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COMO SE DIFERENCIAR?
F

rente ao ingresso dos grandes
grupos internacionais no ce-
nário da educação privada na-
cional, o mercado começa a vi-

venciar uma reestruturação em que
poucos e bons devem permanecer.
Diante disso, algumas instituições de
ensino buscam com ansiedade se dife-
renciar, se não para serem namoradas
e conquistar um desses grupos, para
sobreviver a eles. E aí surgem alguns
problemas, pois são poucas as institui-
ções que estão preparadas para se co-
municar com seus diversos públicos de
interesse, sejam internos ou externos.

Ainda há muito que se explorar no
Brasil sobre o marketing educacional,
que aqui costuma ser renegado por aca-
dêmicos que acreditam que a educação
privada não pode ser tratada como um
produto ou negócio, esquecendo que a
instituição - antes de seu método de
ensino, etc. - é uma empresa que pre-
cisa lucrar, inclusive para manter atu-
alizada a qualidade de seu conteúdo. O
marketing educacional não tem a in-
tenção de ferir o produto, mas agregar
valor a ele.

Para algumas instituições que já
se conscientizaram a respeito da im-
portância da comunicação, ainda re-

siste a falta de conhecimento neces-
sário sobre o verdadeiro conteúdo e
ferramentas do marketing educacio-
nal, e que resulta na divulgação de
uma imagem massificada, sem dife-
rencial para seus públicos.

Independente de tamanho, estru-
tura, porte financeiro e até foco de
negócio, todo grupo/instituição de en-
sino tem seu valor, seu diferencial e é
neste diferencial que precisa se dire-
cionar para sair da commodity que se
vê na atual comunicação do setor.

"Sem marketing
educacional eficiente,
instituição de ensino
pode parecer apenas

mais uma commodity"

Marketing educacional não é só
TV, e ainda que esta possa ou deva ser
utilizada, deve ser estrategicamente
trabalhada para realmente se fixar na
mente dos telespectadores com algum
valor agregado, visto que um comer-
cial de uma instituição não compete
apenas com seus concorrentes dire-
tos, mas com diversos produtos divul-
gados na mídia no mesmo horário.

E a melhor forma de descobrir e
trabalhar este diferencial é pelo rela-
cionamento, seja com alunos, profes-
sores, mantenedores, empresas par-
ceiras e até a comunidade em volta
desta instituição. Para cada um des-
tes públicos há de se ter foco e cria-
tividade para explorar seus desejos
e necessidades e transformar, criar
uma comunicação que não só explo-
re o que já existe de diferencial, mas
que ofereça novas oportunidades de
produtos e serviços que atualizem a
instituição numa cadeia de valores
contínuos. Ou seja, o marketing edu-
cacional tem de estar no cerne da di-
reção de uma instituição de ensino
para que isso aconteça.

Assim, e para concluir, a estru-
turação de ferramentas de comuni-
cação dirigidas pelo marketing tem
de maximizar o uso e a percepção da
comunicação de massa, que não pre-
cisa ser genérica para falar com mi-
lhões de pessoas. Precisa ser estraté-
gica para atingir a quem realmente
interessa. Pense nisso. G
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