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Resumo
Este artigo tem por intenção a observação e discussão sobre a inserção das Instituições de

Ensino Superior — IES no mundo empresarial, ressaltando o aspecto da intangibilidade do

produto ofertado pelas mesmas. Diante desse novo contexto, competitivo e de elevado
grau de ofertabilidade — aqui não sendo ponderados os aspectos qualitativos, mas tão so-

mente quantitativos — as IES necessitam perceber a importância do papel do marketing

educacional especificamente, para tornarem-se eficientes e eficazes no "mercado" do Ensi-

no. Leia-se mercado como a relação oferta e demanda pelos serviços de educação, não
havendo qualquer conotação de "mercadoria" quando se trata do conhecimento. A discus-
são é permeada pelas práticas ou não de planejamento estratégico que se utilizem do

marketing e que consigam promover a estabilidade financeira e da qualidade de ensino

oferecido pelas IES. O ensino superior vem se estendendo até o interior dos estados,

possibilitando o acesso à população local e a visão e o uso do marketing educacional vem se

ampliando nesse sentido para permitir a sobrevivência digna das IES.

Palavras-Chave: Marketing educacional, Instituições de Ensino de 3°. Grau

Abstract
This article aims at the observation and discussion about the insertion of third-level teaching

institutions in the business world, salient the aspect of intangibility of the product offered
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by them. Before this new context, competitive and with a high levei of supply — and taking
into account not qualitativo aspects, but only quantitative ones — these teaching institutions

need to realize the importance of the role of the educational market proper to become
efficient and effective in the teaching market. Market is to be understood as the relation

"supply and demand" for services in education and not suggesting the connotation of
"product" when it refers to knowledge.The discussion is permeated by the practices or not

of strategic planning which draw on marketing and which manage to promote the financial
stability, and the teaching quality offered by the above — mentioned institutions. Third —

levei teaching hás been expanding towards the countryside of Brazilian States, enabling its
acces to the local population, as well as the view and the use of educational marketing has
been growing in this respect to permit the worthy survival of the third-level teaching

institutions.

Key-words: Educational Marketing and Third-level Teaching Institutions

l. Introdução
O Brasil vem observando, nos últimos anos, um crescimento acelerado no número

de instituições privadas de ensino superior, o que vem, conseqüentemente, facilitando à

população o acesso ao terceiro grau.
Muitos problemas que ocorrem constantemente na maioria das empresas começam

também a perturbar as instituições educacionais: intensa e dinâmica mudança nas necessida-
des dos clientes; aumento na expectativa da comunidade; crescente aumento da concorrên-

cia; escassez de recursos; elevados índices de inadimplência; aumento dos custos devido às
inovações tecnológicas da informação na educação; e, ainda, a situação econômica do país.

Esses são alguns aspectos presentes na realidade do administrador escolar da atualidade.

Essa situação está levando as Instituições Privadas de Ensino Superior a considera-
rem, cuidadosamente, a necessidade da aplicação de estratégias de marketing para se man-

terem viáveis nesse competitivo mercado.
O assunto marketing é de crescente interesse para escolas, universidades, faculdades

e outras instituições educacionais particulares que enfrentam declínio de matrículas, cus-
tos ascendentes e futuro incerto. Elas percebem sua dependência do mercado e seus diri-

gentes preocupam-se em saber como podem se tornar mais bem-sucedidas em atrair e

reter seus públicos.

Pequenas cidades já oferecem ensino superior aos seus moradores, o que até pouco

tempo parecia algo irreal ou impossível de ser conquistado, enquanto que, nos grandes

centros, inúmeras Instituições privadas concorrem, cada vez mais acirradamente, pela pre-
ferência dos futuros alunos.
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Essas Instituições nos levam a considerar a possibilidade de que universidades, em-
bora estejam utilizando uma ou outra ferramenta de marketing — ou de um mix, não possu-

em necessariamente um planejamento de marketing, ou tampouco tais ferramentas estão
orientadas para o uso adequado que é o Marketing Educacional.

Cabe acrescentar que não bastasse a facilidade de acesso e de disponibilidade de

vagas, inclusive com ociosidade, os cidadãos interessados em cursar uma faculdade encon-
tram hoje oportunidades para que sua situação financeira não interfira em sua vontade de

cursar um terceiro grau. Percebe-se que esta situação propicia que as Instituições de Ensi-
no Superior - IES, privadas em sua maioria, passem a visualizar o mercado como qualquer
outra empresa, considerando a demanda existente. Para tanto, mesmo tendo em vista as

diferenças de suas características organizacionais, há uma tendência de buscar nas técnicas

de atração de clientes na área de marketing, para o suporte necessário e fazer frente a esta

demanda de mercado.
O marketing educacional surgiu a partir do aumento da concorrência entre as IES,

porém a maioria das instituições não tem nenhum tipo de planejamento neste segmento e
possuem baixo grau de observação de mercado com relação às organizações do mundo

contemporâneo.
Partindo dessa constatação, este artigo tem como objetivo analisar as ações de marketing

das instituições privadas de ensino superior, identificando as diferentes ações desenvolvi-

das; descrever quais as ações de marketing que as IES analisam e decidem; discutir os prin-

cipais fatores que influenciaram na atratividade dos novos alunos.
O mercado do Ensino Superior está cada vez mais concorrido, o que tende a levar as

Instituições de Ensino a valorizar e expandir o marketing educacional. Essa tendência nos
leva a refletir sobre a atual situação das IES, onde o esforço de marketing resume-se às
campanhas de vestibular que, por muitas vezes, não tem atraído o quantitativo desejado.

Será que basta anunciar na TV? Panfletar nas ruas? Como atingir o público-alvo? E depois

de atraí-los, como proceder?
O maior obstáculo das Instituições, é fazer com que esse aluno permaneça, em mé-

dia, durante quatro ou cinco anos, satisfeito com o serviço que lhe está sendo prestado,

fidelizado, isto é, com desejo de uma educação continuada junto àquela IES.

2. Referencial Teórico

2. l. Marketing Educacional

Pode-se definir marketing como uma atividade cujo principal objetivo é satisfazer,
com produtos ou serviços, os desejos e necessidades do consumidor por meio do processo

de troca.
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É curioso o termo marketing. Como seria traduzido para o português? O verbo "to
t"quer dizer o que? A tradução certa é "mercadar": "colocar no mercado", "fazer ser

adotado/comprado pelo mercado" (HOUAISS, 2001 )
Repare que denota movimento, uma coisa ativa, uma ação deliberada. Em português,

nós falamos "fazer marketing". Não há tradução literal em nenhuma língua. A ação que o verbo
define não existia originalmente em outras culturas, só na americana. Americano é natural-

mente marketeiro.
Marketing não pode produzir nenhum efeito sem uma boa gestão. Gestão e marketing

possuem idéias entrelaçadas, porém são coisas diferentes. Historicamente, gestão apare-
ceu primeiro. Gestão engloba marketing e não o contrário.

O cenário atual propicia a construção e o desenvolvimento de modelos de marketing

que sejam adequados às especificidades do setor educacional, considerando suas

idiossincrasias, como a questão do relacionamento com os professores e os valores envol-
vidos nas tomadas de decisão para compra de serviços educacionais.

O serviço educacional pode ser entendido como "um ato ou desempenho oferecido

por uma parte à outra. O desempenho é essencialmente intangível. Os serviços educacio-

nais são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para os alunos en-

tendidos como clientes e para as empresas que os empregam" (MARCOS COBRA E RYON

BRAGA, 2004, p.52).
O serviço educacional é por natureza intangível e impessoal no que concerne ao que

oferece, mas ao mesmo tempo pode ser considerado tangível quando é avaliado pelo Mi-

nistério de Educação e Cultura — MEC. Como depende de cada aluno, o serviço educaci-
onal é heterogêneo e, também, perecível, considerando que o prazo de validade do conhe-
cimento é a cada dia mais curto, renovando-se continuamente.

O marketing educacional é o esforço de posicionamento e de comunicação desenvolvi-

do por instituições de ensino (colégios, universidades, faculdades, entidades representativas

destas instituições etc.) junto aos usuários de seus produtos e serviços (estudantes, professo-
res ou profissionais) ou a grupos sociais determinados - ou ainda à própria comunidade.

Apenas recentemente, pelo menos no Brasil, já que essa competência é indiscutível

em organizações no exterior (vide o caso de importantes universidades americanas ou
européias), o marketing educacional vem ganhando corpo, ainda que timidamente, porque
falta a estas instituições nacionais uma cultura de comunicação e marketing.

As críticas ao trabalho, nesta área, desenvolvido pelas nossas instituições de ensino

são contundentes e, em geral, legítimas. Quase sempre, elas têm optado pela não transpa-

rência, não elaboram políticas, visando atingir, com competência, os seus públicos de inte-

resse (basta verificar como funciona o atendimento ao estudante e o relacionamento com

os docentes nas nossas universidades públicas e privadas) e, por isso, na maioria dos casos,
têm uma avaliação negativa por parte da opinião pública.
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O Marketing Educacional não pode, como percebem algumas instituições, ficar à
mercê dos desejos e idiossincrasias dos reitores e empresários da educação e exige plane-

jamento e ações continuadas, não podendo restringir-se a determinadas situações, como o

recrutamento de alunos às vésperas dos vestibulares.
A realização de uma atividade de marketing implica conhecer o que o consumidor

necessita ou deseja; estudar a produção dessa necessidade, produzi-la, distribuí-la e vendê-
la ao consumidor, ensinando-lhe, ao mesmo tempo, como consumir este produto (GODRI,

1990; MANZO, 1986).
Para Kotler e Armstrong (1999), marketing é a arte de satisfazer as necessidades do

cliente. Para estes, deve ser utilizado na forma de mix ou composto, definido como o
conjunto de variáveis controláveis de marketing que uma empresa necessita utilizar para
produzir a resposta que deseja no mercado escolhido para atuar.

Para Pinho (2002), esse mix é uma das ferramentas essenciais ao marketing eficaz c
atua sobre o mercado com a composição de 4 P's: produto, praça, preço c promoção.

No marketing educacional, temos um "produto intangível", que é a construção ou trans-
missão do conhecimento. Segundo Kotler e Armstrong (1999), é definido como a combinação
de bens ou serviços que a instituição oferece ao seu público-alvo. Para Crescitelli (2003, p.28):

[...] produto é tudo aquilo que pode ser oferecido com intenção de venda, é todo o bem que

pode ser ofertado a um ou vários mercados, visando à satisfação de uma necessidade ou desejo.

A razão de ser do produto acontece quando são acrescentados benefícios e características que o

identificarão dando-lhes personalidade. Essas características são chamadas de atributos.

Esses atributos é que devem ser perseguidos no planejamento estratégico que se

utiliza do marketing educacional. No que Rosenbloom (2002, p. 41 2) vem contribuir quan-

do falamos do "produto" educação:

..l serviço é muito menos tangível que um produto íísico \,..\ os consumidores tendem a ter

impressões e preferências muito mais definidas a respeito de um produto tangível do que a respei-

to de um serviço. Quem trabalha com serviços tem muito mais dificuldade em definir estilo,

atributos visíveis c características de desempenho do que quem trabalha com produtos físicos.

3. O perfil do Ensino Superior Privado no Brasil
A educação superior particular no Brasil sempre foi um bom negócio, mas estava res-

trita a poucos privilegiados. As normatizações e regulamentações emanadas do Ministério da

Educação e Cultura - MEC e a exigência de que as Instituições de Ensino Superior tinham
que ser sem "fins lucrativos" não animavam o empresariado brasileiro a investir no setor.

Tudo começou a mudar na gestão do Presidente da República, Sr. Fernando Henrique
Cardoso, com o Sr. Paulo Renato Souza, no Ministério da Educação. Naquela época, o pais
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presenciou uma abertura sem precedentes para o setor educacional privado. Facilitou-se a aber-
tura de novas instituições e foi extinta a obrigatoriedade da instituição ser sem fins lucrativos.

São indiscutíveis as vantagens que a expansão e abertura do mercado trouxeram para
o setor educacional: atendimento a toda uma demanda reprimida de alunos; acesso ao

ensino superior a maior número de pessoas de classes sociais menos favorecidas; aumento
da concorrência entre as IES, exigindo mais profissionalização, com conseqüente aumento

da qualidade do ensino.
No entanto, esta expansão não ocorreu, nem está ocorrendo de forma equilibrada.

Todo setor econômico que se expande com demasiada rapidez, como aconteceu com o
setor da educação superior privada, passa por situações de instabilidade, provocadas por
diversos fatores como falta de planejamento adequado, implementação de maneira incor-

reta ou ineficiente, entre outras.
Atraídos pela rentabilidade e elevado crescimento de Instituições de Ensino Superi-

or, empresários de diversos segmentos passaram a investir nesse setor, movimentando
cerca de l S bilhões de reais ao ano e, ainda, tem possibilidades de "dobrar" tal rendimento

nos próximos cinco anos.
Foi exatamente esta "alta atratividade" do setor que proporcionou uma verdadeira

"corrida do ouro" por parte do empresariado brasileiro.
Na década de 1980, predominava parcerias entre educadores aposentados, oriundos

das universidades federais, com empresários da construção civil. Unia-se o saber acadêmi-
co, com o capital e a facilidade em construir rapidamente as instituições. Depois, começa-
ram a entrar neste mercado banqueiros, comerciantes, industriais, políticos, apresentado-

res de televisão e até bicheiros, que já investem em educação.
As tentativas da Organização Mundial do Comércio (OMC) de incluir o ensino su-

perior como um dos doze setores de serviços catalogados no Acordo Geral sobre o Co-

mércio de Serviços (GATS) farão dessa modalidade de ensino "uma mercadoria para livre
comercialização". Caso isso aconteça, as IES devem se preparar para a concorrência inter-

nacional. Com a liberalização da educação por meio da OMC, o Brasil enfrentaria a con-
corrência internacional direta e indireta no tocante a materiais didáticos, ensino a distân-

cia, mão de obra de professores, entre outros fatores.
Desta forma, as políticas públicas e privadas para educação no Brasil não poderão, e

não conseguirão, estar desvinculadas do cenário mundial. A onipresença da economia global
pressionando os setores produtivos da sociedade é um fenômeno sem volta e que não poupa

qualquer setor, mesmo os de "produtos" nobres e intangíveis como o saber e a educação.
As diferenças de autonomia e exigências entre os tipos de instituições que compõem

o sistema de ensino superior brasileiro ocasionam uma significativa desigualdade na con-
corrência entre elas.
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Se, de um lado, a demanda pelo ensino superior nunca esteve tão intensa e
diversificada, de outro, a concorrência entre as instituições — pelos alunos e também pelos

talentos docentes — apresenta-se cada dia mais intensa, ultrapassando até mesmo os limites

das fronteiras nacionais e da ética.

Para saber as preferências dos consumidores quanto aos produtos oferecidos exis-

tem alguns modelos importantes de atitude por multiatributos. Para entender as atitudes

do consumidor, entre eles, está o modelo de Fishein, considerado o mais famoso. Este
modelo baseia-se no somatório das crenças sobre os atributos do objeto considerando a
saliência, ou seja, a importância dada a um atributo. Outro modelo é o do ponto ideal, que
fornece informações de uma "marca ideal" do ponto de vista do consumidor. Neste mode-

lo, os consumidores indicam onde acreditam que uma marca esteja localizada, em escalas

com diferentes níveis de atributos salientes (ENGEL, BLACKWELL e M1NIARD, 2000).

Neste caso, não foram aplicados os modelos indicados acima. Porém, destaca-se que
se procuraram levantar informações sobre quais seriam os atributos mais importantes para

o ensino superior particular, de forma que estes modelos pudessem ser aplicados em pes-

quisa futura.
Atributos considerados salientes para o Ensino Superior Particular, segundo pesqui-

sa de campo, numa amostra de 100 discentes das diversas IES do Município de Cabo Frio

— 2005, em ordem decrescente de importância.
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A praça ou localização estão inseridos no denominado canais de marketing. Segundo

Kotler (l998, p.466), "canais de marketing são conjuntos de organizações interdependentes

envolvidos no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou consumo".

No estudo em pauta, a praça é a própria localização da IES que a torna mais atraente
ou não, pela facilidade de acesso físico. Conforme Kotler e Armstrong (1999, p.31), a

"praça envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para os consu-
midores-alvo". Logo, se a IES não oportuniza um fácil acesso (transporte e segurança), sua

praça estará prejudicada.
O preço dentro da estratégia do composto de marketing deve estar relacionado com

o posicionamento da empresa. A depender do público-alvo e qualidade do produto, haverá
parcela de clientes dispostos a pagar o preço, conforme suas exigências. Os autores Kotler

e Armstrong (1999, p. 31) observam que "preço significa a soma de dinheiro que os clien-
tes devem pagar para obter o produto". Segundo eles, o preço deve ser ajustado à percep-

ção do cliente quanto ao valor pago pelo produto ou serviço. Porém, Gilbcrt e Peter

(2000, p. 302) contribuem para a pesquisa quando definem o preço que se destina a cobrir

custos e gerar lucros, como é o caso das IES particulares:"[...] devido a natureza intangível

dos serviços, sendo que parte do estabelecimento do preço envolve assegurar que ambas

as partes entendam o que está incluído na troca".
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Geralmente, os preços oscilam pelo ciclo de vida do produto (Introdução, cresci-

mento, maturidade e declínio), o que não se aplica ao serviço educacional, que tem seu

ciclo de vida sempre ascendente. A menos que, pela concorrência, seja a IES banida do

mercado-alvo.

Outro enfoque dado ao preço, conforme Solomon (2002), são as crenças de merca-

do, ou seja, são suposições que os consumidores fazem e que os guiam em suas decisões

sobre as empresas, produtos, serviços e lojas. "Maior preço significa qualidade? A suposi-

ção de uma relação preço-qualidade é uma das crenças de mercado mais disseminadas"

(SOLOMON, 2002, p.222). A sugestão do autor é para que o consumidor decida com

cautela, pois, segundo ele, há casos em que a relação preço-qualidade nem sempre se

justifica.

4. Ações de marketing
Uma instituição de ensino que queira realizar um trabalho de marketing bem feito

deve começar entendendo sua real abrangência. Para se ter uma idéia inicial, o marketing

educacional deve envolver:

• Planejamento Estratégico.

• Pesquisas de Marketing (de recall, de opinião, mercadológicas etc.).

• Sistemas de Informação (concorrência, clipping do setor, legislação, mercado, am-

biente, cenários etc.).

• Publicidade e Propaganda

• Relações Públicas

• Assessoria de Imprensa

• Eventos Culturais e Esportivos

• Promoções e Merchandising

• Endomarketing ou Marketing Interno

• Webmarketing

• Marketing de Relacionamento

• Marketing Editorial

• Sistema de Atendimento ao Aluno e ao prospect (call center ou contact center).

A cada ano aumenta o número de clientes "indecisos", que precisam de propaganda

para ajudar na escolha de sua IES, por isso a campanha de vestibular tem que ser feita no

ocorrer de todo o ano. A propaganda realizada no tempo certo não se torna dispendioso,

pois houve um plano de marketing relacionando o custo/benefício para a Instituição.

A propaganda deveria ser auxiliar e coadjuvante às estratégias de relacionamento

com os diversos públicos. O marketing de relacionamento (marketing direto, e-mail marketing,

call center, visitas pessoais, tele-marketing, eventos etc.) deve ser a base do marketing educaci-
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onal. Ele é realizado durante todo o ano e não apenas na época da matrícula, pois, neste

caso, já será muito tarde.
Entendendo o marketing de uma forma global, pensando em cada pequeno aspecto,

como o relacionamento com os alunos internamente, calcula-se que as universidades de-
vem destinar um valor mínimo de 10% da receita para o marketing. É o percentual a que
chegaram as principais empresas do mercado.

Segundo o especialista em marketing, Madia (2003), investir em anúncios de televi-

são é praticamente a mesma coisa que jogar dinheiro fora. "O formato de marketing na TV

é exaustivo e os alunos acabam passando batidos por ele. As universidades precisam fazer-

se presentes permanentemente e isso não acontece com caras inserções comerciais em

época de vestibular."
Atualmente, até empresas filantrópicas e sem fins lucrativos bem — sucedidas apos-

tam em um modelo de marketing alinhado às principais tendências. Para tanto, trabalham
dentro de um padrão que as aparições em noticiários alanvacados por uma assessoria de

imprensa competente e o merchandising mantenham uma marca sempre em evidência.
Se a IES se faz presente por meio de um patrocínio em causas que mexam com as

pessoas, a marca da instituição vai estar presente de maneira muito mais eficaz.

4. l. Marketing não é só campanha de vestibular

As IES começam a perceber a importância de uma postura gerencial em moldes

empresariais. Isso ocorre mesmo com aquelas organizações não lucrativas ou filantrópicas.
Em função da concorrência, do aumento da oferta de cursos e vagas e do crescimento

das matrículas das classes C e D, torna-se cada vez mais necessário para o sucesso de uma
universidade construir o seu planejamento de marketing, definindo seu foco e posicionamento

e criando uma visão de futuro que contagie todos os segmentos da organização.

Conquistar novos alunos custa cada vez mais e, inexplicavelmente, a maioria das IES não
faz previsão de verbas para reconquistar aquele aluno que desistiu ou abandonou a escola.

É importante destacar também a inocuidade das campanhas com temas "mágicos"

que não refletem a realidade institucional e acadêmica, ou seja, não representam uma
proposta exclusiva que mostra claramente o que é a IES e os benefícios que oferece.

Quem faz o marketing da universidade?
O marketing é muito importante para ficar confinado a um departamento. Todos

devem fazer o marketing da IES, do porteiro ao presidente, passando por professores, fun-

cionários e gestores.
Para uma organização voltada para o mercado e assumindo um papel primordial da

indústria do conhecimento e da formação continuada, a busca permanente da qualidade e

a oferta de valor serão constantes.
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5. A chave do marketing educacional é o relacionamento

A tomada de decisão para a escolha de uma escola exige elementos tangíveis, intan-

gíveis e vínculos relacionais. A boa propaganda, no setor educacional, é aquela que atua na
emoção ou a que apresenta fatos tangíveis e não aquela que apresenta apenas conceitos

genéricos.
Elementos tangíveis são fatos, diferenciais reais, testemunhos de pessoas, os objeti-

vos de vida deste aluno, as expectativas de seus familiares, o status pretendido, a identifica-

ção dos valores do aluno com os da instituição, os vínculos de amizade, além dos tradicio-
nais fatores, tais como: valor das mensalidades, localização, instalações e corpo docente.

A tomada de decisão pela compra de serviços educacionais é mais complexa do que

a decisão de compra de uma roupa, de um refrigerante ou da escolha de um banco ou de

um hotel. Ela envolve elementos de conveniência, familiaridade e credibilidade em uma
proporção maior do que nos outros serviços.

A chave do marketing educacional consiste em conquistar a credibilidade do cliente,
pois os elementos de conveniência deverão tornar-se commodities em um futuro próximo.

O melhor caminho para ganhar credibilidade do cliente é se relacionando com ele para
que ele possa lhe conhecer melhor, saber o que você tem de bom e, aos poucos, confiar em

você.

5. l. Definir O Cliente Pretendido (Segmentação)

Esta ação pode partir de dois pontos: (l) Análise detalhada do perfil do atual cliente

para definir as ações para captação de mesmos clientes de mesmo perfil; ou (2) identifica-
ção de um novo perfil de cliente pretendido.

Independentemente da ação que for escolhida, a segmentação é de fundamental im-
portância.

Possíveis tipos de segmentação da clientela: Por classe econômica, faixa etária, loca-

lização geográfica de residência, localização geográfica de trabalho, estilo de vida, afinida-
de com determinadas ideologias, especificidades de produtos/serviços.

5.2. Localizar o Cliente

Após definir quem é o cliente, a equipe de marketing responsável pelas ações de rela-

cionamentos deve mapear as localidades onde o cliente se encontra.
Por exemplo, se tratando de uma faculdade segmentada nas classes A e B residentes

em determinada região da cidade, devem-se mapear os colégios particulares, os clubes,
shoppings, academias e points da moda presentes na região.
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5.3. Conhecer o Cliente

A iniciativa de conhecer o cliente é fundamental para a instituição de ensino. No
mínimo, ela precisa saber do seu público as seguintes questões:

• Como ele percebe uma instituição de ensino?
• Quais os critérios que utiliza em suas percepções e tomada de decisões?
• O que considera importante na escolha?
• Quem influencia sua escolha?

• Onde colhe informações?
Para que essas informações possam ser utilizadas na tomada de decisões do gestor,

precisam estar estruturadas em um banco de dados com possibilidades de serem filtradas

com todos os cruzamentos de dados possíveis.
O banco de dados é considerado atualmente um ativo patrimonial da empresa, tal é

o seu valor nesta era da primazia do cliente. Ele deve ser utilizado nas duas vias, ou seja,
tanto pra enviar mensagens aos clientes como para colher dele informações, feedback,

prospecções, indagações das suas necessidades, expectativa e desejos, entre outras.

Deve-se estruturar um banco de dados contendo todas as informações sobre o perfil
dos clientes diretos, indiretos e potenciais da instituição.

5.4. Estabelecer um relacionamento com o cliente (Prospect)

Uma vez cadastrado o cliente ou prospect, iniciam-se as estratégias de relacionamen-

to. Elas precisam ser gerenciadas com total organização e inteligência. Um sistema de
CRM (customer relationship management) gerencia esse relacionamento com muita pro-

priedade.
O CRM é um conjunto de soluções de softwares, capitaneadas por um módulo de

database marketing, voltadas para o marketing de relacionamento personalizado, que permi-

te a guarda de informações sobre todas as ações de relacionamentos do mercado com a

empresa, e a análise desse conjunto de informações, visando detectar oportunidades de

fidelizacão e aumento de clientes.
O atendimento ao prospect deve ser feito por uma equipe treinada, munida de todas

as informações necessárias e com um número de telefone exclusivo para esse fim. Ela deve

cadastrar todos os contatos, identificar oportunidades e ser pró-ativa no relacionamento,

criando canais de comunicação com todos os que procuram a instituição.

5.5. Fidelizar o cliente

Uma vez matriculado o cliente, a Instituição precisa ser coerente em oferecer a ele

tudo o que havia prometido no processo de captação. Além da qualidade dos serviços
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oferecidos, o processo de fidelizacão exige ações permanentes de valor agregado, como,
por exemplo:

• criação de um setor de acompanhamento do aluno (estilo SAC), que inclua orien-

tação pedagógica e psicológica;
• manutenção de um espaço permanente de ouvidoria, ou contratação de um

ombudsman;
• desenvolvimento de ações que visem ao fortalecimento do vínculo emocional do

cliente com a instituição, tais como: eventos culturais, artísticos e esportivos, festas,
jogos, criação de grifes, gincanas, excursões etc.;
• criação de um veículo de contato dos clientes com a instituição, como boletins,

jornais, revistas etc.

5.6. Manter o cliente para o resto da vida (Educação Contínua)

Após a formatura do aluno, muitas instituições perdem o contato com ele. Atual-

mente, não se pode mais se dar ao luxo de perder um só cliente.
Um ex-aluno deve ser acompanhado de perto: suas necessidades precisam ser avali-

adas e, periodicamente, a instituição deve oferecer cursos de aperfeiçoamento profissio-
nal, especialização, mestrado, doutorado, ou apenas pequenos cursos de atualização.

O que não pode acontecer é que a IES perca o contato com esse aluno.

5.7. Contar com o cliente para a captação de novos clientes

Periodicamente, a Instituição deve reunir seus ex-alunos para momentos de estudo,

reavaliação e confraternização. Nesses momentos, os ex-alunos, ou melhor, alunos perma-

nentes, devem ser informados dos novos cursos da instituição e estimulados a captar novos

clientes.

6. Assessoria de comunicação para IES

Comunicar valores é um dos maiores desafios dos profissionais da área de marketing

educacional. Os valores são produtos subjetivos e impossíveis de serem construídos senão
pela prática diária nas instituições. São sentidos pelos clientes de forma pungente no coti-

diano e reverberados ao mercado de maneira efetiva.

Essa seria a principal razão de as pesquisas sócio-educacionais realizadas pelas orga-
nizações apontarem a "indicação de amigos" como a principal fonte de alunos.

O processo decisório, contudo, é composto por uma infinidade de "poréns", "senões" e
a publicidade e a propaganda, ainda, fazem-se essenciais quando da opção por uma faculdade.
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Normalmente, o canal com os editoriais, mídias locais e especializadas é gerenciado
pela assessoria de imprensa, que também podem produzir as publicações institucionais.

House organs, boletins, circulares, news letters, jornais, revistas e informativos institucionais
devem estar articulados para trabalharem dentro de um processo estratégico de comuni-
cação. O que é uma lenda em muitas instituições.

Sem tempo para planejamento, essas empresas acabam comunicando sem critérios
mais apurados, agendando notícias ao bel sabor dos acontecimentos. Acabam por delegar

ao relacionamento com a imprensa e com o mercado um esforço proporcional ao da pu-

blicidade, sem se atentar para a importância da comunicação enquanto parte da gestão. O

que é um erro crasso quando tratamos da educação.
O exercício de administração dos processos de comunicação é um desafio duplo que

se dá nos ambientes interno e externo da organização. Conseguir criar um ambiente inter-

no culturalmente propício à "comunicação" é o passo inicial de quem ocupa essa posição
no organograma da 1ES. "Deixar a casa em ordem" para depois enfrentar os "tubarões da

imprensa", transformando o commodity, no qual se tornou o press release, em informação
pertinente à mídia. Para tanto, a colaboração de todos na empresa, na criação desse ambi-

ente propício à notícia e a geração de informações faz-se essencial.

7. Problemas de comunicação

A comunicação interna é uma eficiente ferramenta de marketing para divulgar e for-

talecer a marca da empresa perante os funcionários. Em se tratando de IES, acrescente-se

a este grupo, professores e alunos. Há anos as grandes empresas descobriram o valor estra-
tégico desse segmento, que reflete sua imagem onde quer que estejam.

Nas Instituições de Ensino Superior (IES), esta noção já existe, mas deixa a desejar. E

o que pensa o Paulo Nassar, presidente-executivo da Associação Brasileira de Jornalismo
Empresarial (Aberje). Nassar, que também é jornalista e professor universitário, afirma

falta de diálogo entre professores, alunos e as Instituições de Ensino Superior. "Com raras

exceções, não existe comunicação interna nas IES. O que normalmente vejo são processos

informacionais e não de comunicação".
De acordo com o profissional, as IES adotaram um modelo administrativo burocrá-

tico, caracterizado pelos símbolos de poder, excesso de regras e de normas. Normalmen-

te, o tipo de fluxo de informação predominante é o descendente. Do topo para a base, de
forma impositiva.

A questão é que as universidades, faculdades e centro universitários brasileiros nor-

malmente confundem comunicação com informação e com publicidade. "Não adianta in-

vestir só em publicidade, mas também em relacionamento. Hoje, o diferencial de uma
instituição não é apenas o número de mestres e doutores entre os docentes, mas a qualida-
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de do relacionamento com as pessoas do porteiro ao reitor. As escolas são percebidas não
só pelo currículo, mas por outras formas de relacionamento que estabelecem".

8. Conclusões

Com o aumento do número de IES privadas no Brasil, tornou-se extremamente

necessária a utilização do Marketing Educacional como ferramenta para o sucesso e sobre-
vivência no mercado educacional. A disputa por alunos está cada vez maior, o que tem
levado as Instituições a reverem seus conceitos e investirem em estratégias que evitem a

queda das matrículas e as mantenham vivas nesse competitivo mercado.
O marketing vem sendo aplicado em toda sua essência, não só em campanhas publici-

tárias em época de vestibular, mas também através de assessoria de imprensa e outras
ferramentas que demonstram o que de melhor a IES tem a oferecer. O marketing educaci-

onal propicia aos dirigentes, o levantamento de dados e opiniões, através de pesquisas com
prospects, para saber o que os mesmos esperam daquele tipo de serviço e o que faria opta-

rem por determinada IES. Através destes dados, os dirigentes têm a possibilidade de plane-

jar-se para aumentar sua demanda e reduzir a evasão.

Em síntese, o Marketing Educacional adequado propicia as IES desenvolverem ações

diretas de marketing, como promoções, fidelização, novos serviços e cursos, pesquisas,
fortalecimento da marca, prospecção, divulgação e comunicação em geral. A projeção de
todas essas ações seriam resultados de um consistente serviço de inteligência de marketing

desenvolvido com base no conhecimento do perfil do cliente e do prospect, ou seja, cruzan-
do os dados coletados.

Para se obter um diferencial no mercado educacional, é necessário observar os prin-

cipais pontos da IES, ou seja, o planejamento é a chave do sucesso para estimular o consu-
mo. A informação é uma importante força estratégica. É preciso realizar ações estratégicas

consistentes, dimensionar o mercado das IES para cada curso, ou seja, investir em ações

táticas para cada curso.
O Marketing é uma ferramenta única, administrativa, a qual tem o poder de seduzir,

encantar e conquistar o cliente, pois não é arte nem ciência. Isso influencia num bom relaci-
onamento com os clientes. É preciso criar clientes, tornar-se os serviços educacionais de

valor reconhecido no mercado, associar a comunicação à figura do valor do conhecimento.
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Text Box
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