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Resumo 
 

Este trabalho buscou identificar e captar em tempo real a produção de publicidades para 
vestibular em Brasília e Entorno, veiculadas na TV Globo no período de 16 de maio de 
2014 a 04 de junho de 2014. A partir disso, pretendeu compreender como foram utilizadas 
as ferramentas de comunicação e marketing para atrair alunos-clientes e as tentativas de 
reforçar os pontos positivos de suas marcas. Constatou-se ao final do estudo que os textos 
apresentados pelas universidades nas publicidades para divulgar seus vestibulares e, captar 
alunos, se diferenciam um dos outros, de forma que é necessário para o consumidor uma 
identificação própria com a marca, seja por conhecimento e afinidade com a marca ou pela 
busca de seus pares e tribos na hora de decidir por uma delas. 
 
 
Palavras-chave: Vestibular; Publicidade na Educação; Educação Superior.  
 
 

Aproximações Iniciais 
 

A Educação é um bem intangível. Um instrumento que ajuda cidadãos e nações 

a se reposicionarem no mundo. O indivíduo com acesso à educação consegue mudar de 

classe social. O país que investe em educação e pesquisa consegue se impor frente aos 

demais, e ganha prestígio. 

O Censo da Educação Superior de 2010 realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL-INEP, 2009) observou um 

contínuo e crescente aumento do número de alunos nas universidades privadas nos últimos 

dez anos.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de Comunicação e Educação,  XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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3 Orientador do trabalho. Professora do Curso de Especialização Lato Senso em Docência na Educação Superior do 
CEUB-ICPD, email: professoradenisealves@gmail.com 
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Assim, se visto de maneira superficial, esse crescimento parece ofertar em larga 

escala acesso à educação para todos aqueles que desejarem ingressar na Educação Superior 

e ter a chance de um futuro melhor. Porém, cabe ressaltar que em um país capitalista 

nenhum investimento privado é feito sem visar lucro. Investimentos massivos em 

publicidade para atrair alunos são veiculados e reprisados diariamente em horários 

diversificados nos canais abertos das emissoras de televisão do país. 

Desta forma, é importante observar e levar em consideração algumas variáveis 

das publicidades utilizadas pelas instituições na tentativa de alcançar o sucesso esperado na 

captação do maior número de candidatos ao ingresso nas universidades e assim também 

possibilitar uma educação superior a todos. Neste caso, “como capturar o cliente” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007) deve ser levado em consideração visto a natureza do 

produto oferecido. 

Por isso, este trabalho considerou a televisão um poderoso aliado da publicidade 

e da comunicação e daqueles que precisam ingressar na educação superior. Uma vez que os 

meios de comunicação de largo alcance conseguem de maneira mais rápida transmitir ideias 

e informações para um grande número de pessoas a escolha da ferramenta parece acertada. 

Para Morin (1967) a televisão juntamente com outros meios de comunicação fazem parte da 

cultura, cultura essa que, ao dizer do autor “[...] se constitui um corpo complexo de normas, 

símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os 

instintos, orientam as emoções” (MORIN, 1967, p. 17). 

Vale aclarar que nesta pesquisa a autora considerou aluno também um aluno-

cliente. Isto porque, para um educador, qualquer ser humano que entre em sala de aula, 

matriculado para aprender, é um aluno. Porém, para a instituição de educação privada além 

de aluno ele também é um cliente. 

Cabe ressaltar, que o período foi resolvido com base no costumeiro início do 

ingresso de novos alunos no segundo semestre nas IES. Isto posto, a seleção foi uma 

tentativa de reconhecer algumas semelhanças e técnicas utilizadas pelas instituições de 

Brasília em ofertar aos alunos-clientes seus produtos. “Toda produção de massa destinada 

ao consumo tem sua própria lógica, que é a de máximo consumo” (MORIN, 1967, p. 37). 

Definido isto, no primeiro capítulo este trabalho discorre sobre a história das 

universidades no Brasil e no mundo, no intuito de apresentar a importância da educação 

superior de maneira geral. Por conseguinte, apresenta de forma resumida a trajetória da 
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educação superior, principalmente pela ótica do autor Ricardo Rossato (2005), uma vez 

que, no entendimento deste trabalho, foi necessário a escolha de um autor guia. A 

necessidade do autor guia veio devido à leitura de diversas obras sobre o assunto e a 

percepção de algumas divergências de informações entre autores do tema.  

O segundo capítulo expressa a narrativa dos textos das campanhas televisivas 

selecionadas e exibidas nos veículos de amplo alcance para atrair alunos-clientes. Buscou-

se também o cruzamento de informações e a discreta análise qualitativa dos textos, uma vez 

que não é aconselhável analisar elementos heterogêneos. Além disso, foi possível ponderar 

sobre alguns mecanismos da publicidade utilizados no âmbito da educação superior. 

1 A História da Educação Superior  
 

Em qualquer sociedade a educação exerce uma força motriz no 

desenvolvimento pessoal e econômico de todo e qualquer ser humano adulto. Pois, só ela 

teria, inicialmente, a capacidade de permitir a mobilidade social entre “classes” 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2013).  

Era bastante comum ouvir um pai de família analfabeto dizendo que agora tinha 

um filho doutor. Uma realidade persistente, porém cada vez mais distante atualmente, como 

é possível observar por meio do crescimento das Instituições de Educação Superior (IES). 

Segundo o painel do Ministério da Educação Brasil (MEC. SIMEC 2013), são mais de 50 

IES no Distrito Federal, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Brasil (IBGE, 2013), para atender aproximadamente a uma população de 2,7 milhões.  

Esse cenário atual só não é ainda melhor porque no Brasil a educação superior 

demorou a ser um direito a todos, uma vez que esse tipo de educação era obtida apenas fora 

do país por aqueles que tinham dinheiro (ROSSATO, 2005).  

Hoje a educação superior está difundida e pode ser acessada por todos aqueles 

que se interessam. Neste caso, vale frisar que até o problema de acesso físico aos polos 

universitários atualmente foram encurtados pelas instituições de Educação a Distância 

(EaD). Para que se possa interpretar o momento e o tema sobre as ofertas de acesso a 

educação superior nos modelos atuais, entende-se que é necessário uma contextualização 

acerca de como se deu esse processo de chegada, fixação, desenvolvimento e acesso a 

educação superior no Brasil. Afinal, esse bem tão desejado “é o instrumento principal de 
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transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela humanidade” (DELORS et 

al, 2012, p. 114). 

1.1 Brasil Colônia 
 

Pode-se dizer que a história do Brasil relativa ao ensino superior pode ser 

considerada longa. Diferentemente da Espanha e Inglaterra que estenderam o benefício da 

educação superior às colônias, Portugal não fez o mesmo. Os portugueses não valorizavam 

a educação superior, visto que, durante quatro séculos, eles mantiveram em todo país 

apenas uma universidade, fixada em Lisboa somente no século XVI (ROSSATO, 2005). 

Enquanto isso, as “universidades medievais” (ROSSATO, 2005)  se multiplicavam em 

todos os grandes centros da Espanha e da França, na época. Tal constatação demonstra que 

a educação não era levada em consideração pelos colonizadores do Brasil, que estavam 

mais interessados na exploração da agricultura. “É bem verdade que os colégios jesuítas e 

os seminários podiam ser considerados instituições similares a cursos superiores, embora 

reservados para a formação dos padres” (ARANHA, 2006, p. 306). 

Fato este que derivou da  “escola do ler e escrever” (ROSSATO, 2005, p. 133) 

implantada pelos jesuítas depois de 50 anos do descobrimento do Brasil. Primeiramente na 

Bahia, depois alastrando-se por todo território nacional. Porém, a educação superior só 

chegou em 1653. É importante lembrar que os jesuítas, responsáveis pela educação no país, 

priorizavam o ensino religioso em detrimento da educação. Alguns teóricos acreditam que a 

expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, extinguiu a educação do país, principalmente a 

educação superior. 

Entretanto, a vinda da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro mudou as 

necessidades de controle implantadas no Brasil colônia.  As demandas para atender ao rei 

trouxeram diversas mudanças como, por exemplo, a abertura da imprensa. No que tange a 

educação superior, nesse período o próprio rei estimulou as missões francesas para 

implantar “cadeiras isoladas de ensino superior” (ROSSATO, 2005,  p. 133). Porém, 

nenhuma universidade. 

É possível verificar que o país viveu, à época, uma espécie de descontinuidade 

constante do ensino em todos os níveis. Tudo era incipiente. Os mandos e desmandos 

faziam com que uma ordem existisse em um dia e no momento seguinte não existisse mais. 

“No final do Império, sobreviviam algumas instituições isoladas, algumas faculdades e 
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cadeiras” (ROSSATO, 2005, p.138). Após tantas crises e descaso desde a época da colônia 

na educação no país é possível perceber que não há uma cultura erudita histórica dos 

brasileiros a respeito do ensino superior  

A criação, na República, do Ministério da Instrução Pública Correios e 

Telégrafos foi uma manifestação entusiasta com a educação que pretendia estabelecer a 

erradicação do analfabetismo. Houve resistência dos positivistas na implantação da 

educação superior devido a ligação que se fazia das instituições com a Igreja Católica.  “No 

período que vai de 1891 a 1910, foram criadas 27 escolas superiores, algumas das quais se 

constituiriam em embriões de futuras universidades” (ROSSATO, 2005, p. 139). 

1.2 Primeiras Universidades quase 100 anos depois da Independência   
 

Rossato (2005) relata que a primeira universidade a ser criada no período foi a 

universidade de Manaus, fundada em 1909, por meio do poder econômico local que 

vivenciava  o ciclo da borracha. Entretanto, Aranha (2006) conta que a partir da vinda da 

família real para o Brasil no início do século XIX, vários cursos superiores foram criados. 

Segundo Rossato (2005) a universidade de Manaus fechou 11 anos depois. Em seguida, em 

1911, foi criada a universidade de São Paulo que teve seu fim seis anos depois. E na mesma 

época, em 1912, também foi fundada a universidade do Paraná que se extinguiu três anos 

depois. Essa tríade ficou conhecida como as “universidades passageiras” (ROSSATO, 

2005, p. 142) e tornou a universidade do Rio de Janeiro a primeira universidade brasileira 

sucedida, segundo alguns historiadores.  

Segundo Teixeira (1968), o país viveu uma expressiva expansão do ensino 

superior entre 1930 e 1945.  

Neste período foram criadas 95 novas Instituições de Ensino Superior (IES). O 

período Vargas foi expressivo para a fixação das universidades no país, visto que, 

finalmente após tantos anos o país passou a ter um “estatuto das universidades e uma 

organização básica desse nível de ensino” (ROSSATO, 2005, p. 143). Em seguida, Rossato 

(2005) conta que Getúlio Vargas criou o Ministério de Educação e Saúde Pública no Brasil 

e, pois o mesmo foi chefiado por Francisco Campos. Este, ligado aos renovadores da 

educação nacional, responsáveis pela  implantação, organização e estrutura da educação 

superior no Brasil, através do decreto n° 19.851, de 11 de abril de 1931, o primeiro estatuto 

da universidade brasileira. Exigia-se, assim, uma estrutura mínima para a criação de uma 
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universidade, dando-se outras providências em relação às chamadas  “instituições isoladas” 

[...]  “nascia, assim, a universidade no Brasil” (ROSSATO, 2005, p.144). 

  As décadas seguintes foram marcadas pelo crescente interesse e 

credibilidade das universidades. Mesmo que os poderes públicos ainda não aplicassem uma 

política adequada ao setor.  

 

1.3  Da Pulverização à Aglutinação 

 
Assim, a partir de 1945 o crescimento no setor foi expoente e, em 1964, 

começam a surgir às universidades particulares, com destaque para o investimento da Igreja 

Católica (ROSSATO, 2005). No final da década de 1950 já eram 21 universidades no 

Brasil. Em contrapartida o governo federal passou a apoiar a expansão da educação superior 

por meio da “política de federalização” e houve aumento da demanda, controlada pelo 

crescente aumento das matrículas.  

Com a euforia vivida no período do governo Juscelino Kubitschek, e o 

crescimento econômico, aumentou o total de possíveis candidatos ao ingresso na educação 

superior e de 44 mil candidatos, em 1950 os números pularam para 96 mil em 1960. Porém, 

esses números ainda eram inexpressivos se comparados ao volume da população do país na 

época (ROSSATO, 2005). Nos anos seguintes, a necessidade de apresentar um país em 

ritmo acelerado de desenvolvimento aos parceiros internacionais, por vezes, atropelou os 

interesses acadêmicos nessa busca de recuperar o tempo perdido4.  

Com o golpe de 1964, novos rumos foram determinados para a área 

educacional.  “O binômio desenvolvimento e segurança tornou-se o eixo, gerando o que foi 

denominado de desenvolvimento dependente associado” (ROSSATO, 2005, p. 145, grifos 

do autor). “Os efeitos das reformas de ensino no período da ditadura foram desastrosos para 

a educação brasileira” (ARANHA, 2006, p. 319). Os militares retomaram o modelo 

desenvolvimentista do período Kubitschek aumentando a dívida externa em bilhões de 

dólares. O fragmento abaixo elucidado é do “saldo” das reformas no período da ditadura:  

 

                                                
4 Este trabalho não tratará da temática das escolas tecnicistas mesmo que seja sabido os problemas ocasionados por elas no 
desenvolvimento  da educação superior no Brasil. 
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Quanto à reforma universitária, também é importante lembrar que nesse 
período ocorreu um processo sem precedentes de privatização do ensino. 
Grande parte dos cursos, nos moldes do sistema empresarial, nem sempre 
oferecia igual qualidade pedagógica. Com a criação indiscriminada de 
cursos superiores, preponderavam os que exigiam poucos recursos materiais 
e humanos e permitiam a superlotação das classes. Evidentemente, para as 
faculdades privadas de baixo nível dirigiam-se os alunos mais pobres, 
porque, mal preparados para a disputa pelas vagas, não tinham acesso às 
melhores faculdades, geralmente das universidades públicas. (ARANHA, 
2006, p. 320)  

 
 

Essa contextualização é indispensável para entender alguns acontecimentos 

determinantes para a educação superior, como por exemplo, a expressiva expansão do 

ensino do “1o. e 2o. graus”, que, segundo Rossato (2005, p.146) 

 

[...] aumentou rapidamente o número dos potenciais candidatos à 
universidade. Por outro lado, o modelo concentracionista de renda levou 
muitas empresas de médio porte à falência, atingindo diretamente a classe 
média urbana, que buscou na universidade, através do diploma, uma 
forma de manter o seu status social ou de disputar um lugar mais 
qualificado no mercado de trabalho. A universidade revelou-se, então, 
como um dos caminhos de saída da crise para a classe média, duramente 
atingida pelo arrocho e pela concentração de renda.  
 
 

Assim, pode-se observar melhor o crescimento das IES privadas por meio de 

incentivo do governo para abarcar a demanda que ele mesmo não conseguiria suprir. O 

governo, pela Reforma nº. 5.540, cria mecanismos para expansão das IES em cidades até 

mesmo de pequeno porte. Nesse processo de crescimento, as instituições de educação 

superior, começam a se juntar para se tornarem universidades. Então a pulverização da 

década de 70 passa a aglutinação na década de 90 (ROSSATO, 2005). 

Sendo assim, para esta pesquisa é necessário ressaltar que a educação seria por 

si só um poderoso instrumento de publicidade e marketing para atrair clientes. Desta 

maneira, torna-se importante verificar como as IES oferecem educação aos alunos-clientes, 

por meio das ferramentas comunicacionais, no caso publicidade, ou se apenas criam desejos 

e necessidades para alavancar prestígio e crescimento.  

 

2 Vestibular: textos publicitários e possibilidades de leitura 
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No período de 16 de maio a 04 de junho de 2014 foi possível recolher, gravar, 

publicar e transcrever os anúncios veiculados na TV Globo para chamada de candidatos 

para o vestibular do meio do ano. Não houve seleção ou escolha de qual anúncio faria parte 

dessa análise. O critério de seleção se deu pela aparição dos anúncios no período citado, 

descartando o comercial do governo para Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e Programa 

Universidade para Todos (Prouni).  

Uma distinção teórica importante a ser levantada antes da leitura dos textos dos 

anúncios, segundo Verón (2004), é conhecer que na publicidade temos os discursos sociais 

divididos entre produção e reconhecimento dos discursos. “Analisa-se um discurso, seja em 

relação a suas exigências de criação (produção), seja em relação a seus efeitos de sentido 

(reconhecimento)” (VERÓN, 2004, p. 264). Aqui entende-se que o reconhecimento dos 

discursos é o mais importante, uma vez que, “as gramáticas do reconhecimento, os 

esquemas de leitura e de interpretação que cada indivíduo aplica a uma proporção 

importante das publicidades que recebe, não tem relação direta com seus próprios 

comportamentos de consumo nem com os de seus parentes.” (VERÓN, 2004, p. 268). 

Ainda sobre esse prisma é possível entender que a uma “primeira situação de recepção que 

chamaremos de pertinência forte”, que vem a ser o “no total das mensagens às quais o 

indivíduo é exposto em um lapso de tempo dado, há uma primeira situação de recepção.” 

(VERÓN, 2004, p. 269, grifo do autor). 

A pertinência forte pode ser direta ou indireta. A primeira, segundo Verón 

(2004) é aquela em que as mensagens correm o risco de se desviar ou reforçar o 

comportamento de compra do indivíduo. A pertinência forte indireta, ainda na visão de 

Verón (2004) são as que mais preocupam os marqueteiros. Porque neste caso deve-se 

distinguir três posicionamentos diferenciados, o do “consumidor, comprador e quem define 

a compra” (VERÓN, 2004, p. 269).   

Após a explicitação entre as formas de consumir, serão descritos os textos de 

cada publicidade gravada para que se possa fazer uma breve comparação sobre o conteúdo 

apresentado. Aqui, não se fará distinção de valores. Neste caso, nem valores econômicos e 

financeiros, nem dos valores qualitativos e quantitativos das instituições selecionadas. 

 

 

 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 9 

2.1 Apresentação dos Textos Publicitários Transcritos 

 

Os textos foram transcritos dos comerciais recolhidos e serão apresentados 

abaixo em forma de quadro para melhor visualização. Os anúncios podem ser assistidos nos 

links incluídos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Textos dos anúncios veiculados para convocação do vestibular 

 
 
 
 
 
UNICEUB 

 

O mundo que você imagina,   
O que você faria para torná-lo melhor, mais colaborativo, sustentável.   
O ser humano está sempre pensando em formas de transformar o mundo, 
só quem está realmente preparado consegue. 
Prepare-se para transformar o mundo.  
Com formação de qualidade, você consegue. 
Vestibular UNICEUB, inscrições abertas.  
prova em 25 de maio. 
http://youtu.be/2WDWUnAyNpI 

 
 
 
 
 
UNIP 
 

UNIP é excelência.  
a universidade paulista UNIP alcançou no brasil o maior número de 
notas máximas nos cursos de bacharelado no ENAD MEC 2012, 
conforme publicado na imprensa.  
Nas dez primeiras notas de cada um dos dez cursos, a UNIP obteve notas 
máximas em oito deles. 
100% a mais do que as segundas colocadas.  
No total a UNIP tem duzentos cursos no grupo de excelência e mais uma 
vez segundo o ranking universitário. 
A UNIP é top no mercado de trabalho. 
http://youtu.be/LMt5RZy9_4U 
 

 
 
ESTÁCIO 

 

A Estácio chega a Brasília para somar 40 anos de experiência e mais de 
70 unidades por todo o brasil. 
É o melhor para você somado a qualidade acadêmica e a infraestrutura da 
FACITEC. 
Vestibular Estácio e Facitec. Inscreva-se já. 
http://youtu.be/r3--_K62pbw 
 

 
 
 
IESB 

 

É hora de agradecer.  
Agradecer aos primeiros alunos que acreditaram que o IESB um dia seria 
uma grande instituição.  
Hoje somos mais de 18.000 alunos que juntamente com nossos 
professores nos ajuda a construir uma instituição ousada, criativa e 
inovadora. 
Junte-se a nós.  
Hoje somos reconhecidos inclusive internacionalmente.  
Obrigado. 
vestibular IESB. inscreva-se pelo site.  
iesb.br/vestibular 
http://youtu.be/HjdVZlq6eBQ 
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UPIS 

 
 

Vestibular tradicional e agendado UPIS.  
Escolha seu curso e invista em sua carreira.  
São 13 cursos, com corpo docente altamente qualificado.  
E mais, participe do primeiro concurso de bolsa da UPIS, com bolsas de 
até 100%.  
Prova 07 e 14 de junho.  
UPIS possui 42 anos de inovação e qualidade e o maior hospital 
veterinário com UTI do centro-oeste. 
Vestibular tradicional e agendado UPIS. Faça sua inscrição. 
UPIS a qualidade que você conhece. 
http://youtu.be/1MGcawVDu_o 
 

PROJEÇÃO 
 

Morreu, minha vez. Larga esse vídeo game e vai cuidar do futuro. 
Prepare-se para o futuro.  
Vestibular projeção.  
Venha para a faculdade particular número um do DF. 
Projeção. 
http://youtu.be/Ng6EZiTkoHI 

 
 
 
 
 
UNOPAR5 

 

Eu sou ator, eu posso interpretar vários personagens, como um 
administrador de empresas, um contador ou até um professor de 
educação física.  
Você, estudando na UNOPAR EAD pode ser isso de verdade.  
São mais de 20 opções de cursos. você tem aula uma vez por semana, 
estuda on line onde quiser e o diploma é igual ao do presencial.  
UNOPAR EAD é pra você. Inscreve-se. Prova 25 de maio.  
UNOPAR, mais próxima para você ir mais longe. 

http://youtu.be/__w3cHWEfec 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com os dados coletados no intervalo de 16 de maio a 04 
de junho de 2014 nos sites das instituições participantes das pesquisa. 
 

2.2  Análise dos Textos Publicitários 
 

 A seleção dos anúncios foi escolhido com base no costumeiro início do 

ingresso de novos alunos no segundo semestre nas IES. Os materiais aqui apresentados 

foram retirados dos meios de comunicação no intervalo de 20 dias entre os meses de maio e 

junho de 2014.  

Cabe esclarecer que segundo Bauer e Gaskell (2002), corpus além de corpo 

(latim; plural corpora), nas ciências históricas significa uma coleção de textos. Dessa 
                                                
5 O texto da UNOPAR está grifado de cinza por destacar uma publicidade de vestibular para universidade a distância. 
Este trabalho não pretende tratar do crescimento e nuances da educação superior a distância, porém, no que tange a 
concorrência não poderia deixar de citá-lo. 
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maneira, tentou-se buscar uma análise corpora manual para este trabalho. “Corpora são 

estruturados a partir de vários parâmetros tais como o canal (falado ou escrito, escrito para 

ser falado, etc.), temática (arte, família, religião, educação, etc.), função (persuadir, 

expressar, informar, etc.)” (BAUER; GASKELL; 2002, p. 45, grifos do autor).   

Neste trabalho, pode-se traduzir a análise do corpora da seguinte maneira: o 

canal, com uso do meio de comunicação, a televisão, por meio do escrito para ser falado. A 

temática, a educação e o crescimento pessoal e, a função, persuadir e informar.  

Porém, para o delineamento do corpus qualitativo pode ser útil o recurso de 

análise como a “relevância, homogeneidade, sincronicidade” (BARTHES apud BAUER; 

GASKELL, 2002, p. 55).  

Sendo assim, no que tange à relevância e à homogeneidade, esta pesquisa 

observou que todas as instituições apresentadas tinham o mesmo objetivo, ou seja, captar 

alunos-clientes. Porém, foi possível observar que nenhuma das instituições estudadas se 

comunicou da mesma maneira com o público. Os textos transcritos apresentam diferenças e 

semelhanças de comunicação bem diversificadas no que se refere a sincronicidade.  

Na publicidade e no marketing o termo valor não significa apenas preço. Para o 

cliente, o termo valor está diretamente ligado às satisfações pessoais e emocionais que ele 

sente ao adquirir um determinado produto. Por exemplo, seria a oportunidade de estudar em 

uma universidade desejada ou a compra de um carro de marca, caro. Essas necessidades são 

criadas pela publicidade. Marcas de sucesso constroem valor ao longo do tempo, definindo 

de maneira clara e metodológica as estratégias que utilizarão para encantar e manter clientes 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). Logo, 

Os quatro primeiros passos do processo do marketing envolvem construir 
relacionamentos com o cliente criando e entregando valor superior a ele. 
O último passo envolve capturar valor em troca, na forma de vendas atuais 
e futuras [...]. Ao criar valor superior para o cliente, a empresa cria 
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clientes altamente satisfeitos que permanecem fiéis e compram mais [...]. 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.15) 

 

Dessa maneira, é possível acreditar que a educação pode ser reconhecida como 

um bem próprio e intransferível que, quando adquirida, resulta no crescimento pessoal e 

profissional de cada pessoa. Além disso, promove a inserção em condições diferenciadas na 

sociedade e no mercado de trabalho, mesmo que esse acesso ainda não seja para todos, as 

publicidades observadas demonstram que a cada dia essa possiblidade é mais viável. 

Entretanto, não se pode deixar de entender esses anúncios como uma tentativa de cada 

instituição em solidificar suas marcas e atribuir valor de seus nomes a educação, como 

explicou Kotler e Armstrong (2007) no parágrafo anterior. 

Para ilustrar esta pesquisa, os seguintes itens foram eleitos de maneira aleatória, 

visando o mais comum a ser informado sobre o tema vestibular aos alunos-clientes e pais – 

possivelmente os financiadores dessa escolha. São eles: Apresentação do site das IES; Data 

da prova do vestibular; Cursos ofertados; Lista de palavras em comum que Qualificam a 

Instituição ou qualquer outro personagem do texto; Utilização de figuras públicas; 

Vestibular agendado ou Unificado e Observações gerais. A discussão dos dados se deu no 

âmbito comparativo, ou seja, uma instituição comparada a outra. 

Apresentação do site das IES: apenas dois verbalizaram para o público o 

endereço eletrônico.  

Data da prova do vestibular: três instituições apresentaram a data da prova, ou 

seja, o consumidor poderia saber de antemão até qual provável data iria poder procurar a 

instituição.  

Cursos ofertados: três IES comentaram sobre um ou dois cursos e/ou a 

amplitude dos cursos oferecidos pela instituição, ou seja, o aluno-cliente teria que pesquisar 

para verificar se a instituição que ele escolheu tinha o curso que ele desejava. 

Lista de palavras em comum que qualificam a Instituição ou qualquer outro 

personagem do texto: melhor (duas instituições); número um; colaborativo; sustentável; 

preparado; maior; qualidade (três instituições); excelência; TOP; experiência; 

infraestrutura; grande instituição; ousada; criativa; inovadora; inovação; reconhecidos; 

tradicional; qualificação. 
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Utilização de figuras públicas: uma maneira comum e eficiente de influenciar 

positivamente o consumidor. Duas instituições apresentaram figuras públicas, sendo eles: 

Reynaldo Gianecchini e Welder Rodrigues. 

Vestibular agendado ou unificado: duas IES tinham vestibular agendado e seis 

apresentaram ao público apenas a data do vestibular versão unificada, ou seja, para todos 

candidatos no mesmo dia. 

Observações gerais: foi possível identificar apenas em duas IES diferencial de 

transmissão de informação: uma que falava sobre a preocupação com meio ambiente e outra 

que citava um serviço a mais que seria um hospital veterinário. 

 É possível constatar que cada empresa traçou uma estratégia diferenciada para 

atingir seus clientes. No marketing,  por meio de pesquisas ou até mesmo domínio do 

ambiente organizacional ao qual cada empresa delimita seu público-alvo, faz com que cada 

IES determine o modelo ao qual considerou mais eficaz. (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). Assim, este trabalho não atribuiu nenhum juízo de valor elucidativo ou explicativo, 

embasados em autores que dialogassem contra ou a favor sobre os métodos utilizados por 

cada instituição na criação das ferramentas publicitárias apresentadas, uma vez que 

entendeu-se que poderia parecer pretencioso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que a análise das publicidades deste trabalho mais se assemelha 

com a definição de pertinência forte direta, uma vez, que a mesma sugere a veiculação dos 

mesmos pode desviar ou reforçar o comportamento de compra do consumidor. 

Uma compra como esta, é conhecida no mercado de vendas como uma decisão 

emocional, ou seja, de investimento financeiro alto, de tempo longo para obter o produto 

final e  de gasto emocional muito grande. Compras como estas demandam um Ponto de 

Venda (PDV) especializado onde se possa demonstrar as vantagens e pontos fortes de cada 

instituição. Dessa maneira, de forma isolada entende-se que a publicidade do vestibular 

veiculadas no meio de comunicação servirá apenas como prestação de serviço informativo, 

pois, pode chamar atenção mas não define a venda. 

Anúncios de forma geral têm caráter sedutor, indireto, informativo, persuasivo, 

e são destinados para públicos direcionados, previamente definidos por pesquisas de 

comportamento e interesse. As palavras e imagens também agem no inconsciente do 
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consumidor criando afinidades com seus públicos. As palavras e imagens são bem 

articuladas criando, neste caso, para cada instituição uma qualificação diferenciada, 

ilusórias como foi possível verificar neste trabalho.  

Neste caso, pode-se dizer que a educação superior está vinculada ao emocional 

de cada pessoa, uma vez que pode melhorar a condição social, trazer orgulho para a família, 

definir a profissão desejada e o sonho do sucesso. Logo, essa venda é de extrema 

importância, visto que “mexe com os sonhos” e as realizações. Porém, o problema que pode 

acontecer é que essa venda ocorre quando o consumidor não pode comprovar a satisfação 

da compra antes de pagar por ela. 

Entretanto essas questões não são meramente intuitivas. Ações precisas são 

pensadas, colocadas em prática para atrair clientes por diversos profissionais 

especializados. As instituições de ensino superior utilizam e abusam de ferramentas da 

comunicação para atrair o público-alvo, principalmente, na época do vestibular. É nesse 

momento, que é possível identificar quais práticas são utilizadas e avaliar o resultado dessa 

construção. Não é possível pensar nada disso sem pensar no mix de marketing do Kotler e 

Armstrong (2007). Isto porque, como premissa básica do marketing é necessário para 

qualquer ação de venda de um produto ao público pensar nos 4Ps do marketing: produto, 

preço, praça e promoção. Pode-se concluir neste caso que o produto é a educação superior, 

o preço é a qualidade do que o cliente busca, a praça é o veículo escolhido para publicar o 

anúncio e a promoção é o formato, linguagem e imagem de cada publicidade.  

Levando em consideração esses fatores, além do volume de potenciais clientes, 

devido ao tardio crescimento do acesso a educação superior para todos as IES não devem 

perder de foco o aprimoramento e aproximação com seus clientes e a busca de melhores 

artifícios para atrair alunos e manter o interesse contínuo da comunidade. 

Por fim, é possível dizer que o processo de publicidade na educação é um 

fomentador do desejo e, este processo, é capaz de retroalimentar o sistema e manter no topo 

aqueles que seguem a construção de modelos de sucesso aumentando assim a possibilidade 

de ampliar a educação superior como um bem de todos. É possível sugerir um 

aprofundamento desta pesquisa no que tange o conhecimento aprofundado de cada 

instituição para entender se os discursos apresentados em suas mídias com consonantes com 

suas práticas. Bem como, buscar entrevistas com egressos sobre a experiência de como foi a 

entrega do produto final. 
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