. 

As mensagens dos anúncios das instituições A, B e C apresentam objetivamente seus 

diferenciais competitivos com relação aos preços das mensalidades, às opções de localização 

de campi e à curta duração de cursos ou, em alguns casos, à formação conjugada.  Todos os 
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atributos permitem a dedução de que as IESs têm como objetivo a captação de alunos de 

classes sociais menos favorecidas financeiramente, que antes das mudanças do segmento 

educacional possuíam poucas possibilidades de ingresso no ensino superior. 

Apesar das peculiaridades da educação, a diferença que pode proporcionar ao 

estudante, à sua família e à sociedade, identificou-se, na comunicação mercadológica, 

particularmente em propaganda, a apropriação de características típicas da comunicação de 

redes varejistas. 

O novo cenário do segmento educacional, a proliferação de IESs, seguida do 

crescimento no número de vagas, de cursos oferecidos, dos processos de aquisições e fusões 

de IESs por grandes grupos educacionais, trouxe uma movimentação ao setor que pode ter 

facilitado o emprego de aspectos da comunicação mercadológica de varejo por grandes 

instituições de ensino. 

A presente pesquisa apontou com nitidez que as propagandas analisadas apresentam 

semelhanças com a comunicação mercadológica de redes varejistas. A qualidade de ensino 

não é o diferencial apontado pelas IES. As mensagens exploram as particularidades de preço, 

de produto e de localização, que são diferenciais e facilidades que atraem o público-alvo.  

Os conteúdos ressaltam as características racionais do composto mercadológico e 

assim como as mensagens adotadas nas propagandas das redes de varejo analisadas. 

Conclui-se que com o acirramento da concorrência, as IESs passaram a ter uma 

postura muito mais voltada para o mercado, para a captação de um número cada vez maior de 

alunos, expressando, exatamente como o varejo, suas vantagens principalmente quanto ao 

preço e ao produto. 

As transformações no setor educacional trouxeram novos ares na gestão 

administrativa, financeira, acadêmica das IESs, enfim em todas as questões estratégicas para 

sobrevivência de uma instituição e isso inclui uma nova postura com relação à comunicação 

mercadológica, apresentando abordagens idênticas às do segmento varejista. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Evolução 2000 a 2009 no estado de São Paulo nas instituições de ensino 

superior públicas e privadas 

 

Números 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IES 373 411 450 475 504 521 540 547 537 556 

 

Cursos 2.692 3.036 3.425 3.972 4.562 5.167 5.501 5.874 6.307 7.285 

 

Vagas 415.587 462.336 555.512 633.660 780.708 819.927 920.232 1.032.248 1.103.582 1.180.505 

 

Inscritos 1.146.599 1.074.623 1.283.439 1.225.064 1.328.237 1.318.999 1.428.266 1.461.404 1.575.--- 
 

1.785.649 

 

Ingressos* 272.552 300.393 325.795 350.783 366.490 396.583 430.590 480.502 485.084 540.399 

 

Matrículas 818.304 898.643 988.696 1.050.054 1.109.693 1.185.028 1.268.976 1.346.621 1.399.050 1.385.107 

 

Concluintes 127.521 138.333 160.051 172.817 193.250 218.239 217.069 224.238 239.601 262.849 

 

* Todas as formas de ingresso. 

Fonte: Números adquiridos do Resumo Técnico Censo da Educação Superior 2008 (dados preliminares). 
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ANEXO 2 - Números do ensino superior, em 2010, no estado de São Paulo nas  

instituições de ensino superior privadas 

 

IES 

Privadas 

Cursos 

Presenciais 

Vagas Candidatos 

Inscritos 

Ingressos* Matrículas Concluintes 

 

496 

 

6.361 

 

999.462 

 

1.246.651 

 

484.888 

 

1.262.481 

 

233.123 

IES 

Públicas 

Cursos 

Presenciais 

Vagas Candidatos 

Inscritos 

Ingressos* Matrículas Concluintes 

 

76 

 

1.007 

 

69.916 

 

448.320 

 

58.594 

 

212.035 

 

29.961 

   TOTAL    

 

572 

 

7.368 

 

1.069.378 

 

1.694.971 

 

543.482 

 

1474.516 

 

263.084 

* Todas as formas de ingresso. 

Fonte: INEP – Números adquiridos de Sinopse da Educação Superior e 2010. 
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ANEXO 3 – Anúncio 1 da instituição de ensino superior A 

 

 

 

Fonte: Jornal Metro – São Paulo – 3 mai. 2010 

A 

A A 
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ANEXO 4 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 1 da instituição de 

ensino superior A 

 

Categorias Componentes  Citação Frequência   

      No % 

Imagem Excelência      

  
Inovação 

lança com exclusividade a 

Formação Executiva Tecnológica 
1 4,55% 

  Segmentação      

  Tradição      

         

Profissional Antigos alunos      

  Carreira Acelere sua carreira 2 9,09% 

  Empregabilidade sinônimo de empregabilidade 1 4,55% 

  Futuro transforme seu futuro 1 4,55% 

  
Mercado de trabalho  

[...] temas importantes para o 

mercado de trabalho 
1 4,55% 

          

Comparativos de 

 mercado 
Tamanho      

  Quantidade de alunos      

  Unificação de vestibulares      

  Vestibular agendado      

          

Preço 

 

Valores  

Mensalidades a partir de R$ 189,00 

Matrícula R$ 90,00 
2 9,09% 

   Bolsas de estudos      

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

     

  Financiamentos      

  Promoção Promoção válida exclusivamente... 1 4,55% 

          

Produto 

Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

[...] durante o curso, pode obter 

Certificados de Qualificação 

Profissional sem custo adicional. 

Ao final do 2º semestre você obterá 

um certificado de qualificação 

profissional em... 

Ao final do 3º  semestre você obterá 

um certificado de qualificação 

profissional em[...] 

Após a conclusão e seu curso superior 

de tecnologia você poderá fazer uma 

Pós (especialização em 6 ou 12 meses). 

8 36,36% 

  Mix de cursos (quadros com relação de cursos) 4 18,18% 

  Parcerias internacionais     

  Qualidade     

        

Infraestrutura Laboratórios     

  Recursos tecnológicos     

  Sala de aula     

  Biblioteca     

  Clínicas     

        

Praça Acessibilidade     

  Multicampi Relação de unidades 1 4,55% 

  Transporte público     

        

Professor Qualidade do corpo docente     

Total     22 100% 

Fonte: Elaborado pela autora  
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ANEXO 5 – Anúncio 2 da instituição de ensino superior A 

 

 
Fonte: Revista da Semana – 04 jun. 2009 
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ANEXO 6 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 2 da instituição de 

ensino superior A 
 

Categorias Componentes  Exemplos Frequência   

      No % 

Imagem Excelência       

  Inovação       

  Segmentação       

  Tradição       

Profissional 

Antigos alunos 

Escolhi a A por vários motivos [...] 

Aluna de Publicidade e Propaganda 1 3,70% 

  
Carreira 

Conquiste uma carreira de sucesso 

Acelere sua carreira 
4 14,81% 

  Empregabilidade       

  Futuro transforme seu futuro 1 3,70% 

  
Mercado de trabalho  

temas importantes para o mercado 

de trabalho 
1 3,70% 

Comparativos de mercado Tamanho       

  Quantidade de alunos       

  Unificação de vestibulares       

  Vestibular agendado       

Preço 

Valores  Mensalidade 

Matrícula 
2 7,41% 

   Bolsas de estudos       

  Descontos       

  Financiamentos       

  Promoção       

Produto 

Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Formação Executiva na... 

[...] no prazo de 2 a 3 anos, você pode 

obter uma formação em outro curso 

superior sem custo adicional. 

[...] pode realizar um curso de Pós 

(Especialização) enquanto continua seu 

curso de Bacharelado ou Licenciatura. 

Antes de obter o primeiro diploma de 

formação superior... 

No prazo de 2 a 3 anos, após ter iniciado 

o Bacharelado ou Licenciatura você 

obterá a primeira diplomação de 

Formação Superior em... 

Após a conclusão e seu curso superior 

de tecnologia você poderá fazer uma Pós 

(especialização em 6 ou 12 meses). 

Com o programa de transferência a jato, 

você pode ingressar já no semestre 

seguinte ao que cursou. 

12 44,44% 

  
Mix de cursos 

(quadros com relação de cursos) 

Conheça também: Ciências Sociais... 
5 18,52% 

  Parcerias internacionais       

  Qualidade       

          

Infraestrutura Laboratórios       

  Recursos tecnológicos       

  Sala de aula       

  Biblioteca       

Praça Acessibilidade       

  Multicampi Relação de unidades 1 3,70% 

  Transporte público       

          

Professor Qualidade do corpo docente       

          

Total     27 100% 

Fonte: Elaborado pela autora  



128 

ANEXO 7 – Anúncio 1 da instituição de ensino superior B 

 

 

 

Folha de S.Paulo – 16 jun.2009 
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B B B B B B 
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ANEXO 8 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 1 da instituição de 

ensino superior B 

 

Categorias Componentes  Exemplos Frequência   

      No % 

Imagem Excelência       

  Inovação       

  Segmentação       

  Tradição       

          

Profissional Antigos alunos       

  Carreira       

  

Empregabilidade 

Atendem a atual demanda das 

empresas na busca por 

profissionais cada vez mais 

bem preparados. 

1 7,14% 

  Futuro       

  
Mercado de trabalho  

Rápida inserção no mercado 

de trabalho. 
1 7,14% 

          

Comparativos de mercado Tamanho       

  Quantidade de alunos       

  Unificação de vestibulares       

  Vestibular agendado       

          

Preço Valores  Mensalidades R$ 316,00 1 7,14% 

   Bolsas de estudos       

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

CUT 5 35,71% 

  Financiamentos FIES 1 7,14% 

  Promoção       

          

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores em 2 anos 2 14,29% 

  Mix de cursos colunas de cursos 2 14,29% 

  Parcerias internacionais       

  Qualidade       

          

Infraestrutura Laboratórios       

  Recursos tecnológicos       

  Sala de aula       

  Biblioteca       

          

          

Praça Acessibilidade       

  Multicampi Relação de unidades 1 7,14% 

  Transporte público       

          

Professor 

Qualidade do corpo 

docente 
      

          

Total     14 100% 

Fonte: Elaborado pela autora  
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ANEXO 9 – Anúncio 2 da instituição de ensino superior B 

 

  

Fonte: O Estado de São Paulo – 14 jan.2009 

B 
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ANEXO 10 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 2 da instituição 

de ensino superior B 

 

Categorias Componentes  Exemplos 

     

Frequência 

  

      No % 

Imagem Excelência       

  Inovação       

  Segmentação       

  Tradição       

          

Profissional Antigos Alunos       

  Carreira       

  Empregabilidade Estágio garantido 1 4,17% 

  Futuro       

  Mercado de trabalho        

Comparativos de 

 mercado 
Tamanho       

  Quantidade de alunos       

  Unificação de vestibulares       

  

Vestibular agendado Transferências: vagas  

remanescentes - não há  

necessidade de vestibular 

[...] 

1 4,17% 

Preço 

Valores  Valores de mensalidades  

vagas remanescentes [...] o 

valor pana na matrícula em 

outra instituição será 

abatido da anuidade. 

12 50,00% 

   Bolsas de estudos       

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

CUT 5 20,83% 

  Financiamentos FIES 1 4,17% 

  Promoção       

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Tecnológicos Superiores 

em 2 anos 
1 4,17% 

  Mix de cursos colunas de cursos 3 12,50% 

  Parcerias internacionais       

  Qualidade       

Infraestrutura Laboratórios       

  Recursos tecnológicos       

  Sala de aula       

  Biblioteca       

  Clínicas       

Praça Acessibilidade       

  Multicampi       

  Transporte público       

          

Professor 

Qualidade do corpo 

docente 
      

Total     24 100% 

Fonte: Elaborado pela autora  
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ANEXO 11 – Anúncio 1 da instituição de ensino superior C 

 

 

Fonte: Folha de S.Paulo – 11 fev.2010 
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ANEXO 12 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 1 da instituição 

de ensino superior C 

 

Categorias Componentes  Exemplos Frequência   

      No % 

Imagem Excelência       

  Inovação       

  Segmentação       

  Tradição       

          

Profissional Antigos alunos       

  Carreira       

  Empregabilidade       

  
Futuro 

Transforme seu potencial 

em sucesso profissional 
1 6,67% 

  Mercado de trabalho        

          

Comparativos de mercado Tamanho       

  Quantidade de alunos       

  Unificação de vestibulares       

  

Vestibular agendado Prova tradicional ou  

agendamento 
1 6,67% 

          

Preço Valores        

   Bolsas de estudos       

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

Apoio total aos alunos -  

desconto especial 
 1   

  Financiamentos       

  Promoção       

          

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores de 

menor duração 
1 6,67% 

  Mix de cursos 6 colunas de cursos 6 40,00% 

  Parcerias internacionais       

  Qualidade       

          

Infraestrutura Laboratórios 6 fotos 6 40,00% 

  Recursos tecnológicos       

  Sala de aula       

  Biblioteca       

          

          

Praça Acessibilidade       

  Multicampi       

  Transporte público       

          

Professor Qualidade do corpo docente       

          

Total     15 100% 

Fonte: Elaborado pela autora  
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ANEXO 13 – Anúncio 2 da instituição de ensino superior C 

 

 

Fonte: Jornal Metro – São Paulo – 01 dez. 2010 

C 

C 
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ANEXO 14 – Quadro completo de categorias e frequências do anúncio 2 da instituição 

de ensino superior C 

 

Categorias Componentes  Exemplos  Frequência   

      No % 

Imagem Excelência       

  Inovação       

  Segmentação       

  Tradição       

          

Profissional Antigos alunos       

  Carreira       

  Empregabilidade       

  Futuro       

  Mercado de trabalho        

          

Comparativos de mercado Tamanho       

  Quantidade de alunos       

  Unificação de vestibulares       

  

Vestibular agendado Prova tradicional ou  

agendamento 
1 9,09% 

          

Preço Valores        

   Bolsas de estudos       

  

Descontos 

Parcerias 

Convênios 

Desconto especial  

Acordo APAESP 
1 9,09% 

  Financiamentos       

  

Promoção 

Veja no site o valor 

promocional das 

mensalidades com os 

respectivos descontos 

especiais 

1 9,09% 

          

Produto Duração 

Formação acelerada 

Formação executiva 

Formação conjugada 

Cursos Superiores de 

menor duração 
1 9,09% 

  Mix de cursos 6 colunas de cursos  6 54,55% 

  Parcerias internacionais       

  Qualidade Qualidade comprovada 1 9,09% 

          

Infraestrutura Laboratórios       

  Recursos tecnológicos       

  Sala de aula       

  Biblioteca       

          

          

Praça Acessibilidade       

  Multicampi       

  Transporte público       

          

Professor Qualidade do corpo docente       

          

Total       100% 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 


