
O uso do marketing holístico e as estratégias das instituições privadas de ensino 
Alberto Claro 
 
Os públicos envolvidos exigem uma perspectiva abrangente e integrada do gestor educacional. 
 
A necessidade de uma abordagem mais completa e integrada da utilização das orientações de 
Marketing, pelas Instituições Privadas de Ensino, fez com que se utilizassem, neste texto, os 
conceitos do Marketing Holístico e os adaptasse para a realidade vivida por essas organizações em 
uma época de intensa concorrência e disputa por novos alunos. Ainda hoje se observa, no campo 
do ensino superior, um mercado com características certificadoras por parte de sua clientela. 
Ocorre um crescimento vertiginoso nesse segmento. O problema percebido é a falta de visão 
integrada na utilização dos conceitos de marketing utilizados pelas instituições. 
 
Este artigo pretende contribuir para a melhora na compreensão e utilização desses conceitos pelos 
gestores educacionais, em virtude das novas formas de consumo educacional. Todos sabem que 
os motivos que levam uma organização ao sucesso ou ao fracasso no mercado são separados por 
uma linha tênue, por isso, é importante o contínuo estudo das alternativas gerenciais passíveis de 
aplicação. 
 
O problema desta pesquisa é definir até que ponto o conceito de marketing holístico é importante 
para o gerenciamento de Instituições Privadas de Ensino (IEs), na construção de relacionamentos 
com os seus diversos públicos? 
 
O mercado educacional vem crescendo muito nos últimos anos. Já do do ponto de vista do 
mercado, as instituições de ensino que oferecem os níveis iniciais de formação, estão, atualmente, 
muito preocupadas com sua sobrevivência frente à enorme concorrência no setor. 
 
Grande parte das IEs Privadas que estão em funcionamento surgiu de famílias dedicadas a esse 
ofício, mas que ultimamente vem sofrendo concorrência de instituições criadas por investidores 
para a obtenção de um lucro interessante. 
 
O conceito de Marketing Holístico nos foi introduzido recentemente, e pode ser visto como o 
desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos e atividades de 
marketing, com o reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos. Ou seja, 
todas as questões envolvidas no gerenciamento de uma IE devem ser levadas em consideração, 
ainda mais pelas características destas instituições, onde o fator humano é muito mais 
predominante do que os processos. Ou seja, os públicos envolvidos exigem uma perspectiva 
abrangente e integrada, segundo eles, do gestor educacional. 
 
O conceito acima é caracterizado por quatro temas amplos, que enumeraremos a partir de agora, 
e que procuraremos adaptar à realidade das IEs, que é o foco principal desta pesquisa. 
 
São eles: Marketing de Relacionamento, Marketing Integrado, Marketing Interno e Marketing 
Socialmente Responsável . 
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