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O marketing educacional para atrair alunos 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

As faculdades, universidades e colégios privados, que até pouco tempo 

se mostraram passivos quanto a cativar os estudantes, hoje são forçados a 

tornarem-se mais ativos na busca pela clientela.  

A razão do interesse pelo uso de estratégias mercadológicas é 

decorrente de vários fatores, mas o que se destaca com maior ênfase pode ser 

atribuído à retórica neoliberal,  que faz com que as instituições educacionais 

busquem a eficiência ao competirem no mercado pelo dinheiro dos 

consumidores “alunos”. 

É crescente o número de instituições no Brasil  que vêm adotando o 

marketing para cativar seus alunos. Se compararmos com os Estados Unidos, 

que vêm utilizando essa técnica com maior intensidade, vamos constatar pelas 

pesquisas que certas universidades já conseguiram aumentos de até 30% no 

número de matrículas (Pittsburgh University).  Ao mesmo tempo em que o uso 

do marketing vem crescendo no meio educacional e embora muitos 

educadores sejam cautelosos quanto ao seu uso, grande número deles está 

verificando hoje a sua grande importância. O marketing tem conotações 

negativas desde os tempos de Platão, Aristóteles,  São Tomaz de Aquino e 

outros filósofos, que consideravam os comerciantes improdutivos e 

aproveitadores ,  pois o uso do marketing faz com que as pessoas comprem 

coisas que não desejam. São inúmeras as críticas por parte de educadores 

quanto ao uso do marketing no meio educacional,  pois julgam que este é 

incompatível com a missão educacional,  devendo ser usado somente para 

empresas comerciais.  Muitos vêem o marketing como venda pesada (hard 

selling) e acreditam que ele deprecia a educação e as instituições 

educacionais que o utilizam. Mesmo aqueles que o aceitam, acreditam que 

esta função é desnecessária.  Ao analisar o assunto, uma das maiores 

autoridades de marketing, Philip Kotler,  diz que o marketing educacional 

deveria ser “análise, planejamento, implementação e controle de programas 
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cuidadosamente formulados para proporcionar trocas voluntárias de valores 

com mercados-alvo com o propósito de atingir objetivos institucionais”. 

O marketing educacional tem tanto críticos como defensores. Estes 

afirmam que ele realmente ajuda a instituição a cumprir sua missão 

educacional por aumentar a satisfação que oferece a seus mercados-alvo. 

As instituições educacionais vêm apostando pesado no marketing para 

posicionar e reposicionar sua imagem perante a comunidade. Com a 

aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), que instituiu um 

exame para avaliação de cursos superiores, Exame Nacional de Cursos (“o 

provão”), o Ministério da Educação acabou por revelar grandes deficiências 

na qualidade do ensino particular do país e as escolas estão recorrendo à 

mídia, com campanhas que enfatizam investimentos em equipamentos e 

atualizações curriculares,  na tentativa de reverter a imagem negativa pela 

qual passa o segmento. Tanto as instituições de ensino superior como os 

colégios particulares,  que vêem utilizando o marketing com tanta freqüência, 

demonstram um interesse grande em mostrar-se para os alunos, mas isso não 

significa que estejam melhorando a sua qualidade, com mudanças efetivas na 

grade curricular.  

É com a chegada do período de inscrições para o vestibular iniciado 

desde setembro que se pode notar uma explosão de campanhas publicitárias 

para divulgar,  no jargão atual,  o “produto” educação, ressurgindo ações de 

comunicação em mídias das mais variadas como TV, rádio, out doors, jornais 

e até através da Internet.  Ao analisarmos estas campanhas, podemos notar que 

as instituições educacionais mais consolidadas apostam na tradição e não 

pretendem deflagrar campanhas de grande porte; a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP) pretende investir entre R$ 80 mil a R$ 100 

mil para atrair mais candidatos ao vestibular,  conforme o seu assessor de 

comunicação, Judi Cavalcante, e irá basear sua campanha no conceito de 

tradição e qualidade. 

Já a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp), cuja 

conta é administrada pela Portal Publicidade, util izará de uma mídia mais 

abrangente, com um filme para a televisão, dois spotes de rádio, out doors e 

peças para jornais e revistas.  
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Algumas universidades pretendem destinar verbas mais significativas 

para os padrões do setor e recorrem a parcerias para potencializar os 

investimentos, como é o caso das Universidades Ibirapuera, Braz Cubas, 

Cruzeiro do Sul,  Guarulhos, Cidade de São Paulo e Bandeirantes, que criaram 

o vestibular unificado Univest e preparam grande campanha sob a direção da 

agência Newcoman. O orçamento previsto é de até US$ 5 milhões. Existem 

universidades com campanhas prontas para depois do vestibular,  para 

divulgarem o seu crescimento, como é o caso da São Judas e,  no interior,  a 

UNIOESTE, que prepara campanha comemorativa do seu “Jubileu de Prata”: 

25 anos formando gerações. 

As mais diversas estratégias de marketing vêm sendo utilizadas pelas 

instituições educacionais e a disputa por alunos está cada vez mais acirrada 

nesta época do ano. As soluções caseiras,  como pequenas “house agencies”, 

coordenadas por professores e nas mãos dos alunos de comunicação, começam 

a ceder espaço para as grandes agências mais especializadas. Para sobreviver 

no setor,  é necessário profissionalizar a sua comunicação, procurando 

estabelecer um mix mercadológico adequado e não se prendendo ao uso de 

uma mídia somente. Não podemos deixar de mencionar, em minha opinião, a 

bela campanha do CLQ, que utiliza duas mídias ao mesmo tempo o jornal e o 

out door, este muito criativo, que atende aos apelos de uma boa comunicação 

com objetividade e texto curto, que vai ao encontro de seu target.  

Embora o marketing seja apontado como uma estratégia de grande 

interesse por parte das escolas particulares, universidades, faculdades e 

outras instituições educacionais,  o que as instituições devem procurar é 

investir de forma diferente, para não parecer uma campanha de varejo. Não se 

deve esquecer de investir em comunicação institucional durante o ano e não 

somente nas épocas de vestibular,  pois isso fará com que a instituição 

educacional se posicione melhor em seu mercado. 


