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Resumo 

Desde o início do século XXI, inúmeras mudanças ocorreram no cenário cultural 

brasileiro, ocasionando uma busca maior pelo ensino superior. Com a ampliação do 

poder aquisitivo das classes sociais, o ensino superior passou a representar espaço 

destinado ao crescimento profissional e pessoal dessas pessoas. Tal fenômeno fez 

surgir mais instituições de ensino superior aumentando o número de vagas por elas 

ofertadas. Este texto tem como objetivo conhecer as estratégias de marketing 

utilizadas pelas IES que influencia a escolha por uma instituição de ensino superior. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados o 

levantamento bibliográfico, onde buscou-se o aporte de autores da área objeto de 

estudo, dentre eles: Cobra; Braga (2004), Colombo (2004), Dugaich (2005), Facó 

(2005), Honorato (2004) e outros. O trabalho está organizado em três partes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Concluindo-se que às instituições de ensino 

particulares devem procurar o apoio do marketing educacional, que irá sugerir 

estratégias adequadas para facilitar a captação e manutenção dos alunos em seus 

quadros. 

 

Palavra-Chave: Marketing Educacional. Ensino Superior. Estratégias. Ensino a 

Distância. 

 

Introdução: 

O século XXI trouxe muitas mudanças culturais ao cenário brasileiro, as quais 

abrangem os campos da ciência, da tecnologia, da vida social, econômica e 

educacional do nosso povo. Essas mudanças veem proporcionando às pessoas das 

diversas classes socioeconômicas o acesso aos mais variados bens de consumo e 



  

 

ao campo da educação, levando a população a buscar níveis mais elevados de 

escolaridade. 

Com a crescente procura pelo ensino superior, aumenta o numero de 

instituições de educação superior ofertando diversos cursos e ampliando as vagas em 

seus cursos. Esse crescimento faz surgir a concorrência, a busca pelo aluno, a 

manutenção da própria instituição. 

Desse movimento crescente, surge a necessidade do trabalho realizado pelo 

setor de Marketing nas IES. O Marketing tem um papel de grande importância para as 

instituições que querem atrair uma quantidade rentável de alunos, que tenham um 

bom nível intelectual. 

É importante destacar que o marketing surgiu com o advento da Revolução 

Industrial, quando as organizações industriais começaram a utilizar as ferramentas 

mercadológicas para aprender a lidar com seus consumidores, despertando suas 

necessidades e, consequentemente, atraindo novos clientes. 

Por isso, as instituições educacionais privadas reforçam a ideia de um mercado 

educacional brasileiro que busca aproximar-se “cada vez mais de um mercado onde 

a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes são fundamentais para a 

sobrevivência das IES” (TONTINI & DOMINGUES, 2005). 

A problemática que fundamenta o presente trabalho é buscar conhecer quais 

são as estratégias do Marketing educacional utilizadas nas Instituições de Ensino 

Superior – IES, para captação de novos alunos. 

Desse modo, o objetivo do trabalho é conhecer as estratégias de marketing 

utilizadas pelas IES que influencia a escolha por uma instituição de ensino superior. 

A metodologia deste trabalho é a pesquisa exploratória, segundo CERVO; BERVIAN; 

DA SILVA (2007, p.63) esse tipo de pesquisa não requer a elaboração de hipóteses a 

serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais 

informações sobre determinado assunto de estudo. Para coleta de dados utilizou-se 

o levantamento bibliográfico onde a fonte das informações, por excelência, estará na 

forma de documentos escritos, estejam eles impressos ou depositados em meios 

magnéticos ou eletrônicos (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.80). 



  

 

Esta pesquisa justifica-se por ser um tema relevante para que as IES possam 

compreender que um trabalho de marketing sendo bem aplicado torna-se ferramenta 

indispensável para qualquer tipo de organização, inclusive para instituição de ensino. 

Conclui-se assim, que as Instituições de Ensino Superior - IES, devem 

identificar suas oportunidade e ameaças e otimizar as vantagens competitivas frente 

aos concorrentes, procurar o apoio do marketing educacional, que irá sugerir 

estratégias adequadas para facilitar a captação e manutenção dos alunos em seus 

quadros. 

 

Marketing Educacional 

Em decorrência das mudanças impulsionadas pela Revolução Industrial, onde 

a produção de bens de consumo foi estimulada, bem como, a concorrência, o uso do 

Marketing torna-se inevitável para as empresas, até mesmo nas mais tradicionais 

como as instituições de ensino. Por isso, as organizações educacionais começaram a 

utilizar as ferramentas mercadológicas para lidar com seus clientes, despertando suas 

necessidades e, consequentemente, satisfaze-los. 

Uma das principais consequências na execução do Marketing Educacional em 

uma Instituição de Ensino Superior - IES, envolve as atividades de planejar, organizar, 

dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados 

objetivos. Por isso, sua aplicabilidade é atender cada vez mais a demanda dos clientes 

e, nesse caso particular, os discentes, procurando alcançar e satisfazer suas 

expectativas. (MOURA, 2006). 

A organização educacional comprometida com a melhoria da qualidade do 

ensino procura reverter os problemas e as dificuldades na busca e retenção de alunos, 

utilizando o marketing como veículo de comunicação. Pois, segundo KOTLER; FOX 

(1998, p.71), “uma vez que as áreas de problemas são identificadas, a instituição pode 

estudar aqueles mais importantes em detalhes e desenvolver planos de marketing 

para soluciona-los.” 

Desse modo, torna-se necessário investigar a posição mercadológica das IES 

que buscam sobreviver à forte concorrência dos grupos educacionais, diante da 

acirrada disputa pelo mercado de ensino superior privado. 



  

 

Devido ao constante avanço da concorrência no ramo educacional. As 

Instituições de Ensino Superior – IES estão buscando, a cada dia, novos recursos 

para atrair mais clientes, e o Marketing acaba sendo seu grande aliado. 

Portanto, conhecer as estratégias proporcionadas pelo Marketing para o 

fortalecimento da marca de uma instituição no mercado educacional é de extrema 

relevância. Assim como, entender as técnicas utilizadas amplia as vertentes de 

pesquisa e possibilidades, além de ser útil para profissionais da área da publicidade, 

administração e educação. 

Para o verdadeiro marketing acontecer, deve haver uma interação entre todos 

os setores, interação que os especialistas em Recursos Humanos chamam de 

endomarketing, isto é, processo pelo qual valoriza o cliente interno, melhorando assim 

o clima organizacional, de forma que os clientes externos percebam. (COLOMBO, 

2005). 

Entende-se, assim, que é preciso dar atenção ao processo de formação da 

estratégia de marketing, ou seja, conhecer como as estratégias de marketing 

realmente são realizadas. 

O Marketing é conceituado e definido por diversos autores de maneiras 

diferentes, mas sempre com o mesmo significado e essência. Segundo LAS CASAS 

(2010), o marketing é uma atividade de comercialização que teve a sua base no 

conceito de troca. No momento em que os indivíduos e organizações de uma 

sociedade começaram a desenvolver-se e a necessitar de produtos e serviços, 

criaram-se especializações. Com a especialização, o processo de troca tornou-se 

mais fácil, uma vez que a sociedade beneficiou-se com a qualidade e a produtividade 

dos mais capacitados. 

De acordo com KOTLER e FOX (1994), o marketing é a análise, planejamento, 

implementação e controle de programas cuidadosamente formulados para causar 

trocas voluntárias de valores com mercados alvo e alcançar os objetivos institucionais. 

O marketing envolve e programa as ofertas da instituição para atender as 

necessidades e os desejos de mercados alvo, usando preço, comunicação e 

distribuição eficazes para informar, monitorar e atender a esses mercados. 



  

 

Para Honorato (2004), na medida em que são identificados desejos e necessidades, 

busca-se, então, satisfazê-los através da compra. Para o autor, as pessoas não 

buscam simplesmente coisas, mas soluções para seus problemas, além de satisfação 

pessoal. 

Por tanto o Marketing vai além de uma simples função de vendas e propaganda, 

é uma forma de lidar com os clientes tornando-se uma relação harmoniosa e lucrativa, 

assim, as empresas possuem um retorno eficaz sobre seus produtos e serviços, que 

em decorrência dessa ação, agregam valores à marca. 

O Marketing e suas estratégias é também, uma das mais poderosas 

ferramentas empregadas pelas Instituições de Educação Superior (IES) em sua luta 

pelo crescimento e sobrevivência, proporcionando às empresas a traçarem metas e 

objetivos. Acrescente que, um setor de Marketing bem posicionado pode ser 

determinante para o desenvolvimento e sucesso de todo empreendimento. 

Durante a gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso o Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, era exigido que as IES deveria ser constituída em 

empresas sem fins lucrativos, isso ocasionou o desinteresse do empresariado 

brasileiro em investir do setor educacional na oferta da educação superior. Mas, este 

cenário começou a mudar quando o país presenciou uma abertura sem precedentes 

no setor educacional privado, onde foi extinta a obrigatoriedade da instituição sem fins 

lucrativos, impulsionando desse modo o surgimento de várias IES privadas, 

ocasionado assim, uma concorrência acirrada. 

Essa mudança proporcionou atendimento a toda uma demanda reprimida de 

alunos; acesso ao ensino superior a um maior número de pessoas de classes sociais 

menos favorecidas; aumento da concorrência entre as IES, exigindo mais 

profissionalização, com consequente aumento da qualidade do ensino. Essas 

mudanças proporcionaram vantagens que a expansão e a abertura do mercado trouxe 

para o setor educacional, especificamente para a educação superior. 

Foi então que as IES começaram a utilizar como estratégia para reter o aluno 

a oferta de cursos à distância. A Educação a Distância; os apps, os blogs e as redes 

sociais como estratégias para atrair mais alunos, habilitando-se na oferta de cursos 

nas mais diversas áreas do conhecimento. 



  

 

Na constante procura pela satisfação e por trocas de valores favoráveis, o 

Marketing é o canal que liga o produto ao público. Entretanto, à medida que esse 

público e sua forma de consumir são modificados, muda-se também a publicidade 

tradicional. Em virtude disso, deve-se proporcionar todo um aparato de táticas, para 

que as organizações consigam competir, e nela, se destacarem. 

Para uma instituição de ensino divulgar e vender seus serviços ela deve definir 

qual seu público alvo adequado e se posicionar no mercado, bem como planejar suas 

estratégias para vencer a concorrência e não desperdiçar recursos e tempo com 

públicos que não darão nenhum retorno. 

O mercado, além de ser específico para cada região do país, guarda 

características específica dada a complexidade social das diversas camadas da 

população. E por outro lado, a obsolescência do conhecimento, a saturação do 

mercado para muitos dos cursos atuais, estimula o avanço tecnológico como forma 

de produção de conhecimento de forma personalizada. Dessa maneira, para vender 

cursos não basta a IES abranger a sua área geográfica mais próxima, ela precisa 

atender, de forma agrupada, preferências homogêneas ou difusas. (COBRA; BRAGA, 

2004). 

O Marketing não trata apenas de lucro e propaganda, mas também de 

qualidade, da fidelização e captação de clientes, de construir uma marca sólida, que 

atende às expectativas do público-alvo numa sociedade que sempre se modifica, 

Procurando demonstrar a importância do Marketing e como, através do seu 

planejamento, ações e de sua avaliação, é possível corrigir eventuais desvios e atingir 

objetivos que levem as instituições a serem bem sucedidas. 

Um serviço educacional é inseparável, pois só é produzido e consumido se 

houver demanda, no caso, alunos. Ainda é consumido, simultaneamente, no momento 

em que é produzido. Por isso, todo serviço é variável e não há um padrão, ou seja, 

apresenta uma ideia diferente para cada pessoa. Facó (2005) acrescenta que no caso 

da educação, a variabilidade ocorre pelo fato de todo dia ser algo diferente. Um 

conteúdo novo a cada aula para alunos distintos. 

Segundo Facó (2005, p. 22), todas as peculiaridades dos serviços educacionais, 

interferem diretamente na qualidade percebida e esperada pelos clientes. Porém, 



  

 

essa percepção é variável, sendo que “o que é bom para uns não é bom para outros”. 

Não existe uma fórmula pronta para conquistar e manter alunos. Os alunos querem 

uma prestação de serviços séria e de qualidade, onde os professores são capacitados, 

os funcionários são treinados, com instalações adequadas e querem ver que a 

instituição onde estudam está entre as melhores. 

Colombo (2004) faz a seguinte observação: 

 
A principal tarefa do Marketing, na instituição educacional, é determinar as 
necessidades, os desejos e interesses de público alvo e transformar essas 
ansiedades em serviços oferecidos, preservando, dessa maneira, seu aluno 
e captando novos, começando tudo com um planejamento, que é o primeiro 
passo do Marketing. (COLOMBO et al. 2004, p. 68). 
 

No processo de escolha por uma instituição de ensino, estão presentes um 

conjunto de emoções, esperanças e anseios ao qual o aluno espera conquistar ao 

ingressar em uma Instituição de Educação Superior. Eles buscam os apelos 

emocionais positivos, que são predominantes, devido ao fato dos alunos buscarem 

além de resultados concretos, também um futuro promissor, sucesso profissional e 

auto realização. 

Por isso a preferência e a avaliação de um cliente são relativa a atributos de 

um serviço, desempenho desses atributos e consequências advindas do uso que 

facilitam ou não, para ele a tarefa de atingir seus objetivos e propósitos em situações 

de uso. 

Algumas IES coletam muitas informações, mas não sabem como elas podem 

ser organizadas e interpretadas para ajudar na tomada de decisões. Porém, alguns 

administradores constatam que a maioria das informações básicas nunca foi coletada 

ou registrada. Estes precisam de informações apropriadas e acessíveis para tomada 

de decisões sobre programas atuais e futuros, para que possam antecipar problemas 

relacionados ao marketing. 

Os administradores das Instituições de Ensino Superior, precisão identificar as 

principais oportunidades e suas ameaças, que deverão ser enfrentadas pela 

instituição, tendo que avaliar os efeitos potenciais e a probabilidade dessas 

oportunidades e ou ameaças ocorrerem, para indicarem quem deverá receber 

atenção do planejamento, e verificando quais foram aproveitadas e quais ameaças 



  

 

ocorreram. Em seguida, deverão ser listadas as principais forças e fraquezas da 

instituição. 

Kotler e Fox (1994) advertem que para o planejamento estratégico da 

instituição, é necessário o uso do composto de marketing (os 4P’s), que trata do 

produto, preço, promoção e ponto de distribuição. Através destes compostos, 

conseguir melhores resultados nas ações que serão desenvolvidas. 

Contudo, novas ofertas de serviços estão sendo inseridas nos dias atuais. É 

possível ver como a tecnologia se transformou na principal força motriz nos serviços 

que hoje são vistos com naturalidade, é o caso da internet, que trouxe consigo, todo 

um leque de novos serviços, em nosso caso, os cursos à distância, materiais didáticos 

com maior acessibilidade e rapidez e outros. Desse modo, foi possível proporcionar 

novas formas de oferecer serviços viabilizando os meios para oferta-los. 

Surge assim a Educação a Distância, modalidade educacional de ensino e 

aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversas. 

Outra estratégia de marketing utilizada pelas IES foi desenvolver junto aos 

professores materiais didáticos que poderiam ser acessados pelo celular, através dos 

Apps são aqueles quadradinhos que estão espalhados no celular foi outra ferramenta 

comunicacional e tecnológica que permitiu cada vez mais pessoas, e que, com um 

único toque se conectar com um universo inteiro de possibilidades inclusive acessar 

conteúdos e curso ofertados na EaD. 

Dando continuidade ao processo de modernização que assistimos, surgem os 

Blogs, como instrumentos utilizados pelas pessoas, instituições como meio de otimizar 

o tempo de estudo dos alunos. Os Blogs, são páginas da internet onde regularmente 

são publicados diversos conteúdos, como textos, imagens, músicas ou vídeos, tanto 

podendo ser dedicados a um assunto específico como ser de âmbito bastante geral, 

que vem contribuindo com a manutenção dos alunos nas IES, pois os professores 

costumam fazer bastante uso dele, postando também as atividades da disciplina em 

curso. 



  

 

Outra estratégia que vem contribuindo para divulgar e atrair alunos para as IES 

são as Rede sociais. A rede social é uma aplicação da web cuja finalidade é relacionar 

as pessoas. Assim, as pessoas que integram uma rede social podem conectar-se 

entre si e criar vínculos; Um site ou sítio é um conjunto de páginas Web, isto é, de 

hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na Internet. As redes sociais 

além de ser um espaço para trocas sociais, é também onde o marketing encontra 

espaço para apresentar a IES e suas ações, se a propagando postada for bem 

elaborada, os resultados trarão mais alunos para a IES. 

Na busca pela melhor qualidade, nunca foi tão fácil comunicar-se com rapidez, 

eficiência e baixo custo, com pessoas em todo o mundo. É evidente que os serviços 

são melhores do que já foram. Porém, os alunos percebem a qualidade inferior dos 

serviços, apesar dessas melhorias indiscutíveis. 

Conhecer as expectativas dos futuros e atuais alunos das instituições, é o 

primeiro e talvez o mais importante passo para a execução dos serviços de qualidade. 

As expectativas dos futuros alunos, são crenças acerca das expectativas destes 

serviços, servindo como padrões de referência ao julgar o desempenho da IES. 

Desse modo, conhecer algumas dessas expectativas deve ser explorado e 

entendido para o sucesso deste serviço: 

 Quais os tipos de expectativas os futuros alunos, tem sobre a instituição; 

 Quais as expectativas sobre o curso; 

 Quais as expectativas quanto ao custo das mensalidades; 

 Como a IES irá atender as necessidades dos alunos; 

 Se o cronograma do curso é satisfatório. 

Como as instituições de ensino oferecem um serviço, devesse manter em 

mente que serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados. 

O desafio para a área de Marketing é a de “evidenciar” a qualidade dos serviços, 

procurando de alguma forma tornar tangível este serviço. O produto é algo que é 

oferecido ao mercado para satisfazer a necessidades do mesmo, no caso da 

instituição de ensino, podem ser cursos, serviços, pessoas, etc. As instituições devem 

sempre avaliar a efetividade do seu produto, seu ciclo de vida e estar sempre o 

atualizando, trazendo novos cursos e professores. 



  

 

Falar em promoção é também falar sobre propaganda, mas não se trata de um 

anúncio irresponsável de um serviço. Para a promoção deve-se usar de vários 

artifícios como canais de comunicação e alunos e ex-alunos. A propaganda deve estar 

de acordo com as regras da instituição e esta deve cumprir tudo o que for anunciado. 

Através da promoção é possível atingir mais pessoas e lugares e produzir maior 

impacto nas vendas. Além disso, os responsáveis pelo Marketing das instituições 

educacionais devem identificar o perfil do cliente para captar os motivos da 

contratação de seus serviços e com isso tomar suas decisões para o desenvolvimento 

de uma campanha. 

Os objetivos da propaganda devem resultar de decisões anteriores sobre o 

mercado alvo, o posicionamento no mercado e o composto de Marketing com o 

propósito de informar, persuadir ou lembrar. 

Kotller e Fox (1994) alertam para que: 

“De vez em quando, é importante que as instituições educacionais façam 
revisões críticas de sua eficácia global de Marketing. Periodicamente, todas 
as escolas e faculdades devem reavaliar seu desempenho no atendimento 
dos mercados desejados. Duas ferramentas de avaliação estão disponíveis 
–avaliação da eficácia de Marketing e auditoria de Marketing.” (KOTLER, 
Philip e FOX, Karen F. A. 1994, p. 431) 
 

O Marketing é um processo contínuo, que precisa ser avaliado. É importante 

lembrar que, não é suficiente que a instituição só tenha o planejamento estratégico. 

Então, após todo o planejamento e implantação das ações, é preciso analisar as 

realizações e problemas da instituição. 

Segundo Ries e Trout (2002, p. 5), “o mercado nos dias de hoje não responde 

mais as estratégias que deram certo no passado”. De fato, as instituições de ensino 

não podem adquirir um novo posicionamento baseado exclusivamente em 

experiências passadas. Nesse sentido, um posicionamento distinto se faz necessário 

na instituição, pois os clientes não seriam mais os mesmos, seriam alunos 

direcionados a sua profissionalização. Por isso é preciso modelar os serviços 

existentes para manter o nível de credibilidade, entretanto, também torna-se 

necessário a criação de outros, para que atingisse os novos alunos. Logo, vale 

ressaltar que, com a abertura de novas vagas o público da instituição mudou e/ou se 

expandiu. 



  

 

Assim, a IES possui um cartel de ações que têm por intenção chamar a atenção 

do público e atrair novos alunos. As ações de comunicação da IES envolvem o uso 

de revistas personalizadas, anúncios, audiovisuais (VT’s e spots) de cunho 

institucional e promocional que são distribuídos junto ao mercado, em pontos 

específicos, além de programas dentro e fora da instituição. Para o Marketing, “tudo 

isso tem a intenção de divulgar a instituição e trazer a sociedade para dentro da IES”, 

isto é, estreitar as relações e fazê-los parte integrante. 

A partir da análise das estratégias de captação, têm-se uma ponte para a 

análise das ferramentas de retenção e fidelização. Portanto, a IES, deverá concentrar 

a maioria de suas estratégias em ações voltadas à captação de novos alunos. 

O Marketing utilizado pelas instituições de ensino para criar e estreitar vínculos 

com o aluno, o relacionamento é uma nova estratégia tendo a captação, retenção e 

fidelização como os seus alvos principal. Nesse sentido, essa ferramenta é, também, 

constantemente encontrada em meios aos trabalhos da IES, envolvendo a gestão das 

relações com todo o seu público de interesse. 

Para Cobra e Braga (2004), no contexto educacional o contato direto, 

desenvolvendo uma interação com os clientes, não deve ser vista somente como uma 

oportunidade de venda dos serviços educacionais, mas, principalmente, como um 

processo de aprendizagem. Segundo o autor o Marketing explica que, as relações 

dessa instituição avançam do nível social para o afetivo, ultrapassando o limite 

profissional e formal, gerando uma afinidade ou quase uma irmandade e, dessa forma, 

tornando a IES mais presente no dia a dia dos seus alunos e aumentando, a sua 

competência e confiabilidade educacional. 

Dugaich (2005) aborda que o processo de fortalecimento da marca de uma 

instituição cabe às relações estimuladas através das associações positivas 

sensivelmente percebidas pelos seus consumidores. O que mostra que essas 

relações devem ser estimuladas de forma sadia, espontânea, aliando-se às práticas, 

atividades e métodos de ensino realizados na IES. 

Na visão de Las Casas (2008), o marketing educacional deve ser o esforço de 

posicionamento/comunicação praticado por instituições de ensino junto ao seu público 

alvo de seus produtos e serviços. Assim, fica evidente que o marketing educacional 



  

 

da IES pode ser direcionado para reforçar a questão da proximidade com a residência 

dos estudantes como um diferencial de mercado, sobretudo, pela própria 

característica dos alunos que são trabalhadores e ou estudantes, e estudar perto de 

sua moradia favorece a sua qualidade de vida tendo como um fator importante o 

deslocamento após o término das aulas. 

Como Cobra e Braga (2004) afirmam a maioria das Instituições de Ensino 

Superior, de forma equivocada, norteiam-se para o produto e não para o cliente, vez 

que focam no desenvolvimento de cursos com corpo docente qualificado e com 

currículo reforçado, sem se preocupar com o que efetivamente o aluno deseja. A 

importância da proximidade da faculdade da residência do aluno é um grande 

diferencial competitivo, essencialmente, para os alunos que são trabalhadores, 

característica marcante da clientela, pois ganham tempo em deslocamento e para 

descanso após as aulas. Nas IES fica evidente que a infraestrutura é um ponto que 

necessita de melhoria e ações de marketing. 

Considerações finais: 

Com o passar dos anos, inúmeras foram às mudanças no setor da educação, 

e devido a isso, as instituições precisaram se adaptar às realidades e exigências 

desse mercado, incorporando à sua gestão estratégias de Marketing diferenciadas e 

totalmente eficazes. 

O estudo buscou conhecer as estratégias de marketing utilizadas pelas IES que 

influencia a escolha por uma instituição de ensino superior a partir da revisão da 

literatura sobre marketing, especialmente o marketing educacional. 

O Marketing Educacional pode aperfeiçoar e melhorar todas as atividades e 

processos de uma Instituição de Ensino Superior - IES, desde a segmentação de 

mercado, relacionamento com cliente, melhoramento do corpo docente, divulgação e 

valorização da IES. 

No mercado do ensino superior, entre as instituições privadas, a concorrência 

é significativa. Diante dessa situação, a busca e escolha por uma instituição não recai 

com tanta intensidade no serviço prestado, mas na qualidade deste serviço e, 

principalmente, no seu diferencial divulgado. 



  

 

Quanto à variabilidade dos serviços, entra-se na questão da qualidade do 

serviço prestado, ou seja, a prestação deste vai variar em função de quem o presta, 

assim como de quem o recebe, o cliente. 

Através da pesquisa foi possível conhecer as estratégias que mais vem sendo 

utilizadas pelas IES e que tem demonstrado resultados importantes para atrair e 

manter os alunos. 

São elas: Ensino à Distância (EAD), Apps/Mobile, Blogs, Redes Sociais, Site. 

Ao longo da pesquisa foi possível constatar que o marketing sendo bem 

aplicado torna-se ferramenta indispensável para qualquer tipo de organização, 

inclusive para instituição de ensino, pois estratégias bem utilizadas farão com que a 

mesma tenha um diferencial competitivo no mercado. 

Conclui-se assim, que as Instituições de Ensino Superior - IES, devem 

identificar suas oportunidade e ameaças e otimizar as vantagens competitivas frente 

aos concorrentes, procurar o apoio do marketing educacional, que irá sugerir 

estratégias adequadas para facilitar a captação e manutenção dos alunos em seus 

quadros. 

Neste sentido, torna-se necessário que as IES, intensifiquem e busquem novas 

e eficientes estratégias de marketing, na captação de novos alunos, como também 

sirvam como diferenciais para a concorrência. 
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