
Os Desafios do Marketing Educacional 

Marketing Educacional 

As escolas precisam fazer marketing para tornar as suas instituições visíveis para o mercado e, 
acima de tudo, transformar seus cursos em “objeto de desejo” aos seus candidatos a alunos. E 
ainda, para serem respeitados pela comunidade empresarial e geral.  

Dentro desse pressuposto, é importante avaliar alguns cenários, que têm relevância para os 
negócios da educação.  

a) Tom Peters 

- “As escolas tradicionais não ensinam liderança”.  

- “Tendo a pensar que a maioria das escolas de administração e negócios são inúteis”.  

- “O papel da liderança é descobrir e desenvolver novos talentos e, muitas vezes, isso significa 
confrontar antigos conceitos”.  

- “É preciso, na era da Internet, usar a imaginação como único limite. Ninguém está a mais de 0,6 
segundos de outra pessoa. Não há limites para a Internet”...  

- “As Filipinas tendo o inglês como língua oficial se tornaram um importante centro de call center”.  

b) Phillip Kotler  

- “A definição mais curta de marketing é descobrir necessidades não atendidas e atendê-las”.  

- “A superprodução provoca a hipercompetição e esta leva a uma guerra de preços. É o marketing 
que permite que as empresa possam competir em algo mais do que o preço”.  

- “Há uma diferença entre ser orientado para o mercado e ser orientador do mercado”.  

c) Akio Morita:  

- “Nós não atendemos mercados. Nós criamos mercados”.  

Numa rápida reflexão podemos observar que as escolas que estão voltadas para a informação não 
conseguem formar profissionais competentes para o mercado de trabalho.  

E o que esse mercado valoriza é, sobretudo, receber pessoas aptas a vencer desafios. É como se 
um estudante recém-formado, pudesse dispor de experiência anterior. Portanto, o candidato a 
emprego chega ao seu primeiro emprego ainda sem a qualificação desejada pelas empresas 
recrutadoras.  

E por que isso ocorre? Em larga escala porque o meio acadêmico, muitas vezes desconhece o que 
o mercado de trabalho realmente valoriza e contempla. O aluno recebe uma bagagem de 
conhecimento sem conexão com a vida prática. Os currículos escolares se tornam defasados das 
exigências de conhecimento profissional.  



Bem, sem críticas ásperas, o que se pode dizer é 
que entre o ato e o fato, há uma grande 
dissonância. As empresas em geral, não são 
solidárias com as instituições educacionais o que 
resulta numa baixa contribuição para a melhoria da 
qualidade do que é ensinado na sala de aula.  

A Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, 
tem realizado diversas parcerias com empresas, na 
reforma de salas de aula, biblioteca, laboratório de 

informática e outras dependências. Tendo ainda cadeiras de ensino patrocinadas por empresas, 
que permitem a contratação de renomados professores visitantes do exterior. Esse tipo de projeto 
de parceria tem-se revelado de valia. Mas ainda é pouco se considerarmos as defasagens salariais 
a que são submetidos os professores no Brasil, que para compor a sua cesta básica de ganho são 
obrigados a ministrar aulas em diversas escolas.  

Com isso, o professor se torna um operário do ensino com pouco tempo de estudo e preparo de 
aula. E quase sempre falta tempo, para projetos de pesquisa acadêmica, tão solicitada pela 
Capes. Falta tempo ainda para a participação em projetos de consultoria, que permitam uma 
melhor visão de aplicação prática de conceitos.  

Com base nessa reflexão parcial desses cenários, é possível se intuir as seguintes implicações 
estratégicas:  

- As escolas de uma maneira geral precisam criar diferenciais competitivos.  

- O foco do negócio educação precisa estar centrado em resultados de valor acadêmico e de 
formação profissional.  

- O estudante precisa adquirir competência com base em conhecimento, habilidades e atitudes.  

- Dessa maneira, estudante e escola precisam desenvolver um esforço conjunto para gerar 
profissionais competentes para o mercado de trabalho.  

Para que as escolas se adaptem a esses desafios de competitividade e modernidade, é preciso 
avaliar os cursos e as expectativas dos alunos antes de se matricularem, durante e após o curso.  

O papel do marketing na sala de aula  

Para melhorar o seu desempenho, a escola precisa adotar uma postura pró-ativa, buscando 
envolver professores e funcionários com a missão de fazer marketing. E isso se aplica dentro e 
fora da sala de aula.  

O que um professor vende?  

- Sonhos ou emoções?  

- Realizações ou fantasias?  

O que realmente um professor pode fazer pelo seu aluno?  

- Estimular a busca do conhecimento?  



- Criar competências?  

- Gerar confiança, estimulando o aluno na busca de desempenhos ascendentes?  

Embora não esteja no escopo do trabalho do professor, é ele quem melhor faz marketing na 
escola. Dessa maneira, o marketing em sala de aula, acaba sendo intuitivo, baseado quase que 
exclusivamente no talento do professor. Mas mesmo um professor sisudo e compenetrado pode 
ser um bom formador de opinião acerca dos méritos e louvores da instituição. Como um líder, o 
papel do professor é estimular o aluno ao estudo, procurando direcionar o seu aprendizado da 
forma mais eficiente possível. Ao ser admirado e respeitado, o Professor passa para o aluno uma 
imagem de qualidade e competência da escola. E esse é, sem dúvida, o melhor marketing que 
uma instituição pode buscar: credibilidade.  

A ação de marketing deve ser bem planejada, para passar ao aluno a segurança de que ele 
escolheu o curso certo e a escola certa. Um aluno em dúvida pode ser um centro de fofocas 
desagregadoras. Por essa razão a escola através de seus coordenadores de curso deve estar 
atenta e orientar cada professor para que o seu desempenho seja o melhor para cada classe.  

Como aplicar o conceito de marketing em sala de aula.  

Veremos, na seqüência, o conceito de marketing aplicável à sala de aula, sob a visão dos Quatro 
Cs.  

O foco do marketing é o cliente (aluno) e para tanto 
é preciso proporcionar conveniências, comunicar 
essas conveniências, sempre ao menor custo para 
não pesar na mensalidade a ser paga pelo aluno.  

- Cliente – o aluno é a alma do negócio educação.  

- Conveniência – é toda espécie de facilidades 
proporcionadas aos alunos como forma de retê-los.  

- Comunicação – é forma de levar as informações 
acerca de produtos e serviços aos alunos.  

- Custo – é a preocupação em não onerar o produto 
ou serviço ao aluno.  

O Cliente e o mercado  

Ouça o que o mercado espera de seus alunos e 
procure adaptar suas aulas ao que o mercado quer. 

Ou seja, invista em informação. As aulas de interesse sempre serão lembradas. Crie um serviço 
de assistência ao cliente, procure ouvir o cliente. O aluno sempre reclama, mas quando ele é 
ouvido ele se sente recompensado.  

Conveniência  

O professor deve procurar proporcionar conveniências que estimulem o aluno à busca do 
conhecimento. Material didático atualizado, bibliografia, e outros recursos de interesse acessíveis. 
Estimule o aluno a realizar na internet pesquisa bibliográfica.  



Comunicação  

O professor como um comunicador e mágico, deve sempre trazer um fato novo para a sala de 
aula, como depoimento de empresários de sucesso, ex-alunos empreendedores.  

Gere fatos novos, procure estar na crista da onda.  

Como Sedutor, seduza seus alunos com temas de interesse, e narre-os de forma atraente. Use 
filmes em sala de aula, promova teatro, música, dança, leve-os a se sentirem extasiados e como 
estimulador, procure comprometê-los com os assuntos de cada aula.  

Avaliador competente, não relaxe na correção, não seja crítico em excesso, nem benevolente. O 
aluno não valoriza as aulas que exigem pouco empenho e dedicação e se queixam se a matéria 
exige muito do aluno e pouco do professor.  

Custo  

Valorizar a relação custo-benefício do curso para o aluno. É preciso que o aluno sinta que a aula é 
enriquecedora.  

Desafios da Escola  

Do ponto de vista estratégico, as instituições de 
ensino, têm alguns desafios a vencer. E não são 
poucos. Entre eles estão a globalização, o 
desemprego, desapego, ociosidade, ética, estética, 
biotecnologia, as questões de valor, etc.  

As escolas precisam estar aptas a enfrentar a 
concorrência internacional que está chegando com 

força total, precisam vencer o desestímulo dos alunos pela falta de emprego. A ociosidade natural 
do aluno, quando inerte, a ética e a moral como norma de conduta. Somados a fatores como 
estética e valor, a biotecnologia é um dos campos do futuro e são chaves para formar o 
profissional de amanhã e estudante de hoje.  

O marketing como provedor de momentos mágicos 

Ocorrem momentos mágicos para o aluno, quando: 

- As expectativas de desempenho dos cursos são confirmadas ou superadas.  

- As diversas áreas de suporte proporcionam um atendimento impecável e maravilhoso.  

- Surgem fatos inesperados e favoráveis.  

Dessa maneira, o principal desafio do marketing é surpreender e encantar os seus alunos, com 
desempenhos superiores e cercado de fatos inesperados e favoráveis.  

Tendências dos Serviços Educacionais 

As principais tendências verificadas no mercado educacional atualmente são: 

- Internacionalização.  



- Ganhos de escala (cooperativas, franquias, sistemas, etc).  

- Diminuição das diferenças entre produtos e serviços.  

- Crescimento da Tecnologia aplicada ao setor educacional.  

Face aos desafios internos de melhor qualificação do ensino e ao desafio externo da concorrência 
local, nacional e internacional, a escola precisa estar apta a inovar gerando uma forte 
credibilidade. Para isso ela precisa saber captar recursos e adequar a sua estrutura para a 
modernidade de métodos de ensino, investindo em pesquisa acadêmica, laboratórios de ensino, 
bibliotecas, espaços para confraternização de alunos e outros suportes de serviços criando 
verdadeiros shopping-centers de educação.  

E dentre as principais estratégias de marketing destacamos: 

- O correto posicionamento na mente do cliente.  

- Um mix de comunicação adequado.  

- Um endomarketing mágico, capaz de surpreender o cliente.  

- Ações de marketing de relacionamento que permitam aproximar a instituição de seus clientes e 
prospects.  

Com base na correta utilização de recursos estratégicos, a escola moderna estará apta a navegar 
em águas menos turbulentas e, por isso mesmo, poder crescer sem perder a qualidade. 

 

Aprender Virtual – acesso em 3/10/2003 


