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A APLICAÇÃO DOS 4P'S DO MARKETING
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

A
utores consagrados na área
do marketing, como o pró-
prio Philip Kotler, referem
que a aplicação do marke-

ting a organizações lucrativas ou não-
lucrativas deve contemplar três
aspectos:

análise do mercado, isto é, os
segmentos de mercado e o meio
envolvente;
análise dos recursos, o que implica
determinar os pontos fortes e fracos
próprios e das organizações
concorrentes, bem como as ameaças
do meio envolvente;
análise da missão, o que supõe definir
os campos de atividade concretos que
se desenvolvem e os clientes para
quem se direcionam.
Existem, entretanto, 4 instrumentos

básicos de marketing que devem ser
trabalhados cuidadosamente em
qualquer tipo de empresa, incluindo as
instituições de ensino (IE):

Produto Preço Ponto Promoção

O marketing depende intensamente
do projeto de oferta da organização, em
termo das necessidades e desejos dos
mercados-alvo (Produto), no uso eficaz
da determinação de valores para esses

produtos (Preço), da distribuição desses
produtos a fim de servir o mercado
(Ponto) e da sua comunicação a fim de
informar (Promoção). Nenhuma
estratégia de marketing pode funcionar
sem o conhecimento e emprego correto
desses 4P's.

Tratados pelos autores por dife-
rentes nomes - marketing mix, mix de
marketing, composto de marketing e
composto mercadológico - os 4P's são
uma ferramenta de grande importância
para quem deseja aplicar os conceitos
de marketing em sua organização.
Embora a comunicação, por meio da
publicidade, seja o mais visível, devem
igualmente empregar-se os restantes
(produto, preço e distribuição) para
conseguir uma maior efetividade nos
programas que se propõe desenvolver,
como a seguir se exemplifica:

PRODUTO
A maioria das instituições educacionais
oferece produtos múltiplos. Um produto
pode ser definido como algo que pode
ser oferecido a um mercado para
satisfazer uma necessidade. O termo
"produto" pode referir-se a objetos
físicos, programas, cursos, serviços,
pessoas, lugares, organizações e idéias.
A instituição deve preocupar-se com a

adaptação de seus cursos, serviços e
idéias ao público e aos clientes
existentes, bem como a criação de
outros, de acordo com as necessidades
emergentes. Além disso, precisa avaliar
constantemente em que fase do ciclo de
vida encontram-se seus produtos para
tomar as ações cabíveis.

O produto de uma IE envolve,
também, a consideração de variáveis que
devem empiricamente e objetivamente
ser dimensionadas e analisadas. A figura
reproduzida na página 25, ilustra sua
composição. Existem 6 fatores que
servirão para a análise e decisão das
estratégias de produto, dentre os quais
destacamos quatro abaixo:
a) equilibrar a linha de produtos em

termos de quantidade de linhas e
número de produtos;

b) adoção de estratégia de crescimento
do produto e do mercado;

c) identif icar o estágio em que o
produto realmente se encontra, com
respeito ao seu ciclo de vida
(lançamento, crescimento, maturi-
dade ou declínio), a fim de se
determinar os passos mais eficazes a
serem tomados, conforme o estágio de
cada curso;

d)aumentar o número de cursos,
modificar ou eliminar alguns deles.
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PREÇO
As decisões de preço são importantes
para as instituições educacionais,
porque estas dependem de receita
para operar. Tradicionalmente, as
mensalidades e taxas das IE tendem
a ser determinadas pelos custos,
demanda e concorrência, ou refletir
alguma combinação destas aborda-
gens. Ao estabelecer os preços das
mensalidades, a instituição deve
considerar a sua missão, bem como a
demanda de mercado e a concorrên-
cia. Quando pretendem fixar ou
mudar os preços, necessitam enten-
der a percepção dos consumidores e
prever como estes reagirão as
mudanças.

A instituição deve, também, criar
mecanismos de incentivos e promo-
ção e considerar maneiras de reduzir
os custos não-monetários de seus
serviços (custos de esforço, custos
psíquicos e de tempo), para aumentar
a qualidade percebida pelos consumi-
dores. Levando-se em conta que,
atualmente, o mercado de alunos
parece altamente sensível aos preços
das anuidades e que os custos
unitários dos cursos se mantêm
estáveis e/ou são proporcionalmente
inferiores ao aumento do número de
alunos, muitas instituições têm
orientado seus preços pelo incentivo
ao mercado pela concessão de
descontos. As táticas mais comuns

para a concessão de desconto são para
o pagamento antecipado das mensali-
dades, para alunos que voltam a
freqüentar a escola, irmãos dos alu-
nos, aprovei tamento escolar e
dificuldades financeiras.

A diversificação de novas fontes
de receita, tais como: prestação de
serviços que podem ser realizados em
seus laboratórios ou aluguel de
dependências e incentivos fiscais,
devem ser planejadas e intensamente
procuradas pelas IE. A probabilidade
de êxito, com certeza, será bem maior
para aquelas or ien tadas pelo
marketing.

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO
A instituição de ensino precisa tornar
seus programas e serviços disponíveis
e acessíveis a seus mercados-alvo. Uma
vez que os serviços educacionais,
geralmente, não podem ser "estoca-
dos", as instituições precisam conside-
rar como torná-los tanto convenientes
como praticáveis em termos de
localização e programação. Além disso,
precisam colocar à disposição do seu
público instrumentos que lhe permi-
tam aceder de imediato e sem esforço
à instituição, no sentido de obterem o
que ela oferece. Por exemplo, bases de
dados, linhas de atendimento telefôni-
co de acordo com os serviços a prestar,
páginas da Internet , publicações
periódicas, "mailling", etc.

De acordo com a figura l da
página seguinte, acima, primeiro a
instituição avalia seu padrão de
distribuição atual para determinar se
atende adequadamente as necessida-
des atuais e projetadas, conforme
seus recursos.

Em seguida, se o padrão tem
alguns inconvenientes, ela determina
seus novos objetivos de distribuição.
Pode declará-los em termos de
porcentagem da comunidade que
freqüenta seus cursos, número de
matrículas ou alguns outros compor-
tamentos dos consumidores que
podem ser mensurados.

Depois, a instituição considera
seu padrão desejado de distribuição,
ou seja, decide se deve ter apenas
uma instalação para atender todos os
alunos ou estabelecer locais múlti-
plos. Esta decisão depende de uma
série de fatores, como por exemplo, a
disposição dos consumidores de se
deslocarem até as instalações ou a
relação custo x benefício dos custos
de localizações múltiplas e a receita
de alunos que serão gerados ao atrair
maior número de estudantes.

Finalmente, ela seleciona a
localização. De início, deve identificar
o ( s ) ponto(s) que oferece (m) melhor
acesso aos mercados-alvo e, depois,
define um local ótimo que seja
adequado para instalar a escola.
Determinar localizações apropriadas
dependerá dos padrões residenciais e
de t raba lho da população local.
Consideração dos transportes -linhas
de ônibus, metrô, vias de acesso;
ca rac te r í s t i cas d e m o g r á f i c a s de
diversas áreas e localização das
instituições concorrentes e comple-
mentares.

Definida a localização, a institui-
ção deve se preocupar com o aspecto
das instalações e qualidade do
produto oferecido. Para isso, faz-se
necessário utilizar-se de pesquisas de
sat isfação e de imagem para seu
público e clientes.

Além das considerações de
espaços físicos e localização, torna-
se imprescindível para a sobrevi-
vência da IE a figura dos professores,
pois estes, além de participarem
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diretamente no processo de ensino,
são os agentes, isto é, farão o papel
de intermediários no processo. A
escola deve, por tanto , o fe rece r
condições dignas de remuneração aos
professores e instrutores pela prática
de carreira docente, que possibilite o
crescimento vertical e contemple-
vantagens em seus diversos níveis. As
IE devem ficar atentas quanto às
novas maneiras de utilizar
intermediários auxiliares, a fim de levar
seus produtos (cursos, programas de
instrução, palestras) aos seus clientes.

Finalmente, deve também conside-
rar aspectos como: otimizar os índices
alunos/entidade, alunos/curso e alunos/
turma; buscar alternativas para pôr fim
à expressiva capacidade ociosa dos
edifícios e equipamentos escolares.
Dispor de salas de aula, laboratórios
e equipamentos em plenas condições
para a ação didática; planejar a
uti l ização de meios não con-
vencionais de "distribuição" dos
"produtos educacionais", como a
utilização de videotexto, ensino a
distância, intensivo, tutorial e meios
eletrônicos de comunicação. Planejar
serviços ex t r ac l a s se de apoio ao
aluno, como a monitoria, plantões de

dúvidas e incrementar a utilização
dos serviços oferecidos pela biblioteca.

PROMOÇÃO/COMUNICAÇÃO
Um programa eficaz de comunicação
exige muita experiência profissional e
não pode ser relegado ao acaso. Deve
ser feito utilizando-se programas,
alunos, ex-alunos, campus e um
programa formal de comunicações.

As publicações da instituição devem
ser revisadas em termos de qualidade e
consistência de conteúdo e estilo.
Sempre que possível, deve-se utilizar
canais de comunicação, os mais
personalizados possíveis e adaptados às
características dos segmentos de
mercado que a instituição de ensino
serve. Uma forma de aumentar o efeito
da comunicação é utilizando a
comunicação integrada de marketing.

A comunicação integrada parte do
conceito de que tudo o que a
organização faz, comunica algo a seu
respeito. Seus principais elementos
estão representados pela figura a seguir.
A comunicação integrada produz maior
consistência na mensagem, maior
impacto sobre as vendas, melhor
utilização do orçamento, melhor uso/
alcance do tempo, lugar e pessoas.

CONCLUSÃO
As instituições de ensino, a exemplo das
grandes empresas, se quiserem
permanecer no mercado devem
preocupar-se com a qualidade de seus
serviços e satisfação de seus clientes, por
isso, precisam ser administradas como
uma empresa que produz massa crítica
e serviços.

O marketing mix, aplicado às
instituições de ensino, funcionará como
um instrumento que permitirá a
melhoria da qualidade dos seus serviços
e, conseqüente, aumento do número de
alunos. Captar alunos com base em
argumentos como metodologia, prática
educacional, professores treinados,
material didático atualizado, valori-
zação do ser humano e de valores
morais e espirituais pode ser uma boa
técnica de venda.

Contudo, praticar esses valores e
manter clientes e público satisfeitos é
que é o fundamental. Uma boa
propaganda pode vender um mau
produto, mas isso não dura por muito
tempo se esse produto não sustentar as
qualidades anunciadas. Pelo contrário,
a instituição de ensino que ignorar esta
realidade, mais cedo ou mais tarde terá
sérios problemas, verá seus alunos,
professores e funcionários desapare-
cerem junto com o seu lucro, e
terminará sucumbindo ou sendo
comprada pelo concorrente. G
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