
A importância do
marketing educacional
No Brasil, ainda existe, por parte de alguns, a idéia
de que a educação não pode ser tratada como
negócio. Por isso, muitas vezes o marketing edu-
cacional é ignorado, resultado da falta de conhe-
cimento sobre suas ferramentas e sobre seu verda-
deiro conteúdo.

O marketing educacional não tem a intenção de
ferir a educação, e sim de agregar valor a ela. As
instituições de ensino precisam ser tratadas como
empresas e, como tal, lucrar. Só assim terão como
trabalhar, cada vez mais, em prol da qualidade do
ensino.

Para refletir mais sobre esse tema, a Revista Linha Di-
reta conversou com o diretor nacional de marketing
do Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), Vag-
ner Aguilar. No Grupo, que congrega as marcas COC,
Dom Bosco, Pueri Domus, Praetorium, UNYKA e Klick
Educação, tanto a comunicação interna como a ex-
terna são fundamentais para o negócio. E, como tra-
balha valorizando o marketing, o Grupo SEB está vol-
tado diretamente para a comunicação de prospects
e de novos alunos. Confira o que pensa o diretor.

Linha Direta - Qual a diferença do marketing nas
empresas para o marketing nas escolas?

Vagner Aguilar - Não existe nenhuma diferença se
considerarmos as escolas como empresas prestado-
ras de um serviço que, como tal, deve ser tangibiliza-
do. São necessários investimentos em comunicação
- para captação de novos alunos -, em treinamentos,
em metodologias de vendas, em salas de matrícula,
etc. Além disso, é preciso investir, ao longo do ano,
na manutenção de alunos, fidelizando-os através
de eventos culturais, sociais e esportivos e gerando,
consequentemente, novas indicações, que alimen-
tam todo esse fluxo.

Linha Direta - Como o marketing educacional pode
ser trabalhado nas escolas?

Vagner Aguilar - Com indicadores reais e não de for-
ma subjetiva ou apenas institucional. A escola é per-

cebida, primeiro, pela qualidade do ensino oferecido,
e, apenas depois disso, por atributos subjetivos, como
atmosfera, relacionamentos, serviços ampliados, etc.
Também é preciso ter clareza do foco, ou seja, saber
quem são os clientes e quais são suas necessidades
e, somente após isso, estabelecer os diferenciais e
competências necessárias para o seu cliente e ter a
definição do seu negócio.

Linha Direta - Imagem interna e externa. O que é
mais importante?

Vagner Aguilar - Penso que primeiramente a in-
terna, porque uma equipe com menos turn-over
poderá proporcionar a fidelização de alunos, que,
consequentemente, poderão indicar novos alunos.
É preciso fidelizar e dar mais importância às pessoas
que entregam os serviços: professores, funcionários



e colaboradores. Eles podem reforçar o posiciona-
mento da escola perante os alunos e, com certeza,
também ajudam na construção da imagem externa
perante à sociedade local.

Linha Direta - Quem é o profissional que pode reali-
zar esse trabalho? Qual o perfil dele?

Vagner Aguilar - Qualquer profissional que se inte-
resse em entender o mercado, o cliente, o aluno e
os pais em suas demandas, necessidades e anseios,
e que também consiga enxergar dentro de suas es-
colas os seus diferenciais, numa escala que vai desde
preço/condições promocionais, qualidade, serviços
ampliados, inovações até os valores nas relações. É
claro que se tiver formação de mercado e nas áreas
comercial e de comunicação ajuda muito.

Linha Direta - O relacionamento pode ser uma estra-
tégia para captação de alunos?

Vagner Aguilar- Uma das melhores. Ninguém com-
pra um serviço sem indicação ou valores nas rela-
ções. A escola não vende um produto que o cliente
leva para casa, mas todo um tour de visitação e re-
lacionamento em que o pai visualiza algumas ima-
gens dele no passado como criança/aluno e enxer-
ga todo o conforto, segurança e tecnologia que o
filho dele terá.

Linha Direta - O marketing educacional deve, com cer-
teza, estar aliado a outros fatores de qualidade. Certo?

Vagner Aguilar - Para mim, a qual idade é
commodity. Toda escola deve ter infraestrutura
impecável, segurança, limpeza, corpo docente de
ponta, boa localização, etc. A vanguarda começa
quando a escola possui serviços ampliados, como
inovações tecnológicas, valores de preocupação
com o meio ambiente, com sustentabilidade, res-
ponsabilidade social, etc. Mas, como todos querem
enxergar o aluno no futuro, a escola deve apresen-
tar resultados positivos em provas como o Enem,
aprovações nos vestibulares, selos certificadores,
projetos de intercâmbio, conceitos no MEC, etc.

Linha Direta - E qual a relação do marketing educa-
cional com a Tecnologia da Informação?

Vagner Aguilar - Hoje, nas empresas, duas áreas es-
tão unidas e em sinergia: o Marketing (MKT) e a Tec-
nologia da Informação (TI). As informações do ciclo
de vida do cliente e gerenciamentos como o CRM
(Customer Relationship Manager) mostram, muitas
vezes, onde investir em publicidade e quais avalia-
ções sobre sites de busca, redes sociais, promoções
de MGM (Member Get Member), indicações de ami-
gos, indicadores de evasão, pesquisas de hábito de
consumo, etc.

O gestor de MKT precisa ser um administrador desses
dados e acabar com os "achismos", que muitas vezes
levam a tomadas de decisões inadequadas. Como
digo sempre em palestras, o único que ganhou di-
nheiro com feelingsiol Morris Albert (compositor da
música "Feelings"). O marketing educacional deve
evitar incansavelmente feelings ("achismos") e tomar
decisões baseadas em fatos reais.

Linha Direta - O que a instituição deve avaliar para sa-
ber se tem um bom marketing educacional? Quais são
os resultados de um trabalho como este nas escolas?

Vagner Aguilar - No início, preciso tomar três indica-
dores como base: Quantos visitantes você leva em sua
escola por dia? Quantos visitantes você vende/con-
verte em sua sala de matrículas? Qual a evasão/reten-
ção da sua escola por segmentos? Dando mais foco e
energia a projetos que tratam esses indicadores, com
certeza, os resultados aparecerão em pouco tempo.

Linha Direta - Muito ainda se ouve falar que a edu-
cação não é um produto, por isso, não pode ser ven-
dida. O que o senhor pensa sobre isso?

Vagner Aguilar - A educação como conhecimento
não é um produto. O conhecimento é o resultado de
reflexões, percepções, observações e troca de experi-
ências entre pessoas. Uma escola pode promover ge-
ração do conhecimento e convidar você a fazer parte
dela. Mas, transformar esse conhecimento em valo-
res, na prática, na vivência e nas relações é que torna
determinada escola única, cultivando a premissa de
que o valor mais importante é o aluno! •
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