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                                               RESUMO 

 

No cenário atual, o Marketing passou a ser imprescindível para as empresas que 
buscam conhecer, relacionar-se e satisfazer seus clientes. Nessa perspectiva, o 
Marketing educacional é uma ferramenta composta por diversas estratégias 
utilizadas pelas instituições de ensino modernas para tornar sua marca conhecida e, 
dessa forma, captar e manter alunos, assim como propõem Kotler e Fox (1994), 
Cobra e Braga (2004) e Colombo et, al. (2005). O objetivo do trabalho envolve a 
identificação das estratégias de Marketing educacional que o Convesti, uma escola 
particular mossoroense, implementou para se reposicionar e competir de forma 
eficiente em relação à concorrência. Entre os processos metodológicos empregados 
para atingir os resultados esperados, encontra-se as pesquisas bibliográfica 
(fazendo levantamento dos principais autores relacionados sobre o tema de 
Marketing educacional) e exploratória, com a aplicação de um questionário com o 
responsável pelo setor de Marketing da instituição, bem como a realização de um 
estudo de caso das estratégias mercadológicas da escola, com recorte temporal nos 
meses de novembro de 2012 a julho de 2013. Nesse sentido, após a realização da 
identificação das estratégias, foi possível concluir que o Marketing em sua vertente 
educacional, de fato, orienta e auxilia as instituições de ensino a vencerem a 
concorrência e fortalecerem suas marcas. Em suma, conclui-se que o Convesti faz 
uso das noções de Marketing para se posicionar na mente dos consumidores como 
uma escola completo, no qual apresenta todo um aparato de conhecimento científico 
ligado diretamente à transmissão de princípios e valores educacionais, humanos e 
sociais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing Educacional; Reposicionamento de Marca; 
Instituições de Ensino. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, Marketing has become a necessity to those companies which try to 
know, get involved and satisfy the clients. This way, educational Marketing is a tool 
composed by several strategies used by modern teaching institutions to make their 
brands known in society and, through this way, get and keep students, as we can 
see in the works of Kotler e Fox (1994), Cobra e Braga (2004) and Colombo et, al. 
(2005). The aim of our work is to analyze the educational marketing strategies 
developed by Convesti, a private school located in Mossoró, Rio Grande do Norte, in 
order to get a new position and compete against the others schools in an efficient 
way. Among the methodological processes that we developed in order to get to our 
objectives, there are bibliographic (in which we studied the main authors whom study 
the educational marketing subject) and investigative researches with the application 
of a questionnaire with the principal of the Marketing section of the school, as well as 
the realization of an analysis of the school’s marketing strategies between November 
2012 and July 2013. After the analysis of the strategies, it was possible to conclude 
that Marketing, in an educational view, in fact, guides and helps teaching institutions 
to be good competitors and makes them to be strong and well known in society. As a 
whole, we can say that Convesti makes use of Marketing strategies to get a position 
in consumers’ minds as a school which is entirely good, presenting a complete 
apparatus of scientific knowledge directly linked with the transmission of principles 
and educational, human and social values. 

KEY WORDS: Educational Marketing; Brand Reposition; Teaching Institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Marketing surgiu em decorrência das mudanças impulsionadas pela 

Revolução Industrial. Naquela época, a produção de bens de consumo foi 

estimulada, bem como, a concorrência. Por isso, as organizações industriais 

começaram a utilizar as ferramentas mercadológicas para aprender a lidar com seus 

consumidores, despertando suas necessidades e, consequentemente, atraindo 

novos clientes. 

Com o passar dos anos, tornava-se inevitável o uso do Marketing para as 

empresas, até mesmo nas mais tradicionais como as instituições de ensino. Essas, 

por sua vez, tentaram se desvincular das estratégias de mercado, porém, renderam-

se e passaram a ver seu público como clientes que precisam ser identificados, 

analisados e satisfeitos. Dessa forma, foi constituída a definição de Marketing 

educacional ou Marketing para instituições de ensino educacionais. 

De acordo com esse novo cenário, o tema desse trabalho trata do uso 

estratégico das ferramentas do Marketing educacional. O objeto desse estudo 

envolve uma instituição de ensino particular de Mossoró, o Convesti. Uma instituição 

que iniciou seus trabalhos oferecendo serviços de preparação para concursos e 

vestibulares, mas que, com o tempo, alcançou novos públicos.  

Para o ano letivo de 2013, o Convesti implementou medidas de Marketing 

diferenciadas que tinham o propósito de reposicionar a sua marca, buscando ser 

percebida pelo público como um colégio completo e não mais como uma empresa 

de educação.  

 Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é identificar as estratégias de 

Marketing educacional utilizadas pelo Convesti Colégio e Curso para alavancar o 

nome da instituição, e, dessa forma, destacá-la entre tantos colégios tradicionais e 

consagrados da cidade. Através disso, será analisada, de forma particular, a prática 

dessas ferramentas mercadológicas em suas campanhas realizadas ao longo do 

ano, bem como os apelos publicitários presentes. E por fim, será identificada as 

estratégias utilizadas para captar e manter alunos. 

 O interesse por este tema se justifica devido ao constante avanço da 

concorrência no ramo educacional em Mossoró. As escolas particulares estão 
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buscando, a cada dia, novos recursos para atrair mais clientes, e o Marketing acaba 

sendo seu grande aliado.  

 Dessa forma, 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. 

 Essa pesquisa apresenta como problemática responder ao seguinte 

questionamento: quais são as estratégias de Marketing educacional utilizadas pelo 

Convesti Colégio e Curso entre os meses de novembro de 2012 a julho de 2013. 

O estudo tem como referencial teórico autores que trabalham o Marketing 

educacional e suas estratégias, além de outras vertentes que também envolvem 

esse cenário. Para os estudos referentes ao Marketing educacional de forma geral e 

específica, utilizou-se dos seguintes autores: Kotler e Fox (1994), Cobra e Braga 

(2004) e Colombo et. al (2005). Sobre a perspectiva da gestão de marca, incluindo o 

estudo sobre o posicionamento: Pinho (1994), Kotler (1998) e Oliveira (2008). Ainda, 

tratando-se por meio das abordagens de Lupetti (2006) e Gonçalez (2009) assuntos 

que envolvem a criação e o desenvolvimento de campanhas publicitárias. Por sua 

vez, temas referentes ao planejamento de mídia foram apoiados através das 

discussões de George e Michael Belch (2008) e Sissors e Bumba (2011).  

 Os procedimentos metodológicos foram realizados em três fases, auxiliadas 

por pesquisas distintas: bibliográfica, exploratória e estudo de caso. 

 A primeira fase envolve a pesquisa e o levantamento bibliográfico necessário 

para embasar a análise. Para isso, foram utilizados teóricos importantes do meio do 

Marketing educacional. Vale ressaltar que essa pesquisa foi essencial para o 

desenvolvimento de toda a monografia. 

A segunda fase se refere à pesquisa exploratória, servindo para familiarizar o 

pesquisador com a problemática. Ainda nessa fase, foi realizada uma entrevista 

semi-estruturada com o gerente de Marketing da instituição que é objeto da 

pesquisa.  

A terceira fase foi contemplada com um estudo de caso e análise das 

estratégias de Marketing educacional utilizadas pelo Convesti com intuito esclarecer 
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as decisões que envolvem o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e quais foram os resultados. 

 A monografia está divida em 03 capítulos: o capítulo 01 trata das discussões 

acerca do Marketing educacional, focado nas instituições de ensino básico, com o 

propósito de identificar os conceitos que podem ser úteis no ambiente organizacional 

escolar. 

No segundo capítulo foram abordadas as estratégias arquitetadas pelas 

Instituições de Ensino básico para ingressar de forma definitiva no mercado 

competitivo e na mente do seu consumidor-alvo.  

No capítulo 03 foi realizada a análise das estratégias de Marketing 

educacional utilizadas como ferramenta mercadológica pelo Convesti para se firmar 

no campo da educação da cidade de Mossoró como um colégio completo. 
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CAPITULO 1: O MARKETING EDUCACIONAL 
  

 Este capítulo trata das discussões acerca do Marketing educacional, focado 

nas instituições de ensino básico, com o propósito de identificar os conceitos que 

podem ser úteis no ambiente organizacional escolar, tanto para tornar a instituição 

mais conhecida no mercado, quanto na hora de prospectar novos alunos, fidelizar os 

que já possuem e também na busca pela satisfação de suas necessidades. 

 

1.1 Definindo o Marketing 

 

O Marketing é uma palavra de origem inglesa que significa estudos de 

mercado ou mercadologia. Para tanto, Marketing é todo o processo de planejamento 

para a divulgação de uma marca. É um conjunto de estratégias utilizadas para criar, 

comunicar e distribuir um produto ou serviço. 

Como bem revela 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 simples coisas, mas soluções para seus problemas, 

além de satisfação pessoal. 

Ainda sob seu pensamento, Honorato (2004) define as funções básicas do 

Marketing como: funções de trocas, envolvendo a compra e venda; funções de 

distribuição física, relacionando ao transporte e armazenamento; e por fim, a função 

de facilitação, baseando-se no financiamento e pesquisa de mercado. 

 Kotler e Armstrong (2008) deixam claro que o Marketing não é somente a 

ação de venda, mas está diretamente ligada ao sentido de satisfazer as 

necessidades dos clientes e logo definem: 

[...] o Marketing é um processo administrativo e social pelo qual 
indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por 
meio da criação e troca de valor com os outros. Em um contexto mais 
específico dos negócios, o Marketing envolve construir 
relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes. (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2008, p. 4)  

 O que os autores declaram é que o Marketing vai além de uma simples 
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função de vendas e propaganda, é uma forma de lidar com os clientes. Através 

dessa relação harmoniosa e lucrativa, as empresas possuem um feedback eficaz 

sobre seus produtos e serviços, que em decorrência dessa ação, criam valores à 

marca. 

 As estratégias de Marketing além de construir vínculos fortes, também podem 

ajudar as empresas a traçarem metas e objetivos. Acresce que, um setor de 

Marketing bem posicionado pode ser crucial para o desenvolvimento e sucesso de 

todo empreendimento. 

 Para Kotler e Fox (1994) o foco principal do Marketing está relacionado às 

satisfações por meio do processo de trocas, ou seja, uma empresa oferece 

programas de qualidade, que satisfaçam seus clientes, e recebem em troca o lucro 

tão esperado. Um profissional da área está apto a entender, planejar e administrar 

essas trocas. 

O Marketing é análise, planejamento, implementação e controle de 
programas cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias 
de valores com mercados alvo e alcançar os objetivos institucionais. 
Marketing envolve programar as ofertas da instituição para atender as 
necessidades e aos desejos de mercados-alvo, usando preço, 
comunicação e distribuição eficazes para informar, motivar e atender a 
esses mercados. (KOTLER; FOX, 1994, p. 4)  

Nesse ponto, está a chave para um Marketing eficiente: a comunicação. Para 

que as atividades sejam captadas pelo seu público-alvo, havendo, 

consequentemente, um retorno significativo, é preciso que a comunicação seja clara, 

direta, eficaz e integrada. 

 Em suma, 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. 

 

 



16 

 

1.2 Serviços Educacionais 

 

Serviço é o setor variado e intangível dos negócios. É uma atividade 

apreciativa posta à venda. Não se caracteriza como uma transferência de bens, pois 

não há a posse material. 

Segundo Rathmell (1996) apud Las Casas (2002, p. 17) “serviços é um ato, 

uma ação, um esforço, um desempenho”. E Las Casas (2002, p. 18) logo conclui 

que “serviços é a parte que deve ser vivenciada, é uma experiência vivida.” Do 

mesmo modo, um serviço pode ser toda e qualquer atividade apreciada pelos 

consumidores. 

Ainda sob as teorias do último autor citado, Las Casas (2002, p. 20. Grifo do 

autor) revela que os serviços são devidamente separados como: 1) Serviços de 

consumo – serviços prestados ao consumidor final; 2) Serviços Industriais  – 

serviços prestados a organizações empresariais.  

Com relação a isso, o setor de educação que também se encaixa em uma 

forma de prestação de serviço, segundo Las Casas (2002) está classificado no tipo 

de serviços de consumo, e ainda, incluso nas atividades duráveis, pois pode ser 

usufruído por um tempo longo. O serviço educacional é uma atividade extremamente 

valiosa, e transmite um dos maiores benefícios à sociedade: O ensino. 

Seguido pelo pensamento de Facó (2005), os serviços educacionais 

apresentam algumas peculiaridades que impedem a mensuração do seu grau de 

satisfação pelos consumidores: intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade, 

variabilidade e interferência. 

A intangibilidade ocorre porque um serviço não é algo físico, logo, não pode 

ser testado e avaliado antes da efetuação da compra. Segundo Facó (2004) antes 

de fazer uma escolha, um aluno não pode experimentar várias instituições de ensino 

para ajudar em sua decisão. 

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. O autor exemplifica que, no caso de uma escola 

recém inaugurada, a inseparabilidade é ainda mais realçada, pois ainda não há 

referência e sua qualidade ainda não é comprovada. 
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A perecibilidade existe, devido à falta de estocabilidade. Não há como estocar 

um serviço educacional se não houver consumo, não existindo a possibilidade de 

“guardar vagas”. Facó (2005) salienta que se essas vagas não forem preenchidas 

enquanto ofertada, haverá uma perda. 

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. 

A interferência existe por não ser um serviço com garantia de excelência. 

Como explica o autor, essa condição depende também de outros fatores, como por 

exemplo, a própria capacidade e condição de aprendizado do aluno ou mesmo, a 

qualidade do ensino praticado na escola anterior. 

Todas as peculiaridades dos serviços educacionais, segundo Facó (2005, p. 

22), 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”. Cada aluno vê o serviço prestado e a instituição como um todo da 

maneira que lhe convém. 

Naturalmente, todo e qualquer produto ou serviço quando aliado ao 

Marketing, apresenta em suas características organizacionais, o chamado composto 

ou Mix de Marketing.  

O mix de Marketing para Honorato (2004, p. 6) “é o conjunto de variáveis 

controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar a resposta dos 

consumidores”. São ações mercadológicas que unidas e estrategicamente bem 

utilizadas, podem atender o cliente com mais eficiência. Aliás, todas essas ações se 

voltam para uma única direção: o consumidor.  

De acordo com Honorato (2004), no setor de serviços, além dos 4 P’s 

tradicionais do Marketing (Produto, preço, praça e promoção) são acrescentados 

mais 3 P’s: evidências Físicas (Physical Evidence), processos e pessoas. Em 

contrapartida, Las Casas (2002) expõe que para os serviços, existem 8 P’s, 

incluindo 4 novos: perfil, processos, procedimentos e pessoas. Para isso, o autor 

estabelece a seguir: 
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• Perfil: Envolve o estabelecimento onde será feita a prestação do serviço. É 

tudo que inclui o visual do local. (Ex: Comunicação visual, móveis, higiene 

etc.); 

• Processos: São os aspectos da administração do estabelecimento. É um 

serviço de qualidade e bem organizado taticamente para satisfazer os 

clientes. É implementado para facilitação; 

• Procedimentos: Refere-se ao atendimento. É o contato direto e pessoal com 

os funcionários de uma empresa; 

• Pessoas: Define-se como a capacitação ou treinamentos dos funcionários. 

Envolve também o humor, a aparência etc. 

Nos serviços educacionais, como alerta Facó (2005) há um diferencial que só 

cabe nesse setor. Trata-se da frequência de contato, dado pelo fato dos alunos irem 

todos os dias à Escola e passarem várias horas em mais ou menos 20 anos: 

Ele passa a maior parte de sua infância, adolescência e juventude 
dentro de um estabelecimento de ensino. Através desse contato diário 
é que o ensino é entregue, criando uma situação sem comparativo no 
que diz respeito a prestação de serviço. (FACÓ, 2005, p. 25) 

Desse modo, as atividades na educação devem possuir um cuidado à parte, 

com um estudo e aplicações de estratégias cuidadosamente analisadas para que 

haja um correto esclarecimento. Por isso, as instituições precisam de um setor 

profissional de Marketing que saiba controlar devidamente as ações internas e 

externas do mercado atual a que está inserida. 

 

1.2.1 O Mix de Marketing nos Serviços Educacionais 

 

Tomando a definição do composto de Marketing, encontram-se os 4 P’s 

tradicionais. Conforme Ariza (2006) se as escolas buscam sucesso, além dos 

trabalhos de caráter pedagógico, elas devem investir no mercadológico também. E 

para isso, precisam estar em harmonia com os 4 P’s.  

O mix de Marketing transformado para o setor educacional segundo a autora 
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é o seguinte: 

• Produto: matrículas, o corpo docente, materiais didáticos, metodologia, 

instalações etc. 

• Praça: localização da instituição 

• Preço: valores das matrículas e mensalidades propostas; 

• Promoção: atividades de divulgações, publicidade, campanhas presentes na 

instituição. 

De acordo com Sampaio (2005) Há um diferencial no composto de Marketing 

dos serviços educacionais, que seria o quinto P – o Professor. 

Como o autor relata, “os dirigentes responsáveis pelos planos futuros de suas 

instituições não permitem ou não levam a conhecimento dos professores a suas 

ações futuras, a sua missão.” (SAMPAIO, 2005, p. 163). Os professores apresentam 

grande importância na Escola, porém são pouco aproveitados. Algumas instituições 

os tratam apenas como instrumento de ensino, entretanto, eles podem ser o elo de 

aproximação com o aluno, tornando-se a voz da instituição em sala de aula e, em 

alguns casos, é parte decisiva na escolha.  

Para Cobra e Braga (2006) o professor como personagem importante do 

Marketing nas instituições de ensino, deve ser constantemente orientado e 

estimulado. Nesse quesito, não envolve apenas as condições favoráveis de trabalho, 

em torno de ambiente físico e remuneração, mas também a sua valorização. 

 

1.3 Marketing para Instituições de Ensino 

 

Inicialmente, o Marketing era visto como uma atividade de venda, promoções 

e manipulação, retardando a sua implementação nas instituições de ensino. De fato, 

as escolas se negavam a serem associadas a técnicas que visavam, segundo elas, 

apenas a busca por novos clientes e mais matrículas. 

Com o passar dos anos, à medida que o Marketing foi sendo mais bem 

estudado e, aliado às mudanças radicais que foram acontecendo no setor da 

educação, principalmente se tratando do aumento no número de escolas, as 
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instituições precisaram se adaptar às realidades e exigências desse mercado, 

lançando mão de estratégias para se sobressaírem. Nesse caso, as instituições de 

ensino precisaram tornar seu serviço muito mais atraente e divulgado, 

incrementando sua missão educacional. 

Facó (2005) relata que paralelamente às mudanças na estrutura das 

empresas, o conceito de qualidade passou a ser elemento determinante nas 

atividades operacionais e mercadológicas e, as instituições precisaram incorporar 

essa nova linguagem para melhor se relacionar com seu público. 

As Instituições de ensino tomaram posse da condição de verdadeiras 

empresas, com missão, objetivos e claro, clientes. Na constante procura pelo 

destaque em meio à crescente concorrência e, ainda, uma melhor participação no 

mercado, as escolas investiram em ferramentas que melhor atendessem às 

expectativas e satisfação dos alunos, e por isso, começaram a investir em um setor 

de Marketing e comunicação, com profissionais que realmente entendem do 

assunto: 

Marketing é uma atividade central das instituições modernas, 
crescendo em busca de atender eficazmente alguma área de 
necessidade humana. Para sobreviver e tornar-se bem-sucedidas, as 
instituições dever conhecer seus mercados, atrair recursos 
suficientes, converter esses recursos em programas, serviços e 
idéias apropriadas e distribuí-los eficazmente aos vários públicos 
consumidores (KOTLER; FOX, 1994, p. 23). 

 O Marketing Educacional, portanto, é necessariamente uma ferramenta que 

se concentra na satisfação do seu mercado-alvo. Kotler e Fox (1994) ainda revelam 

que as escolas que orientadas por essas ferramentas, experimentam de uma 

considerável melhora em eficácia no recrutamento. 

 O Marketing no ambiente escolar ainda vem sendo trabalhado com cuidado, 

pelo fato de ser constantemente criticado e ser tratado como sinônimo de venda e 

lucro. Contudo, o Marketing Educacional vai além de prospectar clientes e atrair 

matrículas. Suas ferramentas permitem que as instituições se tornem mais 

transparentes e honestas. Elas se conhecem enquanto instituição, obtém 

informações relevantes sobre seu público e, principalmente, permitem que a 

sociedade encare sua imagem organizacional, mesmo com suas forças e fraquezas 

e, por isso, se posicionam bem melhor no mercado, atingindo os seus objetivos. 
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O delineamento de ações estratégicas em Marketing Educacional 
decorre do processo de busca entre as possibilidades do ambiente em 
termos de crescimento e a capacidade de se posicionar da instituição 
de ensino. (COBRA; BRAGA, 2004, p. 27) 

Sendo assim, o Marketing educacional se torna uma realidade presente para 

que as escolas conheçam seu público – que engloba alunos, pais e responsáveis – 

conheçam também as suas necessidades, trabalhem para garantir a eficiência em 

seus serviços, e concomitantemente, proporcione satisfação. 

 

1.3.1 A importância do Marketing Educacional 

 

Como foi explicado antes, o Marketing Educacional pode ser definido como o 

conjunto de ferramentas para tornar o ensino de uma instituição mais atrativo e 

qualificado, proporcionando a satisfação integral de seu público-alvo. 

 Esse tipo de ferramenta é indispensável para que as escolas descubram e 

implementem seus conceitos institucionais e, assim,  possa os colocar em prática. 

Do mesmo modo, ao fazer uso de estratégias certeiras, o Marketing educacional 

pode despertar desejos nos consumidores, transformando-os em possíveis alunos 

e/ou fidelizar os já existentes. 

Para Braga (2002) os benefícios que o Marketing Educacional proporciona às 

instituições, envolvem os seguintes pontos: 

• Aumenta o nível de profissionalização; 

• A qualidade dos serviços prestados se torna mais aparente; 

• Obriga a instituição a definir sua missão, metas e objetivos; 

• Incita a instituição a trabalhar com planejamento estratégico; 

• Posiciona a instituição no mercado; 

• Seleciona mercados-alvo; 

• Orienta na melhoria dos produtos e serviços oferecidos; 
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� Melhora a satisfação dos públicos. 

Contudo, para o autor, o maior benefício que as atividades do Marketing 

podem proporcionar a uma instituição de ensino é estimular uma visão geral e 

aprofundada do seu mercado. A partir dessas ações, as escolas começam a 

entender sua real abrangência. 

De acordo com Kotler e Fox (1994, p. 30) a gestão de uma instituição de 

ensino pelo Marketing não é prejudicial e muito menos antiética, como alguns 

críticos o definem. As escolas que apresentam um departamento profissional voltado 

para as ações de mercado tendem a atingir seus objetivos com maior eficácia. 

“Marketing é a ciência aplicada mais preocupada em administrar trocas de forma 

eficaz e é relevante às instituições educacionais tanto quanto às empresas que 

visam lucro”. Nessa perspectiva, são enfatizados os principais benefícios.  

O Marketing pode indicar o sucesso no atendimento da missão, auxiliando a 

instituição a identificar os possíveis problemas e planejando as respostas 

necessárias que ajudarão a atender sua missão e cumprir suas metas educacionais. 

Segundo os autores, permite-se uma maior satisfação do público quando uma 

instituição é orientada pelo Marketing. Ao se embasar na teoria da importância de 

mensurar e satisfazer as necessidades dos consumidores, o Marketing faz com que 

as instituições produzam um nível melhor de serviços ao cliente. 

A melhora na atração de recursos também é uma consequência do Marketing, 

como revela Kotler e Fox (1994). Devido ao desenvolvimento de uma abordagem 

bem trabalhada e disciplinada na satisfação do cliente, essa ferramenta é capaz de 

ativar e melhorar à atração, com estudantes, funcionários, voluntários, doações etc. 

O Marketing é capaz de gerar a eficiência das atividades. Para os autores, o 

setor da administração da instituição quando supervisionada pelas ações 

mercadológicas é destacada, promovendo o desenvolvimento e avanço dos 

programas, preços, comunicações eficazes e distribuição. 

Os autores ainda relevam que os administradores das instituições não podem 

sequer desperdiçar esses recursos e para isso, devem possuir tanto eficiência 

quanto eficácia nas atividades de Marketing. Um conhecimento aprofundado e 

estudado sobre essas técnicas podem ser essenciais para o desenvolvimento desta 
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tarefa. 

 Nesse sentido, um dos recursos que integra as atividades do Marketing na 

perspectiva empresarial, é a gestão com foco na marca ou branding – técnicas 

utilizadas para construção e fortalecimento de uma marca no mercado –. Trabalhar a 

marca, sua imagem e os valores atribuídos a ela é fundamental para que as 

instituições de ensino consigam selecionar as melhores estratégias para alcançar 

seu público. 

 

1.4. Gestão de Marca 

 

Uma das importantes questões que precisam ser discutidas no meio 

empresarial envolve o fato de que as instituições de ensino precisam trabalhar sua 

marca no mercado, criando valores, descobrindo atributos e, de certa forma, 

posicionar-se como uma empresa, cujo interesse é cumprir a sua missão de formar 

pessoas com elevado senso de cidadania e com capacidade de atuar 

profissionalmente. 

Dessa forma, toda e qualquer empresa que almeja ser lembrada, precisa 

trabalhar embasada nos conceitos de branding – termo inglês que significa gestão 

estratégica de marcas. 

De acordo com Pinho (1996, p. 14) a American Marketing Association, no ano 

de 1960, definiu marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma 

combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes.” 

Sendo assim, a marca é mais do que um simples nome com uma identidade visual, 

é um meio de identificação rápida e de diferenciação. 

Segundo Pinho (1996, p. 21) “a marca é um elemento preponderante na 

conformação do produto ou serviço ao consumidor”. A marca pode ser considerada 

a parte valiosa da empresa, em decorrência do público repetir seu nome diversas 

vezes, memorizando instantaneamente, desse modo, ela se torna a sua 

representante oficial perante os clientes. 

Devido a essa tamanha importância que a marca agrega, as empresas devem 
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investir em estratégias que a elevem, colocando-a como foco da gestão empresarial. 

Considerando que a marca é o principal patrimônio da empresa e seu elemento mais 

competitivo, cada vez mais, ela está permeando a filosofia de gestão das empresas. 

Nesse caso, “a marca deixa de ser a cereja do bolo para ser o próprio bolo” 

(CAVALHEIRO, 2005, p. 37). O que antes era uma preocupação secundária, hoje, 

tornou-se imprescindível para uma organização empresarial que almeja ser bem-

sucedida. 

 Grewal e Levy (2011, p. 190) apontam os benefícios que uma marca forte 

pode introduzir na empresa: 

• Facilitam a compra; 

• Estabelecem lealdade; 

• Protege as empresas da concorrência; 

• Reduzem os custos de Marketing; 

• Mantém as empresas ativas; 

• Impactam o valor de mercado; 

Com isso, segundo os autores, além das características físicas e funcionais 

de um produto, ou mesmo da maneira como acontece a prestação do serviço, as 

marcas conseguem proporcionar mais que isso. Com o tempo, a estima da marca 

para a empresa se tornou incontestável. Para tanto, elas obtêm o poder de criar 

valores aos produtos e serviços e, além disso, destacam os atributos existentes. No 

caso, o produto deixa de ser apenas um bem e passa a envolver os sentimentos 

despertados nos clientes. 

Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas 
incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis 
relevantes para o consumidor e que contribuem para diferenciá-la 
daquelas que são similares. Assim, ao adquirir um produto, o 
consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de 
valores e atributos da marca. (PINHO, 1996, p. 43) 

Pinho (1996) esclarece que a partir da criação dos valores atribuídos à marca, 

a relação entre empresa/consumidor se torna ainda mais estreita. A questão agora 

envolve aspectos racionais e principalmente emocionais, trata-se de confiança 

depositada, aliada a outras características como a qualidade do produto e o bem-
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estar que ele vai causar. É um conjunto de valores e benefícios percebidos e 

apreciados. 

 

1.4.1 Os Pilares de Marcas Fortes 

 

 Conforme Cavalheiro (2005, p. 38) cita “a essência da marca é o valor 

percebido e apreciado por todos os seus públicos”. E para que essas atividades 

sejam relevantes, as empresas se firmam em quatro pilares para fortalecer a marca. 

São eles: a diferenciação, relevância, estima e familiaridade. 

A diferenciação é uma característica própria da instituição de ensino e 

facilmente percebida pelos consumidores. Para a autora, trata-se do que diferencia 

uma marca das demais. É a unicidade e distintividade, facilmente notável, que uma 

escola apresenta. 

De acordo com Cavalheiro (2005), a relevância se caracteriza como a 

importância que os consumidores apresentam aos diferenciais divulgados da 

empresa. É o nível de adequação e pertinência que um consumidor tem por uma 

determinada marca.  

Estima é o bom sentimento que o consumidor tem pela marca, envolvendo 

quesitos como a consideração, respeito e lealdade. E não muito distante, a autora 

acrescenta a familiaridade, denominada como o relacionamento afetivo, íntimo e 

pessoal entre consumidor e empresa. É o grau de conhecimento que um cliente 

apresenta, de uma marca, criando simpatia e desenvolvendo uma imagem positiva. 

 Cavalheiro (2005) complementa que a diferenciação e relevância aparecem 

quando existe a estima e familiaridade. Dessa forma, a marca consegue criar 

simpatia e afinidade não somente com seus consumidores, mas, também, com seus 

valores, emoções e necessidades. 

 

1.4.2. A Marca da Instituição de Ensino 

 



26 

 

Transferindo esses conceitos para a realidade educacional, as escolas 

precisam trabalhar a sua gestão de marca, se querem se destacar no ramo 

acadêmico. Cobra e Braga (2004) acrescentam que no caso das instituições de 

ensino, a marca representa mais do que um nome, mas um valor de uma imagem, 

um símbolo forte que representa os valores morais, éticos e de qualidade. 

Algumas instituições começaram a investir e aplicar essa ideia, dessa 

maneira, a que não ousar e iniciar esse processo de enfoque, certamente ficará para 

tras, tanto em avanço empresarial quanto na memória do público. 

Em um ambiente tão imprevisível, uma instituição não pode mais se 
apoiar somente em seus produtos (cursos, produção acadêmica), 
serviços (objetividade do atendimento, solução personalizada e ágil) e 
ativos (campi, laboratórios, etc.). Desenvolver uma estratégia de 
marca coerente e consistente com seu mercado é questão de 
sobrevivência na era do conhecimento, em que qualquer deslize é 
percebido rapidamente e por muitos indivíduos. (CAVALHEIRO, 2002, 
p. 37) 

Para a autora, devido ao avanço nas inovações que hoje fazem parte das 

instituições de ensino, o que era antes a “alma do negócio”, agora são apenas 

commodities. Isso quer dizer que os serviços ofertados pelas escolas, hoje em dia, 

são serviços comuns, já que ensino e conhecimento toda escola transmite. Daí é 

que se insere a gestão da marca: sair do básico e encontrar novos meios que 

atraiam os alunos. 

No pensamento de Cobra e Braga (2004) a essência e natureza do valor 

estão relacionadas aos benefícios recompensados. Bem como, a escola precisa 

tornar seu serviço desejado, valorizado e apreciado pelos alunos, e isso virá com um 

trabalho desenvolvido com foco na marca. 

Ainda de acordo com Cobra e Braga (2004), existem alguns fatores para 

construir marcas de sucesso e, simultaneamente, fortalecê-las no mercado 

educacional.  

• É necessário agregar valor a marca da escola. Isso envolve demonstrar os 

atributos da marca educacional; 

• A marca precisa gerar forte emoção no público em geral; 

� É preciso alcançar a realidade das pessoas, e dessa forma, mostrar os 

benefícios da marca; 
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� É preciso alcançar a imaginação das pessoas, abordando mensagens 

profundas sobre a felicidade e o amor; 

� As instituições precisam trabalhar para criar preferência à marca; 

� Uma marca forte precisa estimular a lealdade; 

� É preciso estimular a fidelidade e a exclusividade. 

Para o autor, as instituições de ensino precisam penetrar tanto no mundo real, 

quanto no imaginário de seus consumidores, criando afeições e vínculos que, 

posteriormente, serão importantes para fortalecer sua marca. 

Cavalheiro (2005) salienta que nas instituições de ensino, uma marca bem 

gerenciada apresentará aspectos que influenciarão na decisão da escolha do “futuro 

aluno”. Entre esses aspectos estão: reputação, visibilidade e afinidade com o 

consumidor. Segundo a autora, a relação de cumplicidade que a escola apresenta 

com tudo aquilo que a cerca – funcionários, alunos, prospect e sociedade – é 

justamente o que vai lhe diferenciar das demais. 

A chave dessa relação está na mensagem implícita na marca da 
instituição atrelada não apenas aos cursos e serviços que oferece, 
mas também ao comportamento que a instituição demonstra enquanto 
escola, faculdade ou universidade e enquanto empresa como um todo. 
(CAVALHEIRO, 2005, p. 27) 

Enfim, a marca está unida ao que a instituição quer de fato comunicar e se 

fazer perceptível. Por sua vez, a impressão que a escola quer causar no público, e 

até mesmo seu comportamento perante ele, caracteriza-se como a imagem 

institucional. 

 

1.4.3. A Imagem da Instituição 

 

Para Cobra e Braga (2004) uma boa instituição precisa ser conhecida, 

reconhecida e admirada, para que se fixe na mente do consumidor. Complementa-

se que uma escola constrói sua imagem a partir de um período de bons serviços, 

não somente o que ela anda executando no exato momento do período de 

divulgação. 

Conforme Kotler e Fox (1994) as pessoas formam imagens das escolas 
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através de informações limitadas e imprecisas, ou seja, sem uma fonte confiável, 

através de uma indicação ou pelo tradicional boca a boca. Nesse ponto, para as 

escolas, é de suma importância que o público se familiarize com a imagem da marca 

e com suas qualidades, criando uma estima pelo que ela oferece. 

Kotler e Fox (1994, p. 59) definem imagem como “a soma de crenças, idéias e 

impressões que uma pessoa tem de um objeto”. Para os autores, a imagem é um 

conjunto de crenças e percepções pessoais acerca de alguma coisa. A definição se 

agrega de forma pessoal, pelo fato de cada pessoa possuir uma sensação, 

sentimento e imagem de forma única, variando de pessoa para pessoa.  

Contudo, Pinho (1996) a caracteriza como um conjunto de atributos e 

associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca. 

Entende-se que são as qualidades, benefícios e ideias que alguém apresenta e 

associa rapidamente a uma marca, pessoa ou coisa. 

Ainda sob o pensamento do autor, são delimitados dois tipos de associações: 

tangíveis e intangíveis: os tangíveis são tidos como atributos funcionais, como o 

produto, serviço, preço e garantias. Os intangíveis são relacionados aos atributos 

emocionais como entusiasmo, confiança, eficiência e diversão. Pinho (1996) 

acrescenta que as associações intangíveis causam um maior impacto no 

comportamento do consumidor, devido às emoções despertadas nele. 

A grande questão da imagem está na relação que ela possui com o 

comportamento do consumidor, por isso, ela deve ser bem trabalhada, para chamar 

a atenção, pois como Kotler e Fox (1994) afirmam, uma imagem é influenciada tanto 

pelas características físicas do objeto quanto por quem o vê, ou seja, uma escola 

que apresenta uma imagem positiva agradará muito mais a sociedade. 

 Do mesmo modo, uma instituição que busca um posicionamento melhor e 

diferenciado, precisa saber o que ela foi, o que de fato é, e como o seu público a 

enxerga, para assim, possa traçar as melhores estratégias de divulgação. 

Normalmente, a imagem atual de uma instituição é baseada em seus 
registros passados. Por conseguinte, uma instituição não pode mudar 
sua imagem através de uma mudança rápida de estratégia de relações 
públicas. Sua imagem é função de ações e comunicações. Uma 
imagem favorável forte surge quando a escola tem um bom 
desempenho e gera satisfação real, deixando, assim, que outros 
conheçam seu sucesso. (KOTLER; FOX, 1994, p.58). 
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O importante é que as instituições de ensino precisam ter conhecimento de 

como estão sendo vistas, para terem consciência se o que está sendo passado é 

favorável, coerente e confere com o que a escola realmente é. Se houver essa 

relação, então ela será facilmente identificada e destacada no mercado. 

 

1.4.4 O Posicionamento de Marca na Instituição 

 

As atividades de posicionamento devem estar presentes em todos os 

componentes do marketing, visando fortalecer e reforçar a imagem e identidade da 

instituição de ensino, já que para posicionar a marca no mercado, é preciso trabalhar 

sua imagem. 

Oliveira (2008) expõe que posicionamento é como a empresa quer ser 

percebida pelos seus clientes, é a ideia que se deseja transmitir. Uma marca bem 

posicionada aparece no mercado com uma agradável vantagem, pelo fato de 

oferecer excelente qualidade nos seus serviços e por ser única em um determinado 

tipo de produto ou segmento. 

De acordo com Kotler (1998, p. 265) o posicionamento pode ser caracterizado 

como o “ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira que 

ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas mentes dos 

consumidores-alvos”. A atividade pode ser interpretada como uma explicação 

indireta do porque o público deve adquirir o produto ou o serviço, envolvendo sua 

segmentação e valor no mercado e seus diferenciais. 

O posicionamento começa com um produto, uma mercadoria, um 
serviço, uma empresa, uma instituição e até mesmo uma pessoa... 
Mas o posicionamento não é o que você faz com o produto. O 
posicionamento é o que você faz com a mente do cliente potencial. Ou 
seja, você posiciona o produto na mente do cliente em potencial (RIES 
e TROUT apud KOTLER, 2001, p. 321). 

Para os autores, o posicionamento é uma atividade criativa, inserida com uma 

mensagem consistente e distinta para que a empresa e sua marca sejam 

conhecidas e lembradas pelo seu mercado-alvo. Nesse caso, o foco não está no 

produto, mas no que esse produto desperta nas pessoas. 

Keller e Machado (2008) descrevem o posicionamento como um ato de 
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superioridade que uma marca destrincha na mente no consumidor. A ação de 

posicionar uma marca remete a um conjunto de associações e promessas, incluindo 

os atributos, valores e benefícios que o consumidor deseja e espera alcançar 

através da realização da compra.   

Para Cobra e Braga (2004) para se diferenciar das demais, as instituições 

precisam se posicionar de forma clara perante sua clientela. Nesse caso, é de 

significativa importância que se compreendem os sonhos, problemas e preferências 

do público-alvo, para assim, definir as estratégias que melhor irão lhes satisfazer. 

Kotler (1998) acrescenta que quando uma marca é posicionada no mercado, 

logo ela pode precisar se reposicionar, por não ter havido resultados positivos como 

esperado a princípio.  Motivos como: a mensagem não foi fixada na mente do 

consumidor, mudança de preferências e gostos dos clientes, ou mesmo o 

posicionamento semelhante do concorrente direto, podem fazer com que a 

instituição repense suas estratégias e mude suas táticas para, novamente, destacar-

se. 

É de suma importância que as escolas escolham um posicionamento e foque 

nele, pois ele será a sua qualidade percebida, ou seja, sua reputação e, de certa 

forma, a melhor associação que o cliente terá da marca. Oliveira (2008) ainda 

comenta que toda e qualquer instituição precisa focar em apenas um alvo e atirar 

nele. Caso a empresa queira focar em todos, é capaz de não acertar nenhum e 

falhar em suas estratégias. 

As estratégias são utilizadas pelas instituições de ensino para atingirem seus 

objetivos finais. Kotler e Fox (1994) complementam que estratégia de Marketing é a 

escolha de um ou mais segmentos, de um posicionamento de marca competitivo e 

de um composto que satisfaça os consumidores escolhidos. Posterior ao momento 

em que uma instituição escolhe seus alvos, ela começa a desenvolver uma série de 

estratégias para cada mercado, a fim de que englobe a todos. 
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CAPITULO 2: AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING EDUCACIONAL   
 

Conhecidas as técnicas e conceitos que permeiam o Marketing Educacional, 

neste segundo capítulo serão abordadas as estratégias arquitetadas pelas 

Instituições de Ensino básico para ingressar de forma definitiva no mercado 

competitivo e na mente do seu consumidor-alvo. E ainda, de forma individual, serão 

discutidas as principais ferramentas proporcionadas pelo Marketing para fortalecer e 

divulgar a imagem de um serviço educacional. 

 

2.1. Estratégias de Posicionamento de Marca na Instituição de Ensino 

 

O posicionamento é como uma empresa deseja que as pessoas a vejam. É o 

sentido idealizado que uma marca ocupa na mente do consumidor de forma 

particular. Entretanto, para que uma organização introduza de forma clara seus 

conceitos, é preciso estabelecer estratégias que se relacionem fielmente com a 

imagem que é interessante transmitir e difundir.  

Kotler (1998) argumenta que para conseguir implementar estratégias focadas 

no posicionamento, as empresas precisam se diferenciar de acordo com a 

importância, o destaque, a superioridade, exclusividade, acessibilidade e 

lucratividade. Nesse caso, devem-se definir quantas e quais as diferenças que é 

interessante divulgar. As organizações precisam promover as diferenças de mais 

destaque e as que apelarão com mais facilidade e intensidade ao seu público 

potencial. 

Segundo Cavalheiro (2005) a definição pelo posicionamento é importante, 

pois a partir dessa escolha é que são determinadas as estratégias de propaganda e 

divulgação. As estratégias de posicionamento direcionadas para as instituições de 

ensino fundamental e médio são definidas por: 

• Tradição: a escola quer se apoiar no fato de estar há anos no mercado; 

• Excelência: ensino de qualidade. Conhecido como um colégio “forte”; 

• Diferencial Pedagógico: é uma escola temática, que preza pela cultura, pelo 

meio ambiente, etc.; 
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• Preço: apresenta o melhor custo/benefício; 

• Diferencial de Marca: apresenta algum diferencial extra, em algum aspecto 

isolado. 

A autora ainda argumenta que o fato de identificar de forma clara o 

posicionamento de uma empresa resulta, consequentemente, no fortalecimento de 

seu nome no mercado competitivo, por isso, devem ser escolhidas e realizadas da 

maneira mais acertada. 

Com isso, Kotler (1998, p. 266) salienta que uma marca deve escolher 

apenas um atributo/posicionamento e se promover, de forma convincente, como o 

“número um” nesse atributo, pois, desse modo, os compradores irão se lembrar da 

mensagem e da empresa pela sua força. Termos como: “melhor qualidade”, “melhor 

serviço”, “preço mais baixo”, “melhor valor”, “mais seguro”, “mais veloz”, “mais 

customizado”, “mais convincente” e “tecnologia mais avançada” são mais 

destacados. 

Kotler e Fox (1994, p. 172) definem que “uma posição descreve como uma 

pessoa ou grupo percebe uma instituição em relação às outras”. Dessa forma, a 

relação é, na maioria das vezes, comparativa. Ainda para os autores, o 

desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento apresenta quatro estágios, 

citados a seguir. 

As instituições devem examinar a sua posição atual em relação aos seus 

concorrentes principais, para saber quais são os atributos utilizados para comparar 

uma escola à outra. Essas informações podem ser obtidas por meio de um 

levantamento com grupos de interesse. 

Após a descoberta da posição atual em que se encontram, as instituições 

podem optar por três estratégias. 1) Acreditar que sua posição se encontra forte e 

desenvolvê-la perante os estudantes potenciais. 2) Desenvolver uma nova posição e 

divulgá-la. 3) Em um determinado momento, previamente escolhido, posicionar-se 

de uma forma pouco acostumada no mercado e avaliar suas conseqüências. 

A instituição deve escolher a posição que melhor se adapte às suas intenções 

e, então, trabalhá-la com esse foco. O planejamento deve ser cuidadosamente 

articulado para obter o resultado desejado. Depois, como último estágio, deve-se 
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colocar o planejamento na prática de forma fiel, clara e convincente. 

Kotler e Fox (1996) asseguram que tanto essas estratégias quanto as demais 

que a instituição de ensino se propuser a executar, precisam ser cuidadosamente 

coordenadas e manipuladas para surtir o efeito esperado. Entretanto, mesmo assim, 

podem-se levar anos até que a posição seja reconhecida no mercado e também na 

mente do consumidor. 

Sendo assim, Kotler (1998) salienta que, à medida que uma instituição 

desenvolve sua estratégia de posicionamento de Marca, ela deve ser comunicada 

efetivamente por todos os meios de comunicação disponíveis e pelo composto de 

Marketing, para uma maior disseminação. Dessa maneira, será mais fácil fixar e 

propagar a imagem de uma instituição não apenas para o público-alvo, como 

também para a sociedade em geral. 

Em suma, assim como foram revisadas, as estratégias de posicionamento 

possuem significativa importância. Uma dessas estratégias implementadas pelas 

empresas em suas campanhas publicitárias está relacionada a utilização de uma 

frase que geralmente acompanha a marca no decorrer das ações publicitárias – o 

slogan. 

 

2.1.1. O Slogan 

 

 O slogan é uma palavra de origem, comercialmente, americana. Seu 

significado implica em uma frase de efeito utilizada na publicidade. No mercado 

organizacional, é empregado para auxiliar no posicionamento de uma marca e 

expressar seu lema, como Lupetti (2003) bem afirma. Uma mensagem que se deve 

transmitir de forma direta e que resuma todo o conceito de uma instituição. 

 Rabaça e Barbosa (1987) apud Gonzales (2003, p. 24) denominam o slogan 

como uma “frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil 

percepção e memorização, que apregoa as qualidades e a superioridade de um 

produto, serviço ou idéia”. Para os autores, uma boa frase é aquela que repete em 

seu texto todas as informações da empresa ou produto, é aquela que prende a 
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atenção do consumidor, desperta nele uma atitude reflexiva e, acima de tudo, 

encerra a comunicação sem interferência alguma para quem o ouve. 

 Segundo Pinho (1996) o slogan consegue reforçar e fixar a imagem da marca 

no intelecto do consumidor através de uma associação de valores ao nome. 

Portanto, uma empresa que se utiliza desse recurso favorece a divulgação da sua 

marca e, por sua vez, propaga-a com maior intensidade.  

 De acordo com Lupetti (2003), o slogan apresenta algumas funções cruciais, 

uma delas é provocar uma associação automática da marca aliada aos principais 

diferenciais. A partir da atitude repetitiva da frase sucede a memorização, fazendo 

com que no momento da decisão da compra o consumidor se lembre de forma 

espontânea da empresa, remetendo-a mecanicamente. 

 Na publicidade como informa Gonzales (2003, p. 24) A partir do momento em 

que é estabelecida uma relação entre o nome da marca e a “atuação fictícia da 

ilustração e do título”, a mensagem transmitida é capaz de chamar a atenção de 

todo um público e até impressionar o leitor ou telespectador mais desatento. Acresce 

que, é costume das empresas utilizarem o mesmo slogan, repetitivamente e sem 

interrupção, em todas as peças de uma única campanha, pois, através dessa ação 

de palavras é destacada a imagem da instituição e o produto que se quer vender 

atrelado às suas qualidades. 

 Sucintamente, todas as ações de posicionamento apresentam um objetivo 

central: criar uma imagem positiva da marca para atrair novos consumidores 

potenciais. De acordo com Kotler e Fox (1994), no caso do mercado educacional, 

todas as ações estão voltadas para a captação de novos alunos, devido a mudança 

nos tempos, já que as instituições de ensino têm se confrontado com situações 

adversas, incluindo as realidades ameaçadoras, como a diminuição de jovens, 

migração da população e demanda. 

 

2.2. Captação de Alunos  

 

Segundo Kotler e Fox (1994) a razão e a base de toda instituição de ensino 

está nos alunos. Uma escola sem aluno, provavelmente, fechará as portas, pois não 
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terá como encher as salas de aula. Paralela a essa situação, também não se terá 

ex-aluno para, no futuro, oferecer apoio e reconhecimento. 

Para Ramalho (2005) o planejamento e a implantação de estratégias de efeito 

para a captação de novos alunos, devem apresentar três pré-requisitos, seguindo a 

seguinte ordem: no primeiro momento, a instituição precisa enfatizar de forma clara 

seu posicionamento no mercado e, nisso, ter dimensão do tamanho que quer atingir. 

É importante que a escola tenha uma posição também perante seus concorrentes, 

em relação ao preço, professores, estrutura etc. Por último, a escola precisa definir 

como deseja estar no futuro – escola para a classe média, para ricos, da massa, 

com uma única unidade ou várias sedes, temática, etc. Nessas etapas, os 

resultados são obtidos em longo prazo, mas são de fundamental importância para 

delimitar o processo de prospecção. 

De acordo com Kotler e Fox (1994) o processo de recrutamento de alunos 

consiste em diferentes etapas. A primeira delas corresponde à identificação dos 

problemas da instituição, para que não afete na atração e retenção dos alunos, o 

que ocasiona o declínio de matrículas. Na oportunidade, a concorrência deve ser 

vista como uma ameaça externa, porém, não é necessário ser levada a sério, até 

que interfira diretamente nos rendimentos/matrículas da escola. 

A segunda etapa, os autores conferem à instituição a definição das metas e 

objetivos para a admissão de novos alunos e matrículas, lançando mão de um 

processo de recrutamento que se adeque a sua estratégia institucional inicial. Nesse 

ponto, será definido o número de matrículas que se deseja alcançar e, 

principalmente, se a qualidade do serviço oferecido é boa o suficiente para 

comportar a demanda. 

A etapa seguinte aponta para a elaboração de pesquisa de segmentação para 

o mercado de alunos potenciais, a fim de que se conheça o processo de decisão. 

Como os autores afirmam, envolvem-se questões relacionadas ao público em que a 

instituição irá trabalhar com mais afinco e onde encontrar esse público. São 

abordados, também, os critérios de escolha e influência na hora da escolha, além de 

um estudo aprofundado da dimensão do mercado escolhido. 

Kotler e Fox (1994) determinam como a quarta etapa, a idealização das 

estratégias de Marketing, envolvendo a escolha pelos mercados-alvo promissores, 



36 

 

um composto bem estabelecido e despesas orçamentais. Nessa etapa, as 

estratégias são listadas como: mala direta, propaganda, publicidade e promoção, 

visitas, programas dentro e fora da unidade de ensino e, apoio a ex-alunos. 

  O planejamento e implementação de programas é mencionado por Kotler e 

Fox (1994, p. 380). Para os autores “o planejamento deve levar a melhoria no 

desempenho” e deve ser feita de maneira gradual e profissional pra melhor atender 

os alunos. Os programas de ações correspondem a criação de departamento de 

pronto atendimento de informações, apoio financeiro e acompanhamento contínuo. 

A etapa final é atrelada à análise rotineira dos resultados obtidos, incluindo o 

número de matrículas, aceitação, interessados, pedidos de informações, 

persuadidos e procedimentos que levem em consideração os custos das ações e a 

satisfação dos alunos. 

Conforme os autores afirmam, essas medidas são fundamentais para que as 

escolas apliquem as estratégias da melhor forma, tornando-se altamente eficazes 

para o recrutamento de novos alunos, promova a sua mensuração e aumento da 

satisfação e, como conseqüência, melhorar também a retenção dos alunos 

matriculados. 

Para Ramalho (2005, p. 95) a estruturação da estratégia de captação de 

alunos é baseada nos seguintes passos apresentados e devidamente explicados 

como: “identificação clara do público-alvo da Instituição de ensino; determinação do 

valor do aluno e seu respectivo custo de captação; planejamento e implantação das 

ações de comunicação”. 

De acordo com Ramalho (2005) o primeiro passo faz referência à 

identificação do público-alvo, levando-se em consideração a definição das 

necessidades do segmento de mercado. Após essa etapa, deve-se construir uma 

proposta de valor que atenda a essas necessidades e após isso, comunicar a esse 

segmento de forma relevante. Logo em seguida, é preciso localizar o decisor da 

escola, que nas instituições de ensino básico tende a serem os pais. Ainda é 

necessário buscar o cliente ideal para a escola e também os demais a quem ela 

deseja conquistar. 

No segundo passo, o autor acrescenta que é necessário determinar os 

custos, tanto do aluno quanto do processo de captação. O primeiro se refere ao 
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valor líquido a ser gerado por um aluno durante o período em que ele permanece na 

instituição como discente. O segundo faz alusão ao custo permissível de captação, 

ou seja, quanto a escola pode gastar para captar um aluno e quanto ela poderá 

gastar em mídia. 

Ramalho (2005) fecha a idéia no terceiro passo, quando se refere ao 

planejamento e implantação das estratégias e ações criativas de comunicação. Aqui, 

o autor afirma que, com base no número de alunos que a escola quer captar, é 

possível selecionar as mídias de maior eficiência. Dentre as ações, está incluído o 

“boca a boca”, onde os próprios alunos podem recrutar novos – os ex-alunos 

também se encaixam nessa posição –. Podem ser utilizadas mídias de contato como 

mala direta e o telemarketing, ou mesmo a televisão, outdoors e outros meios de 

maior exposição. Aumentar a participação do cliente nos eventos da instituição 

também se torna relevante. 

As estratégias de captação, poderão se tornar ineficazes se a instituição focar 

apenas nessa direção, esquecendo-se de reter e fidelizar os alunos matriculados. 

Dessa forma, os alunos poderão abandonar a escola rapidamente, não atingindo o 

seu objetivo. A estratégia de retenção é composta através do desenvolvimento de 

relações entre alunos, pais, funcionários, professores, administradores e demais 

públicos envolvidos em busca da satisfação geral e contínua. 

 

2.3. Marketing de Relacionamento nas Instituições de Ensino  

 

Nos últimos anos, as instituições de ensino têm utilizado de novas maneiras 

para se aproximar de seus alunos e clientes potenciais. Dessa forma, implementam 

ferramentas como o Marketing de relacionamento para criar relações afetivas e 

próximas com todos os públicos que a permeia. 

Porter (1993) apud Dugaich (2005, p. 117) define o Marketing de 

relacionamento como “o processo por meio do qual ambas as partes estabelecem 

relações eficazes, eficientes, agradáveis, entusiastas e éticas.” É uma relação 

proveitosa e recompensadora para todos que estão envolvidos na empresa. 

Segundo Cobra e Braga (2004) o Marketing de relacionamento tem por 

essência a criação de um vínculo e relação com o cliente, a fim de desenvolver 
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sentimentos de familiaridade, confiança e credibilidade quanto a uma marca e/ou 

instituição. A busca por essa interação com o cliente não deve ser entendida apenas 

como mais uma oportunidade de venda, mas como uma aprendizagem também. Se 

bem realizado, com planejamento e competência, poderá oferecer inúmeros 

benefícios à instituição. 

Para McKenna (1992, p. 121) "é através do diálogo que as relações são 

construídas e os produtos são concebidos, adaptados e aceitos”. Ainda acrescenta 

que o Marketing de relações é conveniente para o desenvolvimento de habilidades 

como liderança e fidelidade do consumidor, é uma relação que gera a rápida 

aceitação de novos produtos e serviços no mercado. 

A criação de relações sólidas e duradouras é uma tarefa árdua, de 
difícil manutenção. Mas acredito que, em um mundo onde o cliente 
tem tantas opções, mesmo em segmentos limitados, uma relação 
pessoal é a única forma de manter a fidelidade do cliente. (MCKENNA, 
1992, p. 105) 

O autor argumenta que após o boom de produtos e serviços disponíveis no 

mercado e devido ao crescente número de marcas, fidelizar o cliente agora é 

palavra de ordem e de suma importância para manter o equilíbrio da empresa ou ate 

guiá-la ao sucesso. Em ambientes de rápida transformação, essas relações são 

imprescindíveis. 

O Marketing de relacionamento direcionado para as escolas, conforme 

enfatiza Ariza (2006, p. 19) envolve a retenção do aluno e sua fidelidade. Segundo a 

autora, ter um relacionamento com seus alunos é o principal motivo que leva uma 

instituição ao sucesso. Acrescenta-se que “o foco nos alunos atuais proporcionará 

lucros, pois o fato de já ter conquistado a confiança do aluno atual aumenta a 

probabilidade da indicação e, consequentemente, da realização de novas 

matrículas”, ou seja, essa atitude ocorre quando um aluno confiante e satisfeito 

indica a escola para as pessoas de seu convívio. 

O Marketing de relações surgiu devido as mudanças no cenário do setor 

educacional como afirma Dugaich (2005).  A satisfação dos alunos passou a ser o 

foco das estratégias. Para isso, foi necessária a implantação de novas relações 

personalizadas e criações de vínculos mais profundos. Esses métodos contribuem 

para a fidelização e ajudam a fortalecer e criar associações positivas à marca. 
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Ainda para a autora, o relacionamento nas instituições de ensino alcança 

diversos públicos, desde prospects, alunos e ex-alunos a pais/responsáveis, 

funcionários e formadores de opinião. Para conseguir agradar a todos os públicos, a 

escola deverá administrar bem as relações, pois esse público é responsável por 

espalhar a imagem positiva da marca, tornando-se o grande fator de diferenciação 

do setor educacional. 

Dessa forma, para conseguir construir e manter um relacionamento produtivo 

com seu público é preciso conhecê-lo. Necessariamente, as instituições de ensino 

ao identificar seus clientes devem organizá-los por fases, pois cada fase de clientes 

precisará de uma estratégia diferente para ser alcançados e envolvidos. 

 

2.3.1. Fases de Relacionamento com os Alunos 

 

De acordo com Dugaich (2005), a construção do relacionamento nas 

instituições de ensino envolve algumas fases. Desde o cliente que ainda não é 

aluno, mas deseja conhecer a escola, até o ex-aluno que mesmo após sua 

graduação ainda possui um vínculo. Para a autora, as fases são constituídas por: 

prospecção, atração, fidelização e o chamado “alunos para sempre”. 

As instituições de ensino precisam incluir em suas atividades, estratégias de 

prospecção de alunos que visem o relacionamento. Para Dugaich (2005, p. 122), 

essas relações são essenciais para as escolas manterem um contato periódico com 

seus prospects – que podem ser através de emails, visitas, eventos –. Essa medida 

faz com que os clientes tenham um vínculo com a marca de forma “agradável, 

efetiva e interessante”. 

Quando um estudante realiza a matrícula em uma determinada instituição, ele 

deixa de ser prospect para ser um cliente que precisa ser atraído. Dessa forma, a 

escola precisa medir se os seus métodos de ensino são compatíveis com os 

objetivos e interesses pessoais do aluno. Ainda para a Dugaich (2005), as ações de 

atração precisam gerar certo encantamento, permitindo um relacionamento mais 

sincero. 
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Sobre as ações de encantamento presentes no Marketing de relacionamento, 

Ariza (2006) acrescenta que essa medida de atração faz com que a marca se torne 

familiar e, quanto mais familiar for a marca, maior a chance de ser adquirida. Dessa 

forma, se a instituição utiliza de medidas que encante o seu público, ela facilmente 

conseguirá passar para a próxima fase: a fidelização. 

O processo de fidelização pode ser interpretado como retenção/manutenção 

de clientes. De acordo com Dugaich (2005), as instituições devem trabalhar, cultivar 

e gerenciar o bom relacionamento com seus alunos, gerando neles a confiança. As 

estratégias devem estar focadas na permanência do aluno, sendo assim, promover 

atividades como encontros e eventos que reúnam todos os membros da escola e, 

principalmente, a estimulação do contato no convívio diário, são medidas que 

poderão estreitar os laços e criar vínculos mais longos. 

Nessa determinada fase, Kotler e Fox (1994) salientam que a retenção de 

alunos é tão importante quanto a sua captação, pois o aluno atual renova a cada 

ano seu relacionamento com a instituição através do processo de rematrícula. Para 

os autores, uma escola orientada para o mercado, precisa alcançar o máximo de 

satisfação possível.  

Na fase final, destacam-se os alunos graduados, mas que ainda carregam um 

vínculo forte com a instituição. Com isso, como forma de gratidão e lembrança por 

todos os bons momentos que passou e aprendizado que adquiriu, o ex-aluno levará 

sempre a escola consigo. Dessa forma, a marca se propaga e se torna presente no 

dia a dia da sociedade. Dugaich (2005) acresce que ter continuidade e manutenção 

nesse relacionamento faz com que o graduado se sinta parte integrante da escola e 

até multiplicador de matrículas.  

Intrínsecos ao círculo de relacionamentos presentes nas instituições 

educacionais estão incluídos os pais e responsáveis, nomeado por Dugaich (2005) 

como formadores de opinião. Na educação infantil e ensino fundamental, os pais 

possuem uma maior participação e decisão no processo de escolha por uma escola. 

Essa escolha parte da premissa do grau de compatibilidade de valores, ou seja, a 

família avalia se os valores e os métodos de ensino que a instituição prega condiz 

com que eles acreditam ser o correto. 
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No caso do ensino médio, os pais dividem a decisão por uma instituição com 

seus filhos, os próprios alunos. Na situação, é levado em consideração o grau de 

aprovação em processos seletivos, ou seja, a família e os estudantes escolhem 

aquela escola conhecida por levar seus alunos para a universidade e que apresenta 

o maior índice de aprovações da cidade. 

Como afirma Dugaich (2005, p. 128), as ações de relacionamento são 

importantes para “aproximar os pais dessas escolas a fim de que eles possam 

conhecer de perto a proposta educacional e o calendário das atividades dos alunos”. 

Dentre essas ações, estão inclusas as reuniões, eventos e palestras com 

pedagogos ou especialistas em educação discutindo junto aos pais, temas 

relevantes para a formação e amadurecimento das crianças, adolescentes e jovens. 

Outros setores que devem ser alcançados com um relacionamento ativo e 

respeitoso são os professores e funcionários.  

McKenna (1992, p. 134) finaliza afirmando que, “os negócios têm a ver com 

as pessoas, não com as coisas. Quando uma empresa concentra seus negócios no 

desenvolvimento de relações no mercado, fica impossível perder”. Dessa forma, 

uma instituição de ensino é construída através do esforço de um ciclo de pessoas, 

logo, a sua permanência também passa pela união dos envolvidos. Dessa forma, o 

relacionamento simultâneo entre prospects, alunos, pais, professores, funcionários, 

colaboradores e até mesmo concorrentes, é imprescindível para o sucesso de uma 

escola no campo de ensino básico.  

 

2.4. Marketing Digital para as Instituições de Ensino  

 

Com o visível crescimento das novas tecnologias, o surgimento das mídias 

sociais e a virtualização do consumo, os indivíduos começaram a utilizar as técnicas 

da internet para criar e estreitar vínculos. Dessa forma, as empresas precisaram sair 

do comodismo da relação face a face, voltando-se também para o público 

internauta, reformulando um novo modelo de anunciar, através do Marketing digital. 

Marketing digital, como afirma Souza (2012, p. 34) é o processo em que se 

usa a tecnologia de informação ligada a internet e demais dispositivos disponíveis 

para realizar uma comunicação de cunho comercial entre as empresas e seus 
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consumidores. A digitabilidade das relações comerciais não é uma ameaça, mas 

uma oportunidade de negócio por ser fonte de informação global. Ainda para o autor, 

“a internet coloca as empresas a disposição dos clientes com apenas um clique”. Em 

outras palavras, os produtos e serviços se tornam mais alcançados através do 

crescimento do advento da internet. 

De acordo com Pinho (2000), o Marketing para a internet tem como objetivo 

interagir e persuadir um novo público de forma individualizada, dirigindo suas 

mensagens a alvos específicos e tornando-se uma valiosa ferramenta de 

comunicação.  

Os primeiros anunciantes da internet foram às próprias empresas de 
tecnologia e os sites de busca, interessados em tornar conhecidos 
suas marcas, seus produtos e serviços, bem como ganhar com o 
grande e expressivo crescimento da web. Atualmente, os 
compradores são representados, de maneira mais geral, por todos 
aqueles anunciantes que tem produtos, serviços e sites para 
promover e vender on-line. (PINHO, 2000, p. 110) 

O que se entende através da citação é que a internet deixa de ser apenas um 

meio de interação entre pessoas para ser também um meio de interação entre 

pessoas e empresas. É, atualmente, um método de divulgação e comercialização, 

em que as organizações expõem suas marcas, produtos e serviços para um público 

agora diferenciado. 

Souza (2012) relata que atrelado ao desenvolvimento e poder da internet, as 

tendências de Marketing começaram a mudar para se adaptar. Nessa medida, as 

empresas passaram a utilizar a web para espalhar e propagar suas marcas, 

atingindo mais rápido seus públicos. 

Primeiro, é necessário enfatizar que a internet é atualmente a 
ferramenta de publicidade mais poderosa que qualquer empresa tem a 
sua disposição. As empresas devem estar em constante movimento, 
inovando, promovendo novas tecnologias e, nesse sentido, a internet é 
uma excelente ferramenta para fornecer os valores que os tornam 
diferentes. (SOUZA, 2005, p. 36) 

Para o autor, para que as empresas atinjam esse diferencial, elas devem 

colocar os clientes no centro das atenções, pois, a internet é controlada pelos 

consumidores. É preciso se voltar para seu público e ouvir suas intenções, desejos e 

necessidades, pois, somente dessa forma, as empresas sobreviverão no mercado e, 

consequentemente, os lucros aparecerão. 
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Zeff e Aronso (1997) apud Pinho (2000) destacam cinco vantagens que as 

ações de Marketing voltadas para a internet poderão proporcionar às empresas: 

Como primeira, os autores destacam a dirigibilidade, ocorrendo quando uma 

empresa dirige suas informações e campanhas para consumidores e prospects 

selecionados (por idade, escolaridade, gênero, região, cidade etc.). Essa fase é 

constituída por uma ação destinada e segmentada e, para isso, é preciso estudar e 

conhecer bem o público no qual serão focadas as ações. 

Outra vantagem está no rastreamento. Segundo Zeff e Aronso (1997) apud 

Pinho (2000), essa atividade ocorre devido a alguns sites e redes sociais deixarem 

visíveis para os proprietários como andam a interação do público com a marca 

(quantas pessoas visualizaram, compartilharam ou falaram da empresa).  Nesse 

caso, é uma ação mensurável que controla o impacto do conteúdo nos usuários. 

Em terceiro está a acessibilidade, tornando a internet disponível a todas as 

pessoas, das mais variadas classes e raças, sem distinção alguma. Para os autores, 

a internet se encontra acessível 24 horas por dia, em qualquer lugar e, em 

decorrência disso, faz com que uma determinada campanha, ação, empresa ou 

marca sejam visualizadas com mais frequência pela web do que em outros meios 

tradicionais. 

Para Zeff e Aronso (1997) apud Pinho (2000), a flexibilidade é uma das 

vantagens, pois um conteúdo pode estar sujeito a alterações inesperadas, ou seja, 

uma informação poderá ser postada, reformulada e excluída a qualquer momento.  

A última vantagem está na interatividade, como relata os autores, pois permite 

um contato direto e instantâneo entre o consumidor e a marca, promovendo um 

feedback de divulgação mais preciso e rápido, em se tratando de audiência, opiniões 

etc. Constitui-se como um relacionamento emocional com o cliente. 

Ainda falando sobre as vantagens que a internet implementa nas empresas, 

Souza (2012) acrescenta o fator econômico. O custo das ações direcionadas a 

internet é consideravelmente mais baixo e rentável comparada à publicidade 

tradicional. Esse fator promove um maior controle orçamental para pequenas e 

médias empresas, ou mesmo aquelas que não possuem condições de investir em 

outros meios. 
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Com as instituições de ensino a situação não é diferente. Muitas escolas vêm 

aderindo, estrategicamente, as ações do Marketing digital como canal de 

comunicação com seus clientes.  

De acordo com Lima (2005, p. 178), as estratégias do Marketing digital 

utilizadas pelas escolas devem estar atreladas ao planejamento da instituição. Para 

o autor, “não adianta investir num posicionamento para a marca, em diferenciais e 

em todas as melhores práticas conhecidas se a suas estratégias de Marketing on-

line vai numa direção oposta. Ou pior: inexiste”. Entretanto, se a instituição não 

consegue administrar e controlar as ações desse setor, ou mesmo se elas não estão 

associadas ao plano traçado, é melhor não investir e esperar o momento propício. 

Resumidamente, Souza (2012) salienta que não importa o ramo em que uma 

empresa atue no mercado, sempre haverá uma grande parcela de usuários 

conectados à internet e, ainda, àqueles que a acessam mais que qualquer outra 

mídia. Dessa forma, é preciso adaptá-la e fazê-la parte importante do planejamento 

de Marketing, desenvolvendo ações integradas que permitam melhor utilizar todas 

as ferramentas disponíveis. 

 

2.4.1. O uso das Mídias Sociais 

 

Uma ferramenta de Marketing digital para as empresas é anunciar e divulgar 

por intermédio das mídias sociais. É indispensável que hoje as empresas não 

invistam nessas plataformas para interagir com seus clientes (conhecendo mais o 

seu público-alvo, resolvendo possíveis problemas) e até prospectar mais. Além de 

ser um investimento barato e acessível a todos os tipos de organizações: grande, 

médio ou pequeno porte. 

De acordo com Souza (2012, p. 215) mídias sociais são “espaços de 

interação entre usuários”. Nesses espaços, os indivíduos dialogam, trocam 

informações, compartilham conteúdos, expõem suas opiniões, expressam-se 

livremente, e se relacionam sem nenhuma imposição. São considerados exemplos 

os blogs, as redes sociais redes profissionais e sites de compartilhamentos de 

conteúdos audiovisuais, entre outras.  
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Para Brogan (2012) as conversas são o foco das mídias sociais. O real 

propósito é fortalecer as relações através do modo digital, proporcionando um 

acervo de ferramentas que podem ser usadas por diferentes segmentos de 

negócios, de várias formas. É um conjunto de táticas de comunicação e colaboração 

utilizadas para a interação. Ainda para o autor, as mídias sociais permitem que as 

empresas tenham um público significativo, tenham uma voz de destaque sob seus 

concorrentes, possibilitando uma maior flexibilidade e uma audiência global. 

As mídias sociais não se constituem apenas como um meio de exposição, 

mas, atualmente, são também um meio de divulgação e de diálogo entre usuário e  

empresa. Segundo Souza (2012. p. 216) “as mídias sociais deixaram de ser uma 

moda e estão se consolidando dentro das estratégias de grandes marcas, como 

espaço para desenvolver uma estratégia de comunicação”. Acresce que, o 

importante é que a empresa não deve somente estar na internet, mas, saber e 

planejar, também, o como estar. 

Conforme Souza (2012) para uma empresa planejar ações de Marketing para 

as mídias sociais, ela precisa identificar em que mídia está seu cliente potencial. 

Dessa forma, as instituições conhecem o valor e expectativas de seu consumidor e 

esclarecem questões envolvendo o porquê da compra do produto, por que pagam 

pelo serviço ou por que acreditam e confiam na marca.  E ainda, a criação de um 

perfil para uma empresa é uma estratégia de Marketing que pode trazer benefícios 

para o posicionamento e reconhecimento da imagem da marca e, também gerar 

atração para os seus serviços. 

No momento atual, as redes sociais são as ferramentas virtuais mais usadas 

pelos internautas. Elas permitem que os usuários compartilhem opiniões, ideias, 

experiências, gostos, hábitos e amigos em um perfil de sites relacionamento. Como 

define Brogan (2012), as redes sociais reúnem pessoas com pensamentos 

parecidos, formando grupos sociais, que abordam temas de interesse comum. Para 

as empresas, o autor complementa que é uma ótima ferramenta para entender o 

consumidor on-line. 

Souza (2012) define redes sociais como meios de se conectar a internet. As 

redes sociais servem de suporte para perfis de usuários que se agrupam de acordo 
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com seus gostos, nisso, os conteúdos são rapidamente e rigorosamente propagados 

e compartilhados entre esses grupos. 

Atualmente grande parte dos usuários de redes sociais são fans de 
uma empresa ou marca. Os usuários de redes sociais levam em conta 
as coisas que possam motivá-los, apoiá-los, o ideal é sempre oferecer 
algo interessante em troca. Ser uma fonte de interesse e simpatia é 
suficiente. (SOUZA, 2012, p. 222) 

O que autor implica é que, por não haver um contato pessoal, as empresas 

precisam ter um cuidado maior com a forma com que trata seus clientes via rede 

social. Estar atento às suas dúvidas, responder suas reclamações e tratá-los com 

valor faz toda a diferença em uma relação virtual. Essas práticas causam certa 

comoção, fidelizando o cliente, pois ele se sentirá parte importante da empresa e, 

certamente disseminará sua opinião para os demais. 

 A internet é apenas mais um meio de comunicação utilizado para divulgar 

uma marca. Segundo Lupetti (2006, p. 97), “qualquer que seja o público a que se 

destina a comunicação empresarial, um planejamento de ações se faz necessário”. 

Dessa forma, uma empresa só se torna realmente conhecida se for implantada uma 

série de ações publicitárias que, em conjunto, valorizarão a marca no mercado.  

 

2.5 Campanha Publicitária para as Instituições de Ensino 

 

Em decorrência do aumento da concorrência no campo da educação, as 

instituições de ensino vêm se utilizando de diversas estratégias para se 

sobressaírem e divulgarem cada vez mais suas marcas. Para Rainho (2005, p. 131) 

“[...] o fator competição, ainda pouco conhecido no universo educacional, 

desencadeou a busca de modernas técnicas de gestão, incluindo ferramentas de 

Marketing e comunicação”. Nesse sentido, as escolas de ensino básico precisam 

apelar para as ações mercadológicas e anúncios para interagir com seu público e 

toda a sociedade. O conjunto dessas ações constitui uma campanha publicitária, 

Para Gonçalez (2009), campanha é um termo utilizado para nomear e explicar 

um conjunto de ações de comunicação direcionadas para uma determinada 

empresa anunciante.  
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Essas ações (ou peças) são entendidas como anúncios em jornais, 
comerciais para TV, cartazes, jingles, spots, painéis e luminosos, 
outdoors, banners etc., e são compostos pela mensagem publicitária 
criada pela agência com características que variam de acordo com os 
meios selecionados. (GONÇALEZ, 2009, p. 59) 

Como foi citado pelo autor, as campanhas são coordenadas mediante a 

veiculação das peças em vários meios de comunicação que, juntos, compõem a 

identidade da empresa, aumentam o impacto e a memorização da mensagem pelo 

consumidor. 

Conforme Lupetti (2006, p. 97), “campanha é a elaboração de duas ou mais 

peças publicitárias”. Para a autora, uma campanha varia de acordo com o público 

que a empresa quer alcançar e o resultado que ela deseja atingir, para isso, existe 

uma específica para cada objetivo: campanha institucional, propaganda, guarda-

chuva, promoção, promoção de vendas, incentivo e cooperada. 

A campanha institucional é o tipo que agrega valores à marca e os comunica 

à sociedade. Para Lupetti (2006), as ações que constituem essa campanha têm 

como objetivo promover e conceituar a marca, fixar sua imagem na mente do 

consumidor, melhorar a reputação de uma empresa e identificar o seu tipo de 

segmento, além de beneficiar as relações públicas. 

A campanha de propaganda é constituída para gerar demanda para um 

produto ou serviço. Para a autora, seu objetivo é promover um produto ou mesmo 

um evento, divulgando suas vantagens e características. Uma empresa que 

implementa esse tipo de campanha deixa sua marca mais conhecida, pois ela é 

evidenciada e induz o consumidor à compra. 

Para Lupetti (2006), a campanha guarda-chuva engloba as principais 

características da campanha institucional e as de propaganda. O objetivo central é 

destacar e enfatizar uma determinada linha de produtos. 

A campanha do tipo promoção se apresenta por um período determinado e, 

por ser limitada, consegue acelerar as vendas e ter retornos rápidos, oferecendo 

alguma coisa em troca. Lupetti (2006) salienta que seu objetivo é criar uma maior 

interação e dinamismo com os consumidores, por posicionar o produto ou serviço 

em sua mente, instantaneamente. 
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Campanha de promoção de vendas se difere da campanha de promoção pelo 

fato de haver redução no preço do produto ou serviço, com o intuito de queimar 

estoques. Segundo a autora, é composta através de descontos, liquidações, brindes, 

etc. 

Lupetti (2006) ainda destaca a campanha de incentivo, direcionada para o 

público interno da empresa, ou seja, funcionários em geral, balconistas, 

recepcionistas etc. É o tipo de campanha direcionado para a motivação dos 

funcionários, a fim de que eles trabalhem satisfeitos para poder satisfazer o público 

externo. 

Por último, aparece a campanha cooperativa. Esse tipo de campanha permite 

que empresas voltadas para o ramo do varejo divulguem os produtos de seus 

fornecedores. Para a autora, o objetivo é estimular a visita do cliente ao ponto de 

venda e permitir um maior conhecimento dos produtos oferecidos. 

Qualquer que seja o tipo de campanha, seu principal intuito é divulgar a 

marca de uma empresa. Segundo Lupetti (2006, p. 97) “tanto na comunicação 

interna quanto na externa, um mix de peças e campanhas pode ser utilizado”. Nesse 

sentido, as ações de comunicação são válidas para qualquer empresa, de qualquer 

segmento que tem por meta se tornar visível para o público e, ainda, divulgar seus 

produtos e vantagens. 

Kotler e Fox (1994) relacionam as campanhas publicitárias com as 

propagandas, ou seja, método de comunicação impessoal transmitido através de 

uma mídia sob um determinado patrocínio. As propagandas apresentam vários tipos, 

alcançando qualquer empresa, públicos e propósitos. 

Envolve mídias variadas como revistas e jornais, rádio e televisão, 
cartazes e outdoors (pôsteres, quadros de avisos, anúncios aéreos), 
mala-direta, brindes (blocos de anotações, calendários, canetas, lápis), 
catálogos, listas telefônicas, anuários e circulares. (KOTLER; FOX, 
1994, p. 338) 

Para os autores, utiliza-se o método da propaganda para construir a 

reputação e divulgar a imagem de uma instituição, suas linhas de produtos, serviços, 

além de características e informações sobre um programa específico ou um evento. 

Para uma campanha incisiva, forte e que impressione o consumidor de forma 

eficaz, precisa-se acrescentar um tema claro. Como foi visto anteriormente, o slogan 
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é uma frase de efeito que posiciona a marca. Entretanto, segundo Gonçalez (2009) 

o slogan é essencial em uma campanha publicitária, pois ele expressa o conceito da 

campanha, agregando valores e ajudando a fixar sua imagem. 

Iasbeck (2002, p. 71) por sua vez, relata que os temas de campanha 

“encapam todas as atividades de uma estratégia publicitária, incluindo os anúncios 

na mídia, merchandising em pontos-de-venda e todas as demais orientações 

mercadológicas necessárias”. Para o autor, a filosofia, missão, valores e as demais 

variáveis expressas em uma campanha são demonstrados por intermédio do tema 

envolvido. 

Após o desenvolvimento de uma campanha, escolha pelo tema e a 

mensagem que se deseja expressar, é também de suma importância, escolher quais 

peças se deve utilizar e quais as mídias onde ela será divulgada. Dessa forma, 

Gonçalez (2009) denomina as peças publicitárias como ações correspondentes a 

uma campanha, transmitindo a mensagem de acordo com o meio de comunicação. 

Para ele, essas peças podem ser: 

• Anúncios: peça veiculada em jornais, revistas e meios de comunicação de 

origem impressa; 

• Comerciais: peça audiovisual veiculada em emissoras de televisão, sites etc.; 

• Spots e jingles: peças sonoras para rádio, televisão e sites – Spots são 

mensagens faladas com ou sem trilhas musicais ou efeitos sonoros. Jingles 

são canções que expressam uma mensagem; 

• Cartazes: peças gráficas fixadas em pontos específicos. Contém uma 

mensagem visual e podem ser colocados em qualquer lugar; 

• Materiais promocionais: várias peças de comunicação gráfica utilizadas em 

campanhas publicitárias – catálogos, displays, folhetos, pôsteres, blimp 

(balões), flâmulas, brindes, amostras grátis, camisetas, folders etc.; 

• Outdoors: peça que compõe a mídia exterior. É um cartaz grande e 

visivelmente impactante. Possui uma mensagem rápida para facilitar a leitura. 

Ainda segundo o autor, para haver uma comunicação eficaz, faz-se 

necessária a junção de algumas peças, ou seja, utilizar mais de uma ação na 
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campanha. O ponto-chave é conhecer e identificar o consumidor, para que, dessa 

forma, a empresa possa escolher as peças e veículos de comunicação combinado 

com a verba disponível.  

Segundo Cobra e Braga (2004), os passos para a realização de uma 

campanha publicitária voltada para as instituições de ensino devem seguir os 

seguintes passos: criação do tema da campanha; elaboração da mensagem textual 

e visual; escolha dos veículos e frequências utilizadas; alocação da verba; colocação 

da campanha nas ruas e, por fim, avaliação dos resultados alcançados. Para os 

autores, a utilização das campanhas publicitárias nas escolas serve para firmar sua 

imagem e aumentar as vendas de seus serviços, sempre com a primazia de 

espalhar o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. 

Com isso, uma das estratégias mais utilizadas pela publicidade nas 

campanhas é a persuasão, ou seja, as técnicas utilizadas para convencer o 

consumidor a realizar a compra do produto ou a adesão do serviço. Segundo Daud 

(2005), a persuasão está inserida em todas as atividades que incluem as relações 

humanas, desde econômicas e sociais a políticas e religiosas. 

 

2.5.1. Técnicas de Persuasão de Campanha 

 

As técnicas de persuasão são bastante utilizadas em ações publicitárias de 

instituições de ensino como forma de orientar os públicos envolvidos a fazerem a 

escolha mais acertada, ou seja, qual escola é a mais indicada, e qual será a capaz 

de suprir suas necessidades.  

Daud (2005, p. 79) relata que “a comunicação persuasiva ocorre quando um 

emitente utiliza, conscientemente, os meios e as mensagens para conseguir um 

efeito calculado em uma audiência específica”. A persuasão é o jogo de 

comunicação capaz de influenciar o público-alvo, de forma que eles respondam 

positivamente às expectativas e, dessa forma, realizem a ação esperada. 

De acordo com Camocardi e Flory (2003) persuasão é todo o processo de 

convencimento de algumas pessoas em relação a uma posição e ideia, a fim de que 
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promova significativa influência e, concomitantemente, reflita no seu pensamento e 

comportamento. 

Há dois tipos de persuasão: a persuasão válida e a persuasão não-
válida. A persuasão válida  é aquela em que expomos com clareza os 
motivos que fundamentam nossa posição. O interlocutor é capaz de a 
perceber claramente e questionar cada passo de nosso raciocínio. Já 
a persuasão não-válida  é aquela em que o interlocutor não tem 
consciência de que está sendo persuadido nem pode perceber e 
questionar os elementos do processo de persuasão. (CAMOCARDI; 
FLORY, 2003, p. 33. Grifo dos autores) 

Dos exemplos de persuasão presentes em campanhas e citados pelos 

autores, estão inclusos as chantagens emocionais, o tom da voz do locutor, e os 

apelos diretos e indiretos às necessidades conscientes do público. E ainda, de 

acordo com Camocardi e Flory (2003, p. 53) “no caso da propaganda, por exemplo, 

a mensagem é destinada a controlar o comportamento, direcionar o pensamento, 

mudar posições, persuadir o consumidor”. Por isso, esse processo influenciador 

combinado com o jogo de palavras bem colocadas é tão importante na era das 

vendas e da satisfação. 

Duad (2005) revela que nas instituições de ensino, as estratégias de 

persuasão devem estar frequentemente ativas, pois a escola precisa fazer com que 

o público (alunos e responsáveis) acredite que ela é a melhor opção para satisfazer 

suas necessidades e desejos e, por essa condição, instigá-los a realizar e efetivar a 

matrícula.  

Ainda para Daud (2005, p. 80) “para persuadir o público, os fabricantes 

valem-se constantemente dos veículos de comunicação de massa”. Nesse caso, 

devido à repetição da mensagem através desse tipo de meio, torna-se mais fácil 

fixar a ideia e o sentido da empresa e sua propaganda. Na mesma linha, o autor 

implica que as instituições devem incluir uma série de estratégias de persuasão que 

tenham o poder de transformar prospects em visitas, visitas em matriculados e por 

fim, matriculados em divulgados da instituição.  

A montagem do conteúdo publicitário a ser transmitido é enfatizada pelos 

autores Kotler e Fox (1994, p. 344), ao expressarem que ela “envolve o 

desenvolvimento de diversas mensagens alternativas (apelos, temas, motivos, 

idéias) que são planejadas para se obter a resposta desejada do mercado-alvo”. E 
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ainda, nas propagandas, utiliza-se constantemente de uma estrutura dedutiva, essa 

que, por sua vez, constrói três tipos de mensagens. 

O primeiro tipo envolve as mensagens de caráter racional, sendo aquelas que 

tentam transmitir uma informação para seu público, buscando sempre corresponder 

ao interesse da audiência. Passam a imagem de que a instituição de ensino 

corresponderá às expectativas e benefícios esperados pelos consumidores. Kotler e 

Fox (1994, p. 344) acrescentam que os conteúdos publicitários envolvendo a 

“qualidade, economia, valor ou desempenho de um programa” são os mais 

detectados. 

Em outro momento Kotler e Fox (1994, p. 344) falam das mensagens 

emocionais. Com a pretensão de despertar emoções, sendo elas positivas ou 

negativas, acaba motivando o consumidor a praticar uma ação. Emoções negativas 

como o “medo, culpa e vergonha” e positivas como o “amor, humor, orgulho e 

prazer”, são os apelos mais utilizados pelos comunicadores. 

Por último, estão as emoções de aspecto moral, englobando aquilo que é 

correto para o bem-estar da sociedade. Segundo Kotler e Fox (1994, p. 344) 

“freqüentemente, são usadas em mensagens exortando as pessoas a apoiarem 

causas sociais, como ambiente limpo, direitos iguais para as mulheres e adesão 

para a educação superior”. Portanto, é tudo que envolver apelos sociais firmados na 

igualdade, respeito etc., e apelos gerais considerados apropriados para o bem 

comum. 

Os autores concluem o pensamento salientando a importância de três escalas 

para avaliar se as mensagens poderão ser eficientes na comunicação: 

desejabilidade, exclusividade e credibilidade. Em suma, a mensagem deve promover 

aspectos de interesse dos clientes em relação à instituição de ensino, entretanto, 

precisa ser inovadora e diferente das usadas na concorrência e, principalmente, ser 

testada e comprovada para gerar confiança. Dessa forma, para que a mensagem 

seja potencialmente boa para ser divulgada, ela precisa combinar esses critérios de 

avaliação. 

As estratégias de persuasão presentes nas campanhas das instituições de 

ensino, quando se trata de propaganda, também são destacadas por Daud (2005), 
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incluindo técnicas relacionadas a valor, benefícios, arquétipos, emoções positivas, 

emoções negativas, promessa, prova e generalização. 

A primeira técnica de persuasão está ligada ao valor, envolvendo as 

necessidades dos consumidores. Para Daud (2005, p. 82), uma pessoa para ter sua 

necessidade compensada paga um custo de aquisição, entretanto, espera receber 

em troca benefícios práticos e emocionais. “As pessoas efetuarão as matrículas 

naquelas escolas que oferecem, segundo sua percepção, o maior valor agregado”. 

Dessa forma, a escola que apresenta a melhor relação de custo por benefícios se 

torna a mais procurada, pois, nelas, há uma maior chance de satisfação das 

necessidades e desejos de seus consumidores. 

Outra técnica de persuasão destacada pelo autor está relacionada aos 

benefícios. Nesse caso, devem-se transformar os atributos da escola em benefícios 

emocionais para os consumidores, o que por vezes não acontece. Para Daud 

(2005), muitas escolas usam a comunicação para divulgar seus atributos, onde 

deveriam ser exaltados os benefícios que o aluno teria ao adquirir esse atributo. 

Segundo o autor, o arquétipo é um conceito universal constituído por um 

apelo emocional de grande influencia. Para Martins (1999) apud Daud (2005, p. 84. 

Grifo nosso), os arquétipos são classificados em: instinto  (posse, socialização, fluxo 

de energia); ego  (autoestima, jogo de poder, rebeldia, equilíbrio, exaltação de 

sentidos); espírito  (busca do inconsciente, expressão, idealismo, liderança, 

sensibilidade, expansão, força da união) e razão  (cenas do cotidiano, metas, 

formalização, racionalização). Dessa forma, esse tipo estratégia de persuasão é 

constantemente utilizado na propaganda. 

No processo de escolha por uma instituição de ensino, os apelos emocionais 

positivos são bastante predominantes, devido ao fato dos alunos buscarem além de 

resultado concretos, também um futuro promissor, sucesso profissional e auto-

realização. Daud (2005, p. 85) relata que “os apelos emocionais positivos são feitos 

através da utilização do amor, do humor, do orgulho e do prazer”, ou seja, um 

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

ingressar em uma escola. 
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Por sua vez, as emoções negativas também se constituem como técnica de 

persuasão. Para Daud (2005), os apelos emocionais negativos servem para 

inquietar o consumidor. Uma escola, ao divulgar nas propagandas que suas vagas e 

prazos são limitados, desperta nos prospects o medo da perda, levando-o, 

imediatamente, a realizar a matrícula para não gerar arrependimentos futuros. 

A promessa, segundo o autor, é também uma comunicação persuasiva, visto 

que, apresenta-se, de imediato, a solução para um problema mediante a compra de 

um determinado produto. Nas instituições de ensino, essa técnica se manifesta 

através das mensagens que prometem preparar o aluno e expandir suas 

possibilidades de ensino para aquele que efetuar sua matrícula na escola em 

questão. 

A prova dos resultados estatísticos também pode ser persuasiva (DAUD, 

2005). Nesse caso, as constantes avaliações realizadas dentro ou fora da escola, 

àqueles exames de nível nacional ou mesmo de ranking local, proporciona uma 

maior racionalização da escolha perante o consumidor, devendo ser divulgada 

maciçamente se os resultados forem favoráveis à instituição. 

Como última técnica de persuasão voltada para a propaganda em serviços 

educacionais está a generalização. Perante Daud (2005), a generalização é a 

divulgação de um setor novo da instituição, em que ainda não possui conhecimento 

ou mesmo confiança, ligado à outro setor já aclamado pelos consumidores. É 

basicamente, utilizar a boa imagem de um programa (curso, evento, departamento 

etc.) já conhecido para lançar um novo. 

Para o autor, não é necessário a utilização de todas essas técnicas de 

persuasão, de forma simultânea, em uma mesma mensagem, campanha ou 

propaganda, o importante é que a instituição escolha a que apresente um apelo 

maior perante seus consumidores.  

Ainda segundo Daud (2005, p. 93) “o esforço da persuasão torna-se mais 

eficaz quando os valores adotados pela escola e os cursos por ela oferecidos estão 

em sintonia com os valores e desejos de seu público-alvo”, ou seja, é preciso ter 

harmonia entre escola e público (alunos, pais, responsáveis e sociedade em geral) 
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para que, dessa forma, as estratégias de persuasão se tornem um grande diferencial 

para a escola. 

A principal fonte de propagação de uma campanha publicitária e propaganda 

é a mídia. Segundo Sissors e Bumba (2001, p. 18) “a mídia deveria ser entendida 

como um sistema tanto condutor quanto distribuidor”. Isso acontece devido à 

capacidade que ela possui de transportar as propagandas e direcioná-las aos 

compradores. Dessa forma, as empresas precisam arcar com um planejamento e 

um plano de mídia eficaz para fazer com que seus produtos, serviços e campanhas 

sejam altamente visados pelo seu público. 

 

2.6. Planejamento de Mídia nas Instituições de Ensino 

 
Numa época em que as mensagens publicitárias são espalhadas com maior 

intensidade, bombardeando a sociedade com novidades de mercado, as instituições 

de ensino, além de lançarem mão de estratégias de conteúdo atrativas, precisam 

também planejar a forma com que esse conteúdo chegará ao seu cliente – o tipo de 

mídia – suprindo suas necessidades. 

Segundo Tamanaha (2011, p. 75) o planejamento é “o processo organizado 

pelo qual se busca alcançar uma situação desejada ou um objetivo pretendido, de 

maneira eficiente, efetiva e rentável, num período de tempo estabelecido”. Por sua 

vez, o planejamento de mídia é onde irá conter informações precisas a respeito do 

cliente (empresa), mercado e público o qual se deseja atingir, além dos objetivos de 

venda e propaganda. 

De acordo com George e Michael Belch (2008, p. 301) “o planejamento de 

mídia corresponde à série de decisões envolvidas na transmissão da mensagem 

promocional aos compradores potenciais e/ou usuários do produto ou da marca”. 

Implica-se que, essas decisões e escolhas relacionada à mídia de propagação 

podem ser adicionadas, alteradas ou excluídas de acordo com os objetivos e 

estratégias (plano de ação) propostos pela empresa durante todo o processo de 

divulgação. Todas as discussões acerca do planejamento devem estar inseridas e 

devidamente organizadas em um plano de mídia, esse que por sua vez, tem o intuito 

de atingir os objetivos propostos e colocar as estratégias na prática. 
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Para Sissors e Bumba (2001, p. 19) o planejamento de mídia é o processo 

composto por decisões e soluções correspondentes a um conjunto de questões e 

problemas, tal quais: “Quantos prospects eu preciso alcançar? Em que meio devo 

anunciar? Quantas vezes por mês os interessados devem ver cada anúncio? Quais 

os meses os anúncios devem aparecer? Em que mercados e regiões os anúncios 

devem aparecer? Quanto dinheiro pode ser despendido em cada meio?”. Para os 

autores, essas questões precisam ser formuladas e devidamente respondidas 

através da tomada de decisões. 

Ainda para os autores, as mídias são divididas em diferentes classes: mídia 

de massa, mídia convencional e não-convencional e mídia especializada. A primeira 

envolve os jornais, revistas, rádio e televisão. Costuma ser a mídia mais indicada 

para a transmissão de alguma publicidade, incluindo os conteúdos educacionais, 

devido ao grau significativo de entretenimento. A mídia de massa atinge um grande 

número de pessoas por um custo relativamente baixo; distribui a publicidade para 

um tipo especial de público e favorece o aumento da fidelidade de um consumidor 

através da sua regularidade de freqüência. A seriedade do conteúdo não é o ponto 

principal desse tipo de mídia. 

A mídia convencional e a não-convencional também são destacadas por 

Sissors e Bumba (2001). A mídia convencional pode se referir à mídia de massa ou 

aquela que tem sido utilizada para alcançar o público de massa. Um exemplo 

enfatizado pelos autores é a TV a cabo tradicional, pois ela apesar de ser privada e 

recente, já se tornou popular. A mídia não-convencional são aquelas inovadoras, 

que busca atingir um público que teve seus hábitos de vida mudados ou mesmo, um 

público diferenciado e atual. Os autores dão como exemplo a TV a cabo pey-per-

view, pois é considerada uma mídia nova, individualizada e apresenta conteúdos de 

forma separada. 

A última mídia é a especializada, que ocorre de maneira segmentada. Esse 

tipo de mídia é dividida por categorias que vão de acordo com os gostos e áreas de 

interesse de cada consumidor, a fim de que atenda às suas necessidades 

específicas. São exemplos de mídia especializada as revistas que abordam 

conteúdos separados e específicos – “administração, financeira, fotografia ou 

antiguidades” – outros exemplos são os catálogos (guia de compras, listas 

telefônicas etc.), editoriais, feiras de negócios, além daquelas voltadas para a 
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publicidade como: ”folhetos, mala direta, propagada ao ar livre, cartazes como os 

que aparecem em ônibus e caminhões e encartes inseridos em jornais” (SISSORS; 

BUMBA, 2001, p. 23). 

Os autores acrescentam que o planejamento não deve começar com a 

escolha da mídia utilizada, pois ela é resultado de problema que precisa ser 

solucionado. A mídia é apenas uma das fases de todo o processo, é o instrumento 

de implementação da estratégia, ou seja, é a maneira como a propaganda é 

encaminhada ao mercado e ao público. 

Conforme George e Michael Belch (2008) salientam, algumas medidas 

específicas precisam ser tomadas para gerar eficácia na transmissão da mensagem 

em qualquer seja a mídia escolhida. As três principais medidas, consideradas 

essenciais no processo de planejamento estão relacionadas ao alcance, cobertura e 

freqüência. Sendo que a segunda, é considerada sinônima da primeira. 

• Alcance: refere-se ao número de pessoas realmente alcançadas por uma 

peça publicitária. Medida relacionada ao público exposto, pelo menos uma 

vez, a um ou mais veículos de mídia em um período de tempo; 

• Cobertura: está relacionado ao público que poderá ser alcançado (potencial) 

por uma mensagem publicitária transmitida por um veículo de comunicação; 

• Frequência: relaciona-se ao número de vezes que a pessoa fica exposta a 

uma peça publicitária ou veículo de comunicação em um período específico 

determinado. 

Nesse sentido, os autores complementam que os anunciantes precisam 

decidir “entre a mensagem ser vista e ouvida por mais pessoas (alcance) ou por 

menos pessoas muitas vezes (freqüência)”. A decisão entre alcance e freqüência 

deve ser tomada de acordo com a variedade dos objetivos propostos atrelados às 

restrições do orçamento da empresa. 

É de suma importância que os anunciantes tenham em mente o modo de 

exposição – o tempo de esforços promocionais – com o qual desejam se 

comprometer. Dessa forma, são esquematizadas as estratégias que tem como 

objetivo projetar as propagandas para aparecerem nos horários certos de acordo 

com cada público e horários potenciais para a compra. 
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Uma das estratégias viáveis para o setor de mídia são as estratégias de 

exposição. De acordo com Sissors e Bumba (2001, p. 259) “um objetivo importante 

de se esquematizar é controlar o padrão das vezes em que o anúncio aparece, em 

se organizando o da propaganda num gráfico de fluxo anual”, ou seja, nada mais é 

do que as vezes que um anúncio, campanha ou propaganda aparece durante um 

ano inteiro. Para os autores, são definidas três medidas que permitirá a exposição 

da propaganda: continuidade, flighting e pulsing. 

O método de continuidade é considerado por Sissors e Bumba (2001, p. 261) 

de propaganda do tipo direta e contínua. “Propaganda contínua funcionam como um 

lembrete, mantendo a mensagem sempre diante do consumidor”, ou seja, acontece 

quando o anunciante quer que sua mensagem não seja esquecida. Devido à 

continuidade nas atividades de propaganda, mais consumidores serão atingidos a 

todo o momento. Acontece 365 vezes no ano, com pequenos intervalos no fluxo.  

 

 
Figura 1 Exemplo de exposição do tipo Continuidade. 

Fonte: Sissors e Bumba (2001) 
 

Para Sissors e Bumba (2001, p. 261) o método flighting é nomeado de 

explosões. Isso acontece devido à concentração de propaganda em épocas 

específicas intercalando com épocas sem nenhuma divulgação. “Os anúncios 

podem ser concentrados em períodos de alto potencial de vendas, ou em horário da 

programação de rede ou em espaços nos impressos”. Esse tipo permite a empresa 

maior flexibilidades em seus anúncios, visto que, ele pode ser divulgado em um 

período de ascensão das vendas de um determinado produto e pode ser retirado 

quando as vendas estiverem baixas. Ao concentrar a divulgação, o método flighting 

pode ser interpretado como uma campanha, além de ser um elemento surpresa em 

relação aos seus concorrentes. 
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Figura 2 Exemplo de exposição do tipo Flighting. 

Fonte: Sissors e Bumba (2001). 
 

Por último, encontra-se o método pulsing, no qual pode ser relacionadas com 

os dois métodos anteriores – continuidade e flighting –. Para Sissors e Bumba 

(2001, p. 262), esse caso acontece quando uma empresa passa o ano todo 

anunciando de forma linear e contínua, mas em períodos específicos intensifica as 

divulgações. “Pulsing é a mais segura das três, por que ela cobre diferentes 

situações de Marketing” e, por fim, engloba todas as práticas de divulgação, pois há 

todo momento ela estará em ação. 

 

 
Figura 3 Exemplo de exposição do tipo Pulsing. 

Fonte: Fonte: Sissors e Bumba (2001). 
 

George e Michael Belch (2008) finalizam acrescentando que a escolha pela 

melhor estratégia deve estar em acordo com os objetivos da instituição, a definição 

dos ciclos de compra, do orçamento disponível e demais fatores presentes na 

comunicação organizacional. Dessa forma, existe um tipo de estratégia para todos 

os tipos de empresa – pequena, média e grande porte –, e nesse caso, devem ser 

escolhidas a que melhor transmita as suas reais intenções. 

Com isso, tem-se uma base teórica para realizar no próximo capítulo, que é a 

análise das estratégias de Marketing educacional, desenvolvidas e implementadas 

pelo Convesti para ganhar destaque entre os consumidores e notoriedade no 

processo de escolha, com o intuito de se firmar como uma instituição de ensino 
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completa, escolhendo e trabalhando, para isso, uma posição adequada e imagem 

favorável. 
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CAPITULO 3: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
EDUCACIONAL DO CONVESTI COLÉGIO E CURSO  
 

No primeiro capítulo foi realizado um estudo a respeito do Marketing 

educacional e das variantes que o cercam, assim como, a gestão para uma marca 

de sucesso. No segundo capítulo, houve-se um entendimento mais aprofundado 

sobre as estratégias de Marketing educacional que podem ser utilizadas pelas 

instituições de ensino para tornar sua marca conhecida na mente dos consumidores 

e, dessa forma, captar novos alunos. 

Todos os conceitos mencionados nos capítulos anteriores são de suma 

importância para uma análise ainda mais concreta. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise das estratégias de 

Marketing Educacional utilizadas como ferramenta mercadológica pelo Convesti 

para se firmar no campo educacional da cidade de Mossoró como um colégio 

completo, apto a concorrer com os demais tradicionais e consagrados e, nesse 

sentido, também apresentar as estratégias utilizadas para reposicionar sua imagem, 

fazendo com que seja visto perante a sociedade mossoroense como uma escola 

que é “fonte de conhecimento e espaço das relações” (REVISTA CONVIVER, 2013). 

 

3.1 CONVESTI: de Concursos e  Vestibulares à Colégio e Curso 

 

O Convesti foi inaugurado no ano 2000, no município de Mossoró, Rio Grande 

do Norte, por meio de uma sociedade entre a empresária Christiane Pereira e o 

professor Sandro Godeiro.  

No início, a instituição privada possuía o nome de Poly Cursos, sendo 

considerado fruto da deficiência em que a cidade se encontrava de um projeto que 

buscasse, em sua primazia, a preparação nos mais variados processos de seleção. 

Dessa forma, a proposta inicial da empresa seria se voltar à preparação 

intensiva para concurso e vestibulares. Assim, a empresa tratava-se apenas de um 

ensino preparatório – cursinhos e aulões – para aqueles alunos que buscavam 
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ingressar em uma instituição de nível superior ou adquirir a estabilidade dos 

concursos ofertados na época.  

O Convesti Concursos e Vestibulares, como passou a ser intitulado, servia de 

suporte e complemento ao ensino aplicado nas escolas, porém, sem nenhum 

compromisso com a formação dos alunos, a não ser levá-los à aprovação.  

Após nove anos desde sua inauguração, a empresa já estava consolidada, 

devido à vasta experiência no ramo de preparatórios.  Tornando-se um referencial 

na cidade, tendo adquirido prestígio em decorrência do grande número de 

aprovações em processos seletivos, e ainda, reconhecido por possuir uma das 

melhores equipes de professores da cidade “o Convesti ousou e assumiu, em 2009, 

o status de colégio” (CONVIVER, 2013).  

Com a implementação das turmas de ensino médio – 1º ao 3º ano – a 

instituição adquiriu, além de uma nova posição, também, uma nova nomeação, 

passando a ser conhecida como “Convesti Colégio e Curso”. Nessa época, a 

instituição ganhava mais um parceiro na sociedade empresarial, o professor e 

mestre em Química, Jorge Negri. 

Em 2011, dirigido pelo entusiasmo e espírito empreendedor de seus 

responsáveis, o Convesti comprou todas as ações correspondentes a um colégio 

particular da cidade – o Colégio Padrão – que até então, encontrava-se em processo 

de decadência financeira. Devido a essa fusão, a instituição passou a ser chamado 

de Convesti Padrão, e foi, por fim, complementado com as turmas de ensino 

fundamental I e II. 



63 

 

           
                               Figura 4 Fachada da Unidade II – Convesti Colégio 

                       Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso 
 

A nova intitulação não perdurou e, por sua vez, retornou a ser chamado de 

Colégio e Curso.  

Em 2013, o Convesti carimbou seu nome entre as escolas de renome de 

Mossoró, ao inaugurar o Centro de Esportes, Artes e Eventos, ampliando suas 

atividades de ensino e estendendo-as mesmo fora de sala de aula. Nesse espaço 

são oferecidas as práticas de diversas modalidades esportivas e artísticas utilizadas 

como apoio pedagógico. 

É assim que visa atuar favoravelmente no aspecto motor, psicológico, 
emocional e humano dos seus alunos, desenvolvendo suas 
habilidades, exercitando suas responsabilidades, fazendo crescer sua 
autoconfiança e integração social [...] Uma Escola ainda mais 
completa para um aprendizado ainda mais seguro (CONVIVER, 2013). 

Também nesse mesmo ano, a instituição implementou paralelo aos serviços 

de ensino praticados, o Reforço Escolar Extensão. O Extensão é um projeto que 

visa oferecer tanto a alunos do ensino fundamental do próprio Convesti quanto de 

outras instituições atividades de reforço escolar, estudo dirigido, tutoria, núcleo de 

apoio – voltado para o acompanhamento de crianças com necessidades especiais –, 

além de oficinas (brincadeiras, artes, esporte etc.).  
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Figura 5 Anúncio do Extensão 

Fonte: www.facebook.com/ReforcoEscolarExtensao 
 

Mesmo assumindo um novo conceito de ensino, a instituição não abandonou 

o setor do qual o consagrou, ou seja, os cursos de preparação. Atualmente, o 

colégio apresenta ampla estrutura física externa, contando com três unidades de 

ensino – a Unidade I direcionada aos preparatórios em geral, a Unidade II 

direcionada às turmas de ensino fundamental e médio e, por fim, a Unidade III 

correspondente ao Centro de Esportes e Eventos. 

Intrínseco à estrutura física interna, a instituição apresenta unidades de 

ensino equipadas, divididas por setores de interesse, com salas de aula 

devidamente climatizadas, laboratórios (Química, Física, Biologia, Matemática e 

Informática), além de biblioteca, brinquedoteca e videoteca. 

Partindo desse novo status de um colégio completo, o Convesti Colégio e 

Curso começou a enfatizar a importância no desenvolvimento de seus alunos, de 

forma sólida e integral, aplicando atividades que os capacitassem em sua formação 

enquanto indivíduos e, também, comprometendo-se a proporcionar cada dia mais 

conhecimento durante a busca pela aquisição de sua formação profissional.  

Segundo a equipe, seu sucesso é amparado através de uma proposta de 

ensino diferenciada, uma equipe de professores preparada e de alta qualidade 

atrelado a um amplo espaço estrutural, possibilitando aos alunos melhores 

oportunidades de aprendizado. 

 

 

3.1.1 Valores, Missão e Visão  
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Para os seus administradores, o Convesti Colégio e Curso deseja inovar e 

proporcionar aos seus alunos, uma educação e ensino de qualidade que o 

acompanhará em toda sua vida, rompendo barreiras e prospectando novas 

oportunidades.  

O colégio apresenta como valores educacionais, a disciplina, liberdade, 

solidariedade humana e a excelência acadêmica. 

A Disciplina é abordada com o objetivo de despertar no aluno, o respeito às 

regras e normas impostas, tanto dentro do colégio, como principalmente, fora dele, 

desenvolvendo, desse modo, pessoas com aguçado senso comum, moral e crítico. 

O conceito de liberdade é trabalhado no aluno, com o intuito de estimular a 

transparência e a livre consciência e escolha na hora de tomadas de decisões, 

assim como suas consequências, tanto no aspecto individual quanto no aspecto 

geral, envolvendo terceiros. 

A valorização à solidariedade humana no Convesti Colégio e Curso tem por 

meta, instigar cada aluno à reciprocidade e cooperação mútua. É desenvolvido e 

trabalhado visando à atenção às necessidades humanas do próximo. Necessidades, 

essas, de caráter físico e mental, mas, também, de caráter educacional. 

O Convesti Colégio e Curso trabalha buscando a excelência de seu ensino, 

priorizando a qualidade do conhecimento transmitido, de forma que gere resultados 

não somente estatísticos, como também resultados pessoais. No caso, é o 

conhecimento eficiente que a escola espera que seu aluno carregue para sua vida 

toda. 

Em suma, o Convesti Colégio e curso detém por missão e visão, assegurar 

aos seus alunos, um ensino ministrado de qualidade, fidelizando-os e garantindo sua 

permanência, tendo como principal objetivo se tornar parte importante na formação 

de pessoas aptas a viverem em comunidade. Com isso, o colégio deseja se tornar 

referência na cidade, em termos de ensino, preparação para processos seletivos, 

atendimento e equipe profissional competente. 

 

3.1.2 Proposta Pedagógica de 2013 
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De acordo com a Revista Conviver (2013), como proposta pedagógica para o 

ano de 2013, o Convesti Colégio e Curso apresentou uma prática educativa voltada 

para a contextualização e interdisciplinaridade, destacando o respeito à 

individualidade e a vivência particular de cada aluno. Uma proposta que tem por 

objetivo atender a todas as diversidades que se encontra inserida no ambiente 

educacional, estimulando os alunos a prática da socialização e boa convivência, 

inclusive com aquelas pessoas que possuem alguma deficiência especial. 

Através da troca contínua de experiências ligada à construção de uma relação 

íntima e sólida, o Colégio busca adentrar na realidade de seus alunos, para que, 

assim, consiga identificar e trabalhar as necessidades pessoais de cada um, 

beneficiando diretamente na captura do conhecimento e no processo de 

aprendizado. 

Nesse contexto, são utilizados ao longo do ano atividades que prezam pelas 

diferentes maneiras de expressão, como “aulas expositivas dialogadas, seminários, 

estudos do meio, projetos científicos, jogos, debates, simulações, trabalhos em 

grupo, aulas experimentais e pesquisas em internet, livros, revistas, jornais” 

(CONVIVER, 2013).  

Além dos trabalhos corriqueiros, ainda são disponibilizadas atividades que 

estimulem a autoavaliação, cultura, tecnologia, o exercício da boa cidadania, leitura, 

literatura e ciência. Todos esses projetos serão desenvolvidos a fim de que o aluno 

amplie sua capacidade de aprendizagem e percepção, fazendo com que o colégio 

seja, de fato, um grande canal de transmissão de conhecimento. 

 

3.2 Análise dos Dados 

 

  A análise das estratégias do Marketing educacional utilizadas pelo Convesti 

Colégio e curso foi realizada por meio de um estudo de caso das ações 

desenvolvidas pela instituição de ensino com recorte temporal de 2013. Além disso, 

as informações foram coletadas por meio de um roteiro de perguntas aplicado no 

setor de Marketing. 
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  Em primazia, antes de iniciar o percurso que envolve a análise, faz-se 

necessário salientar e aprofundar os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. 

 

3.2.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Neste estudo foram utilizados como procedimentos metodológicos a pesquisa 

bibliográfica, exploratória e, por fim, o estudo de caso realizado no Convesti.  

Toda essa pesquisa só tornou-se possível por meio de um aprofundamento 

dos temas centrais abordados nos capítulos 1 e 2, viabilizando um conhecimento 

mais concreto à respeito do tema pesquisado. Com isso, buscando atingir os 

resultados inicialmente definidos, será desenvolvido um referencial teórico levantado 

através de uma pesquisa bibliográfica, método também utilizado nesse trabalho. 

 Como afirmam Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa bibliográfica é uma 

síntese geral sobre trabalhos já realizados, que são capazes de fornecer dados 

importantes relacionado a algum tema ou pesquisa. 

Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183) 

  Todavia, para os autores, o método de levantamento bibliográfico não é uma 

repetição ou redundância, mas uma revisão da literatura existente, um meio que 

proporciona um estudo sob um novo enfoque, com uma nova abordagem, podendo 

chegar a novas conclusões e justificativas, dependendo do olhar de cada 

pesquisador. 

  De acordo com Pádua (2002), a finalidade da pesquisa bibliográfica é 

“colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e registrou a respeito 

do seu tema de pesquisa”. Resumindo o ponto de vista do autor, a pesquisa 

bibliográfica envolve o investigador, a ponto de aproximá-lo ao contexto que envolve 

o estudo, fornecendo dados confiáveis para o desenvolvimento da pesquisa. 
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  Desta forma, o levantamento bibliográfico foi necessário para atender ao 

interesse da pesquisa com relação às abordagens determinadas. Nisso, foi-se 

realizado um estudo sobre as vertentes que envolvem o Marketing focando na sua 

perspectiva educacional. 

 Após uma pesquisa bibliográfica, obtém-se o referencial teórico suficiente 

para a realização de outra pesquisa, a exploratória. 

 Segundo Honorato (2003), a pesquisa exploratória tem por finalidade a busca 

por ideias e percepções, formular hipóteses mais precisas e proporcionar um estudo 

mais aprofundado.  

 Com uma definição mais específica, Mattar (2012) revela que a pesquisa 

exploratória familiariza e eleva o conhecimento acerca de um problema de pesquisa. 

Ainda para o autor, um dos métodos empregados nesse tipo de pesquisa é a 

realização de entrevistas com especialistas da área pesquisada. 

 Neste trabalho, a pesquisa exploratória foi realizada uma entrevista com o 

setor responsável pelo Marketing do Convesti Colégio e Curso. A entrevista foi 

desenvolvida por meio de um roteiro de perguntas semi-estruturado (APÊNDICE A) 

composto por 14 questões como forma de levantamento de dados para o 

desenvolvimento da análise. 

  Durante a análise, foi realizado um estudo de caso das estratégias de 

Marketing educacional utilizadas pelo Convesti Colégio e Curso. 

  Rampazzo (2005, p. 55) conceitua o estudo de caso como “a pesquisa sobre 

determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade para examinar aspectos 

variados de sua vida”. Em outras palavras, o estudo de caso realiza uma 

investigação, coleta e análise sobre um dado, baseando-se, principalmente, em 

fenômenos da vida real e contemporânea. 

  De forma geral, conforme Yin (2001, p. 19), o estudo de caso é uma 

pesquisa empírica, realizada de forma minuciosa e aprofundada sobre um tema. 

Esse método de pesquisa se desenvolve diante do desejo de se compreender a 

sociedade, colocando-se questões do tipo “como” e “por que” para obter as suas 

devidas repostas. É realizado quando o pesquisador apresenta pouco controle 

acerca dos eventos ocorridos, entretanto, permite um amplo e detalhado 

conhecimento sobre algum fato real do presente.  
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  O estudo de caso tem por essência, o esclarecimento de uma decisão ou um 

conjunto de decisões, que envolvem: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e quais os resultados. Assim como revela Gil (1994) essa 

investigação se fundamenta na ideia de que a análise de um determinado universo 

de pesquisa possibilita a compreensão da sua generalidade ou, pelo menos, o 

estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática e 

precisa.  

  Em virtude disso, o enfoque dessa pesquisa é identificar como o Convesti 

aplicou as técnicas do Marketing educacional e por que as utilizou. E ainda, serão 

investigadas e devidamente analisadas as principais ferramentas mercadológicas, 

identificadas através de estudo do meio, para construir sua imagem e se posicionar 

como uma escola na mente do consumidor-alvo e no universo educacional da 

cidade.   

 Convém lembrar que, a pesquisa bibliográfica, exploratória e o estudo de caso 

proporcionaram um maior entendimento do tema e esclarecimento durante todo o 

percurso da análise.  

 

3.2.2  Posicionamento da Imagem do Convesti 

 

 Como foi abordado nos capítulos anteriores, o posicionamento de marca é o 

lugar em que uma empresa ou marca ocupa na mente do consumidor. Com base 

nessa perspectiva, as Instituições de ensino têm começado a perceber a importância 

da adesão de medidas que trabalhem o seu posicionamento e, um fator 

preponderante para isso foi o aumento significativo da concorrência, ou seja, do 

número de instituições educacionais. Dessa forma, os colégios precisavam aplicar 

estratégias novas e diferenciadas para ocupar um espaço de destaque no 

consciente do público. 

 O Convesti quando iniciou suas atividades em Mossoró, era conhecido e 

reconhecido por apenas um atributo: a preparação em processos seletivos. Nisso, 

Cavalheiro (2005, p. 40) aponta como um dos posicionamentos possíveis para a 

criação de valor, a instituição apresentar uma estratégia de posição por diferencial 

de marca – “a escola tem como objetivo ser percebida por seu diferencial em um 
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determinado aspecto”. No caso, antigamente, o diferencial do Convesti se baseava 

no fato de ser a única instituição de ensino em que voltava seus esforços 

exclusivamente para cursinhos preparatórios tanto para o vestibular quanto para 

concursos.  

  Kotler (1998) e Cobra e Braga (2004) esclarecem que, uma instituição 

precisa se focar em ao menos um atributo/posicionamento para que, assim, seja 

percebido como o “número um” nesse atributo. Sendo assim, o Convesti era visto 

como “o melhor cursinho preparatório”, pelo fato de ser o único, mas também por ser 

reconhecida como uma instituição forte, de ensino seguro, capaz de levar o 

estudante de qualquer área à aprovação.  

 É sabido que, a instituição que era apenas um cursinho veio a se tornar 

também um colégio e, em decorrência disso, o Convesti precisou se reposicionar e 

adotar uma nova estratégia para ser percebida como tal, pelo público e, com isso, 

pudesse competir de forma relevante com outros colégios tradicionais da cidade.  

 Segundo Christian Sidarta de Medeiros, publicitário e sócio-administrador da 

agência que presta serviços de Marketing à instituição, o Convesti quando era 

apenas cursinho não havia uma extrema preocupação com o aluno, pois nessa 

situação, a instituição apresentava apenas um suporte de conhecimento, mas a 

responsabilidade era total do aluno. Com a implementação do colégio, o contexto 

precisava ser moldado. Veja-se, dessa forma, o que diz o entrevistado. 

O Convesti Colégio começou com o Ensino Médio porque era muito 
próximo do praticado no cursinho. A preocupação central, nessa 
época, era a aprovação do aluno e ponto, por isso, éramos conhecida 
como uma empresa de educação e não como uma instituição de 
ensino. Com a entrada do Ensino Fundamental, o Convesti precisou 
se reformular, pois a partir desse momento a questão principiológica 
era mais evidente.  

Portanto, é correto afirmar que foi preciso haver um procedimento de 

reposicionamento de marca para instigar o público a encarar o Convesti agora com a 

seriedade de um colégio e não somente como uma empresa de educação, ligada 

aos resultados.  

Com relação ao reposicionamento de marca, Grewal e Levy (2012) relatam 

que o reposicionamento consiste na troca de foco da marca em busca de um 

posicionamento que se realinhasse as preferências do novo mercado. Na situação 
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do Convesti, a instituição tirou o foco da unidade onde comporta o cursinho para 

focar na unidade que contempla o colégio. 

Além disso, o Convesti apresentou uma reformulação gradual e lenta, 

apresentando como estratégia de consistência dos serviços educacionais, a 

manutenção no colégio da grade de professores do cursinho, ao passo que, esse 

sempre foi o principal atributo instituição. Do mesmo modo, percebe-se que a 

instituição segue a linha de pensamento exposta por Cavalheiro (2005), que afirma 

que o reposicionamento não deve ser realizado de maneira rápida, mas, priorizando 

os maiores atributos que a marca apresenta ligada à consistência do produto 

oferecido. 

Na mesma linha teórica, Kotler e Fox (1996, p. 58) ainda acrescentam que, 

“normalmente, a imagem atual de uma instituição é baseada em seus registros 

passados [...] uma imagem favorável forte surge quando a escola tem um bom 

desempenho e gera satisfação real”. Com isso, o colégio herdou do cursinho o setor 

que mais gerou satisfação no público: a equipe profissional, que era conhecida pelo 

seu estilo jovem e inovador. 

Em seguida, ainda para Kotler e Fox (1998), a instituição de ensino precisa 

saber o que ela foi, o que de fato é, e como é mensurada, isto é, determinar como 

deseja que seu público a enxergue.  

 Implica-se que, em um determinado momento, o Convesti passou a ser uma 

escola que abrangia diferentes níveis acadêmicos, mas, mesmo assim, não poderia 

abandonar o que foi em seu passado. Portanto, para que pudesse adquirir um 

posicionamento diferenciado, a instituição precisou admitir seu posicionamento 

anterior e planejar como desejaria ser reconhecido em diante. 

 Sendo assim, têm-se as seguintes percepções:  

 O que o Convesti foi: Uma instituição direcionada à preparação para o 

vestibular e concursos públicos. 

 O que o Convesti é: Uma instituição ainda direcionada à preparação de 

processos seletivos, todavia, com um novo e substancial complemento – o 

envolvimento com o ensino básico de educação. 
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 De fato, as instituições de ensino não podem adquirir um novo 

posicionamento baseado exclusivamente em experiências passadas, pois segundo 

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

estratégias que deram certo no passado”. Nesse sentido, um posicionamento 

distinto se fazia necessário no agora Convesti Colégio e Curso, pois os clientes não 

seriam mais os mesmos, passando de pré-vestibulandos e concurseiros para alunos 

integrais.  

 Logo, vale ressaltar que, com a abertura de novas vagas o público do 

Convesti mudou e/ou se expandiu, o que implica que, foi preciso modelar os 

serviços existentes para manter o nível de credibilidade, entretanto, também foi 

necessário criar novos para que atingisse os novos consumidores. 

 Conforme Kotler e Fox (1994) afirmam, as instituições de ensino devem 

escolher sua posição tomando por base suas forças e oportunidades. Por isso, em 

2013, o Convesti escolheu e aplicou uma estratégia de posicionamento baseada em 

sua filosofia organizacional e em seus valores educacionais – referindo-se a um 

diferencial pedagógico.  

Com relação a essa estratégia, segundo Cavalheiro (2005, p. 40), o 

posicionamento por diferencial pedagógico acontece quando “a escola é temática, 

como, por exemplo, a escola focada na preservação ambiental ou na cultura de um 

país”. Em decorrência disso, para o responsável pelo Marketing do Convesti, a 

instituição deseja ser percebida com a imagem de uma escola completa. Àquela que 

possui todas as preocupações para com o aluno e que trabalha, paralelamente à 

sua linha habitual, a prática dos valores.  

Nesse caso, o aparato pedagógico foi o grande diferencial, prezando, pelos 

valores morais e humanos, como o respeito, consciência, solidariedade etc. e, 

utilizando-os como apoio na formação integral de seus alunos.  

 A prática de ensino escolhida responsável por posicionar o novo status da 

instituição é comprovada através das ilustrações a seguir, que expressam um dos 

valores mais instigados, tais como, a solidariedade. Através da imagem, percebe-se 

uma jovem praticando o respeito, amor e solidariedade com uma idosa. 
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Figura 6 Conhecimento gera Solidariedade. 
Fonte: Imagem cedida pelo setor de Marketing da instituição. 

 

 Além disso, o Convesti ainda aborda e exalta constantemente em suas ações 

internas e externas, temas gerais envolvendo a valorização da cultura local e 

mundial, a preservação do meio ambiente, a importância da leitura, da ciência, etc.  

Com atividades que priorizam a literatura, cultura, poesia, saúde, 
ciência, se estimula nos alunos o prazer pela busca do conhecimento 
e se comprova [...] que ele pode ser apreendido nos mais diversas 
ocasiões da vida prática (CONVIVER, 2013). 

 A figura a seguir demonstra a preocupação que a instituição possui pelo meio 

ambiente como forma de estimular seus alunos a aderirem à causa. Na arte, podem-

se ver duas mãos protegendo uma planta de pequeno porte. Nesse caso, o Convesti 

procurou reafirmar o sentido da coletividade na busca pela preservação ambiental. 
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Figura 7 Conhecimento gera Consciência Ambiental 

Fonte: Imagens cedidas pelo setor de Marketing da instituição. 
 

 Nesse sentido, como foi percebido nas figuras à cima, atualmente, o Convesti 

se impõe como uma instituição de ensino em que todos os serviços educacionais 

são suportados por princípios e valores reais, extrapolando o conhecimento 

empírico. Portanto, pode-se dizer que essa é a grande peculiaridade da marca 

Convesti, na qual, torna-a diferente da concorrência, assim como explana Keller 

(1998) apud Serralvo (2009, p. 115). Para o autor, “relembrar o público-alvo das 

virtudes da marca”, embasando-se em sua atual realidade e aspiração, é importante 

para criar novos paradigmas relacionados à própria marca. Em outras palavras, o 

momento do reposicionamento requer um conjunto maior de atributos que sejam 

diferenciais, em busca de desenvolver um novo conceito para a empresa 

 Tendo em vista tudo que foi exposto, conclui-se que, o Convesti deseja estar 

na mente do consumidor como um colégio completo, porém, completo no que ela 

tem. Para Christian Sidarta, mesmo ainda não possuindo o nível de educação 

infantil, a instituição indaga o termo “completo” no sentido de dar ao seu aluno, nos 

níveis que ela comporta, tudo que ele precisa, estimulando, dessa forma, “o olho pra 

cidadania, o olho pra cultura, o olho pro esporte, o olho pro respeito, o olho pros 

valores e o olho para a ciência”, isto é, um colégio que deseja oferecer aos seus 

alunos vertentes diferentes de pensamento, conhecimento, opiniões, valores e, que 

engloba o todo para todos, decerto que oferece suporte educativo durante quase 
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todas as fases da vida de um indivíduo – desde os primeiros anos da vida escolar 

até a aquisição de uma vaga em concursos públicos e demais processos seletivos. 

 Mais a diante, Cavalheiro (2005), Kotler (1998) e Cobra e Braga (2004), 

salientam que após o posicionamento ser escolhido, devem-se implementar, 

estratégias de comunicação compatíveis a essa nova fase. É importante divulgar o 

posicionamento, principalmente por meio do composto de Marketing, destacando os 

principais apelos da instituição. Pensando nisso, o Convesti reuniu todo o seu 

conceito, serviços e atributos em um compacto intitulado como Revista Conviver – 

Convesti, algo que acontece em concordância com os pensamentos dos autores, já 

que a revista é um tipo de propaganda e promoção, isto é, encontra-se inserida no 

composto. Como pode ser visto na figura a seguir.  

 

 
Figura 8 Revista Conviver (2013). 

Fonte: Revista cedida pela agência Alfa e ômega Publicidade 
 

 A revista apresenta um apanhado geral da situação atual do Convesti, 

incluindo a sua contextualização, dados do colégio, proposta e projetos 

pedagógicos, metodologias aplicadas a cada nível de ensino, equipe profissional e 

demais informações a respeito da grade curricular, estrutura e resultados. 
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 Percebe-se que essa peça publicitária só foi incorporada após a identificação 

e definição clara do posicionamento que o Convesti queria impor na sociedade. 

Dessa forma, esse meio de divulgação proporcionou uma interação maior entre o 

colégio e seu público, conseguindo satisfazer as necessidades de informações em 

relação a essa nova realidade. 

 A partir do entendimento sobre o posicionamento em que se encontra o 

Convesti, tem-se um auxilio para analisar as estratégias empregadas pelo colégio 

para captar e atrair novos alunos para a instituição. 

 

3.2.2. A Captação de Alunos no Convesti Colégio e Curso 

 

 Assim como foi abordado no segundo capítulo, devido à inclusão de novas 

séries de níveis de ensino, ou seja, após assumir a posição de colégio, as 

estratégias de captação de alunos se tornaram ainda mais incisivas e frequentes no 

Convesti, em decorrência da mudança de meio. 

 Sob o pensamento de Ramalho (2005, p. 111), a quantidade de alunos a ser 

prospectada é relacionada diretamente com o estágio da instituição. No caso do 

Convesti, que é considerado um colégio novo, tomando por base os concorrentes, 

precisa-se de muitos alunos de imediato para criar a chamada “massa crítica”, só 

depois começam os trabalhos para manter uma taxa de crescimento. 

 De acordo com o gerente de Marketing do Convesti, a instituição apresentou 

quatro principais estratégias para atrair alunos. Para Ramalho (2005, p. 95), as 

estratégias de captação de novos alunos requerem a realização de algumas ações 

que definam claramente a sua linha pedagógica, do tipo de aula, infraestrutura, 

processos avaliativos, corpo docente, preço, comunicação e serviços agregados.  

 A primeira estratégia de captação de alunos implantada pelo Convesti quando 

se tornou um colégio teve o objetivo de dar continuidade ao setor que já era 

reconhecido pelas aprovações constantes. Inicialmente, o foco na equipe de 

professores era imprescindível para manter a qualidade do ensino e o bom 

desempenho.  
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 Nesse sentido, Sampaio (2005, p.163) relata que o professor é um importante 

instrumento de Marketing que as escolas podem ter. Para o autor, “são eles que 

passam horas, dias, meses e anos em contato direto com o que existe de mais 

valioso, os alunos. São eles os responsáveis diretos pela motivação dos alunos, pelo 

processo educativo e formativo”. Em virtude disso, para o Convesti, seus 

professores constituíam a principal vantagem para ganhar um espaço de destaque 

no mercado.   

 A segunda estratégia apontada foi à aplicação da tecnologia como diferencial 

metodológico dentro da escola, com o intuito de oferecer um material didático 

inovador e diferente, chamando a atenção, principalmente dos jovens. O 

responsável pelo Marketing lembra que o Convesti foi o primeiro colégio da cidade a 

inserir um netbook em seu material didático do terceiro ano. E ainda acrescenta que 

outro atrativo bastante explorado no início foi laboratório, tido como “em nível de 

universidade”.  

Sobre a utilização da tecnologia nas instituições de ensino, Seabra (2010, p.4) 

salienta que essas técnicas podem colaborar na educação, sendo que “sua 

utilização pode abrir novas possibilidades para alunos e professores”. Além disso, 

tornam-se bastante úteis para atrair alunos “antenados” e que buscam novas 

experiências e modos de aprendizado, como aconteceu com o Convesti. 

Como terceira estratégia, Christian Sidarta destacou a questão dos valores 

humanos, que foram reforçados, principalmente na campanha de matrículas de 

2013.  

Nessa perspectiva dos valores evidenciados pelas instituições de ensino para 

gerar atração, Dugaich (2005, p. 128) indaga que: 

Em primeiro lugar, a família procura encontrar na escola uma 
identificação com seus valores e um alinhamento à filosofia de ensino 
desejada. Busca naquela comunidade similaridade aos seus padrões 
étnicos e de conduta. [...] são fatores envolvidos no processo de 
escolha. 

Percebe-se que no caso do Convesti, esses fatores foram cruciais e certeiros, 

pois uma família e/ou pais que buscam para seus filhos uma formação digna, 

rodeada por valores, preferirão, consequentemente, uma instituição que prega e 
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aplica esses mesmos valores no seu método de ensino. Nesse caso, para esse 

público, o Convesti foi lembrado e, sem dúvida, tornou-se a sua primeira opção. 

 Ainda foi abordado nesse trabalho que o planejamento é a ferramenta mais 

eficiente no momento da captação e atração de novos alunos, pois ajuda a empresa 

atingir suas metas (RAMALHO, 2005). Nisso, o Convesti busca conhecer, entender 

e atender as expectativas do seu público-alvo intercalando com as reais 

necessidades do colégio, incluindo os seus custos.  

 Ademais, a quarta e última estratégia foi fruto de um planejamento, 

envolvendo a implementação do Extensão, que é um serviço paralelo aos trabalhos 

da escola e do cursinho.  

 Sobre isso, o gerente de Marketing contou que o planejamento levou em 

consideração uma análise ambiental (interna e externa), assim como é indicado por 

Kotler e Fox (1998). Dessa forma, percebendo-se a falta de uma atividade de reforço 

de qualidade, e principalmente, que envolvesse alunos com necessidades especiais, 

criou-se, então, o projeto.  

 Outrossim, ainda foi ressaltado que, “o Extensão movimentou a escola, 

abrindo espaço para que alunos de outras instituições tivessem contato direto e 

conhecesse de perto os professores, a equipe e a metodologia do Convesti”. É visto 

que esse método veio a se tornar uma estratégia relevante e eficaz, pelo fato da 

instituição ter “se aproveitado” de um serviço que, até então, pretendia ser 

desvinculado, para atrair durante o ano alunos – que inicialmente freqüentavam 

apenas as atividades do reforço – para o próprio colégio.  

 É decerto que as novas instituições de ensino precisam inserir em sua 

comunicação um discurso que expresse as vantagens e os benefícios que os alunos 

terão ao adquirir os seus serviços educacionais, principalmente se a busca for 

enaltecida nos mercados virgens. (RAMALHO, 2005). 

 Com isso, imagem a seguir mostra um anúncio institucional utilizado na 

campanha de matrículas de 2013 para atrair novos alunos, intitulado como “Para 

mais conhecimento, mais acompanhamento”. 
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.  

Figura 9 Para mais Conhecimento, mais Acompanhamento. 
Fonte: www.facebook.com.br/convesticolegioecurso 

  

 No anúncio apresentado, o Convesti divulgou por meio de suas redes sociais, 

os benefícios que os alunos que frequentam a instituição possuem. Nesse caso, 

esses benefícios estão ligados ao acompanhamento próximo e a atenção integral de 

toda a equipe pedagógica, demonstrando um cuidado para com os estudantes. A 

imagem da coordenadora da instituição abraçada com as crianças complementou o 

discurso textual e fortaleceu, ainda mais, a idéia. 

 Além disso, para Ramalho (2005) e Kotler; Fox (1998), após um planejamento 

detalhado acerca do público que a instituição deseja atingir, a verba disponível e as 

atividades para alcançar os melhores resultados, é hora de implementar as ações de 

comunicação. Na mesma concepção, Cobra e Braga (2004, p. 109) complementam 

que, “estão inclusos neste item todas as ações de publicidade, propaganda, eventos, 

webmarketing, Marketing direto, assessoria de imprensa, relações públicas, entre 

outras. 

 Nesse sentindo, o Convesti possui uma gama de peças divulgacionais que 

têm por intenção chamar a atenção do público e atrair novos clientes. As ações de 

comunicação do colégio envolvem o uso de revistas personalizadas, anúncios 
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gráficos e audiovisuais (VT’s e spots) de cunho institucional e promocional que são 

distribuídos em postos específicos da cidade, além de programas dentro e fora da 

instituição. Para o gerente de Marketing, “tudo isso tem a intenção de divulgar a 

instituição e trazer a sociedade para dentro da escola”, isto é, estreitar as relações e 

fazê-los parte integrante. 

 Para concluir, Kotler e Fox (1994, p. 380) dissertam que, os programas de 

ações para captação também incluem a criação de um departamento de pronto 

atendimento de informações. Essa medida faz parte do acervo estratégico do 

Convesti. A instituição possui uma central de informações, via telefone de contato, 

complementado por e-mail, direcionada às dúvidas recorrentes dos possíveis 

clientes e interessados em geral. 

 Portanto, o Convesti por ser uma instituição nova, em termos de níveis 

escolares, concentra a maioria de suas estratégias em ações voltadas à captação de 

novos alunos. A partir da análise das estratégias de captação, têm-se uma ponte 

para a análise das ferramentas de retenção e fidelização. O tema que envolve o 

relacionamento presente no colégio entre seus alunos, funcionários e público 

potencial em geral é foco do próximo tópico desse trabalho. 

 

3.2.3. O Convesti e suas Relações 

 

 Como foi abordado, o relacionamento é uma nova abordagem estratégica do 

Marketing utilizada pelas instituições de ensino para criar e estreitar vínculos com o 

consumidor, tendo a captação, retenção e fidelização como os seus alvos principal. 

Nesse sentido, essa ferramenta é, também, constantemente encontrada em meios 

aos trabalhos do Convesti, envolvendo a gestão das relações com todo o seu 

público de interesse. 

 Dentro dessa perspectiva, o trabalho do pedagógico do Convesti dentro da 

linha dos valores é exatamente essa de trabalhar o respeito entre todos os membros 

da escola e também com o pessoal de fora com o intuito de estreitar os laços e 

proporcionar uma maior familiaridade com a instituição. Nesse caso, a instituição se 

mostra na mesma concepção teórica exposta por Cobra e Braga (2004, p. 131), que 

conceituam o Marketing de relacionamento como uma forma de criar vínculos 
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relacionais, desenvolvendo sentimentos como “familiaridade, confiança e 

credibilidade quanto a uma marca”.  

 Além do mais, 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. Para isso, o gerente de Marketing do Convesti 

explica que, as relações dessa instituição avançam do nível social para o afetivo, 

ultrapassando o limite profissional e formal, gerando uma amizade duradoura e 

quase uma irmandade e, dessa forma, tornando a marca Convesti mais presente no 

dia a dia dos seus consumidores e aumentando, como conseqüência, a sua 

confiabilidade e competência educacional. 

 Durante todo o estudo realizado, nota-se que, no Convesti é exaltado 

continuamente à atenção e o cuidado ao próximo de forma personalizada, focando 

não somente nos seus alunos, mas na sociedade como um todo, fazendo menção a 

própria filosofia educativa aplicada. Com isso, a escola se encontra sob a teoria 

aclamada por Dugaich (2005), no qual, 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 escola. 

 Como foi percebido, de fato o Marketing de relacionamento nas instituições de 

ensino é uma estratégia simples, capaz de movimentar todos os públicos envolvidos. 

No Convesti, as ações correspondentes a essa ferramenta corresponde a atividades 

ligadas aos diferentes consumidores da escola, desde seus clientes potenciais, 

alunos, pais, professores e funcionários. A análise dessas ações individuais será 

assunto tratado a seguir. 

 De início, serão analisadas as ações internas, isto é, correspondentes aos 

públicos da própria instituição (professores, funcionários, pais e alunos). Logo em 

seguida, será realizada a análise das ações externas, para também aproximar as 

relações com público de fora (prospects e a sociedade) 

 Para isso, têm-se, inicialmente, os professores e funcionários em geral da 

instituição. Com relação a isso, Dugaich (2005) coloca que, somente campanhas 



82 

 

motivacionais não são indicadas, mas, um conjunto de atividades realizadas 

separadamente com o intuito de integrar e treinar o público corporativo. 

Dessa forma, no caso do Convesti, esse público é tido como colaborador e 

parte essencial no desenvolvimento da escola. Nesse sentido, são realizadas ao 

longo do ano reuniões de capacitação e semanas pedagógicas – com ênfase no 

início de cada semestre –, buscando envolver todo o público interno e abordando 

principalmente a questão do trato e do atendimento aos pais e alunos. Além disso, 

essas ações são “oportunidades disfarçadas” para estimular as relações uns com os 

outros. Acrescenta-se que, segundo o gerente de Marketing, a escola toda precisa 

estar envolvida em ações paralelas, para que todos se conheçam fora da 

formalidade e conheçam, também, suas habilidades desconhecidas. 

 Somam-se a isto, as ações de relacionamento envolvendo os pais e 

responsáveis, que segundo Cobra e Braga (2004, p. 62) são “pagadores e 

compradores”, em outras palavras, são os decisores de compra. Sobre isso, Dugaich 

(2005) complementa que, as ações de relacionamento para esse público em 

específico, devem ser promovidas para aproximá-los da escola, a fim de que eles 

conheçam e acompanhem as atividades e o desempenho dos alunos. Nessa 

perspectiva, o Convesti oferece ações direcionadas a esse público em duas partes: 

reuniões e palestras periódicas e atendimento individual. 

 Na figura a seguir, é possível ver um exemplo de reunião/palestra entre a 

escola, pais e educadores de renome da cidade, realizado no Convesti no dia 18 de 

Junho de 2013. 
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Figura 10 Anúncio de reunião de pais. 
Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso 

 

 Percebe-se através desse informativo que a reunião trataria de um assunto 

que, na atualidade, é pertinente no universo das crianças e jovens: “a inversão de 

valores provocada pela mídia”. É percebido também que a palestra foi ministrada 

pelos educadores da instituição apoiados por profissionais da área da psicologia, o 

que torna a discussão ainda mais segura e interessante, transmitindo credibilidade. 

Nas palavras do gerente de Marketing do Convesti, essa ação é bastante salutar, 

pois consegue aproximar os pais e até corrigir possíveis erros. 

 Outra questão a ser destacada nessa análise são os encontros individuais 

realizados pela instituição. Na oportunidade, os pais, de forma individualiza, 

conversam com a direção, professores e demais profissionais sobre a situação de 

seus filhos e do próprio Convesti. A propósito, ainda são realizadas pesquisas de 

satisfação “onde pais e responsáveis podem, de acordo com a realidade de seus 

filhos, sugerir idéias, fazer suas colocações e expor dúvidas (CONVIVER, 2013). 

 Do mesmo modo, entrando nas demais ações de relacionamento, têm-se, os 

alunos eventuais e regulares, aqueles intitulados por Ariza (2006) como pessoas que 

frequentaram a escola por um tempo reduzido e os que efetivam a rematrícula 

regularmente, respectivamente. Nesse sentido, Dugaich (2005) aborda que para 
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estabelecer relações sólidas com os alunos, as instituições precisam aplicar 

atividades que conquistem a sua confiança, ao passo que também vá os 

conhecendo e identificando suas necessidades. 

 Com isso, são realizadas no Convesti ações de retenção, para manter a 

escolha do aluno, dia após dia, estimulando a sua fidelização. Nesse sentido, a 

instituição desenvolve projetos e atividades que aumentem as relações, fazendo 

com que se extrapole o contato provocado pela ciência, para ter um contato com o 

indivíduo, com o próprio aluno e suas aspirações. 

 Ainda nessa tendência, Dugaich (2005, p. 125) acrescenta que, “a realização 

de atividades que promovam encontros e aprofundem conteúdos serão benéficos 

para o estreitamento das relações com os alunos atuais”. No caso do Convesti, são 

realizados no decorrer do ano diversos projetos, tais como feiras de ciências e 

semanas culturais que são abertas à exposição e serve para aproximar o contato 

entre alunos, integrantes da instituição, pais e demais públicos. 

 A figura a seguir demonstra um anúncio referente a semana literária, uma 

atividade anual agregada a grade curricular do Convesti, que tem por objetivo 

abordar, por meio dos alunos da escola, temas relacionados a literatura. 
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Figura 11 Anúncio da Semana Literária 

Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso 
 

 Ainda com relação aos eventos, Dugaich (2005) relata que eles além de 

fidelizar os alunos, ainda conseguem atrair novos. Os prospects, definidos por Ariza 

(2006, p. 21) como “pessoas que têm tudo para serem alunos de determinada 

escola, mas ainda não são.” Nesse sentido, para esse público, o Convesti 

desenvolve ações criativas para fixar a marca em sua mente e dentre essas ações 

estão os eventos, pois é uma forma deles conhecerem a escola, as pessoas e se 

familiarizarem com elas, desejando, dessa forma, dispor do serviço. 

 Pode-se concluir que, são várias as ações aplicadas pelo Convesti para se 

aproximar de seu público potencial, desenvolvendo e mantendo relações amigáveis. 

Uma dessas ações inclui a utilização da internet para perdurar essa amizade 

construída fisicamente. Dessa forma, o Marketing digital também é importante no 

processo de interação e será abordado com mais precisão no tópico a seguir. 



86 

 

3.2.4. O Convesti nas Redes Sociais 

 

 Como foi visto anteriormente, a internet passou a integrar às estratégias 

utilizadas pelas instituições de ensino para se comunicar e informar o seu público, 

também útil para se relacionar, fidelizar e captar. Essa ferramenta é importante em 

qualquer meio organizacional, ao passo que as pessoas estão mais conectadas à 

web. 

 Nesse sentido, existem, atualmente, as mídias sociais, voltadas para a 

criação de perfis ou comunidades em diferentes segmentos: redes profissionais, 

audiovisuais, sociais etc. 

 Dessa forma, no caso do Convesti, as mídias sociais mais utilizadas pela 

escola são as redes sociais, principalmente facebook e twitter.  

 As redes sociais são um tipo de mídia capaz de conectar pessoas, divididas 

por grupos de interesse em comum. Para Sousa (2012), seu principal objetivo é unir 

um grupo de indivíduos interconectado por um ou mais fatores. Acresce que, 

segundo Brogan (2012), as redes sociais podem substituir outras ferramentas 

digitais de caráter empresarial como a intranet e disponibilizar novas formas de 

conversação, além do e-mail. Nesse ponto, o Convesti faz uso dessa ferramenta 

digital para chegar até seu consumidor de uma maneira rápida e barata e, também 

trabalhar os relacionamentos com outros papeis importantes do meio da educação, 

além de, constantemente, compartilhar informações referentes aos serviços da 

instituição. 

 Ainda sobre isso, o gerente de Marketing explicou que no Convesti, 

trabalham-se nas redes sociais o atendimento ao cliente, o esclarecimento de 

dúvidas e informações, além de servir, também, como forma de captação para 

novos alunos, pois, na medida em que são divulgadas as ações, logo, o público fica 

a par do dia a dia da escola, assim como afirma Brogan (2012) ao relatar que essas 

redes possuem um enorme acervo de informações para a prospecção e vendas. 

 A seguir, encontra-se a análise individual das redes sociais usadas pelo 

Convesti, com as suas devidas especificações. 
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3.2.4.1. Facebook 

 

 O facebook é uma rede social, considerada por Souza (2012) como a 

plataforma virtual mais utilizada pelos brasileiros, sem nenhum concorrente de peso. 

Nelas, as organizações podem criar páginas empresariais, conhecidas como fan 

pages. 

 Ainda para Souza (2012, p. 243) “o facebook se converteu em um lugar 

importante para a comunicação e interação das marcas com os usuários”. Para o 

autor, a maior ferramenta de interação intrínseco na rede é o botão “curtir”. Através 

dele, as empresas podem acompanhar o desempenho de sua página e a aceitação 

perante os usuários. Na situação do Convesti, a instituição possui uma Fan Page 

onde são postados, quase diariamente, anúncios referentes às atividades praticadas 

dentro da escola, seja de caráter informativo, divulgacional, promocional ou 

institucional. 

 Como exemplo da análise, tem-se a figura da fan Page do Convesti Colégio e 

Curso, onde são tratados assuntos relacionados tanto ao colégio quanto ao 

cursinho. 

 
Figura 12 Fan Page do Convesti 

Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso 
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 Com isso, para o gerente de Marketing, o facebook do Convesti é funcional 

para pronto atender os consumidores conectados na rede. Foi percebido que, 

assuntos ligados à educação em geral, ao convívio da instituição em termos de 

atividades realizadas e oferecidas, são continuamente abordados. Dessa forma, 

nada é colocado em vão, todo o conteúdo tem um sentido e um valor agregado. A 

estratégia da instituição está aliada ao pensamento de Souza (2012) em que alerta 

que, os anúncios do facebook são convenientes para divulgar eventos, promover 

encontros, aplicações etc, entretanto, deve ser realizado adicionando valor ao 

conteúdo, em busca de a instituição se torne referência e um canal de atração para 

novos clientes. 

 Outro ponto interessante da análise é abordado por Sampaio (2005, p. 172) 

ao afirmar que os professores são divulgadores naturais da instituição de ensino. 

Para o autor, “são eles que elevam o nome e a imagem de sua instituição diante dos 

alunos”. No caso do Convesti, os professores são grandes responsáveis por 

propagar o nome da escola, igualmente na internet, tornando-se importantes 

interlocutores da comunicação, como é mostrado na figura a seguir. 

 
Figura 13 Compartilhamento de anúncio no dia 29 de Julho. 

Fonte: www.facebook.com 
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 A figura mostra um professor do Convesti compartilhando um status postado 

anteriormente pela Fan Page da instituição. Isso quer dizer que, esse professor está 

difundindo a informação, também, para os seus contatos e, indiretamente, está 

divulgando o nome da escola para um maior número de pessoas. Ao falar bem da 

instituição, demonstrar sua admiração e convidar a sociedade, o educador estimula 

os alunos que o respeitam e que acreditam em seu trabalho a adquirir o serviço. 

 Percebe-se, dessa forma, que a fan Page do Convesti consegue suprir as 

necessidades de informações advindas do público internauta, a partir do momento 

em que são postadas essas informações e, também, no momento em que são 

realizados os esclarecimentos individuais e nominais, isto é, quando a empresa se 

refere a um cliente pelo nome para responder a uma questão. 

 

3.2.4.2. Twitter 

 

 Por sua vez, o twitter é, também, uma rede social, porém, tem o objetivo de 

promover relações/respostas rápidas, quase instantâneas e diretas, devido aos 140 

caracteres disponibilizados, o que Comm (2009) coloca como uma simulação das 

mensagens SMS de celular. A sua função principal está no botão “seguir”. A partir 

desse momento, o indivíduo passa a ser seguidor de algum personagem ou 

empresa de sua preferência. 

 Acresce que, o twitter, segundo Souza (2012, p. 231) é responsável por 

“colocar sua empresa diante do público, te permite estar em contato com seu público 

e te permite receber suas opiniões sobre seus produtos”. Na opinião do autor, essa 

ferramenta consegue divulgar a marca da empresa e até mesmo mostrar os seus 

serviços.  

 Nesse sentido, o Convesti possui uma página na rede social com o intuito de 

se comunicar com seu público com maior rapidez e também, para monitorar a sua 

marca, isto é, o que estão falando da instituição, principalmente os seus próprios 

alunos. Percebe-se, então, que o Twitter é usado na escola, também, como um meio 

para realizar pesquisas de satisfação. 
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 A figura a seguir, vê-se que o Convesti está, igualmente, presente no twitter, 

buscando estreitar, ainda mais, os laços com o seu público. 

 

Figura 14 Twitter do Convesti. 
Fonte: www.twitter.com/convesticolegio 

 

 Dessa forma, percebe-se que o Convesti busca estar mais próximo ao seu 

público ao criar uma conta no twitter, pois como Comm (2012, p. 25) explanam, essa 

ferramenta é, atualmente, o serviço de microblog mais poderoso, sendo, nesse 

sentido, de suma importante que as empresas se rendam e fiquem atentas a ela. 

 Ainda para o autor, é importante que o twitter ainda seja utilizado como 

ferramenta de atendimento, tornando-se essencial o seu monitoramento e o rápido 

esclarecimento de dúvidas, fazendo com que o cliente tenha um eficiente feedback, 

imediatamente. No caso do Convesti, segundo o gerente de Marketing, a empresa 

possui um profissional responsável pela atualização diária do perfil e por responder 

aos devidos comentários a respeito da marca. Como mostra a imagem a seguir. 
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Figura 15 Tweet realizado no dia 14 de Julho. 

Fonte: www.twitter.com/convesticolegio 

 Na figura, pode ser visto um jovem aluno do Convesti expondo uma dúvida 

com relação ao tweet da instituição – aviso sobre a reunião de pais –. A partir disso, 

percebe-se que esse mesmo aluno foi prontamente respondido através do perfil da 

escola, o que gerou certa gratidão no jovem pela dúvida esclarecida. 

 De forma geral, o perfil do Convesti concentra seus esforços no 

aperfeiçoamento da interação com os consumidores de seus serviços e, também, 

aos demais, buscando sempre responder com presteza aos questionamentos e 

comentários que surgem. Nesse sentido, a instituição se aproxima dos seus 

usuários, criando um laço afetivo e uma interação amigável, despertada através do 

comprometimento ao qual a escola pratica na web. 

 Com isso, através da análise realizada nos setores que envolvem a 

construção de relacionamentos e o desenvolvimento de ações voltadas a internet, 

constrói-se base teórica para o aprofundamento na análise do departamento de 

campanhas publicitárias realizadas pelo Convesti. 
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3.2.5 Campanhas Publicitárias do Convesti 

 

 Assim como foi estudado, as campanhas publicitárias são estratégias 

utilizadas pelas instituições de ensino para divulgarem sua marca, seus serviços, 

atributos e vantagens e, com isso, se destacarem no universo da educação. Nada 

mais é do que, um conjunto de ações mercadológicas e comunicacionais realizadas 

por uma empresa para transmitir seu posicionamento e imagem corporativa. 

 No caso do Conveti, ao longo do ano, desenvolvem-se campanhas 

publicitárias como meio para captação de alunos e, também, para levar o público a 

ter um conhecimento maior sobre a escola. Pode-se dizer que, essa instituição 

segue o pensamento defendido por Gonçalez (2009) quando aborda que, as 

campanhas devem ser apoiadas por um aparato de peças e anúncios veiculados em 

uma mesma época nos diversos meios de comunicação disponíveis. 

 De acordo com Lupetti (2006), existem diversos tipos de campanhas 

publicitárias, cada uma com um foco e especificidades diferentes. Dentre esses 

tipos, encontra-se a campanha institucional – a mais utilizada no Convesti enquanto 

instituição de ensino e não empresa de educação.  

 A campanha institucional é caracterizada pela autora como a maneira 

encontrada pelas empresas para promoverem suas marcas, aperfeiçoar sua 

reputação e, consequentemente, melhorar as relações públicas. Nisso, para o 

gerente de Marketing, o Convesti utiliza, rigorosamente, esse tipo de campanha, 

devido ao fato de ser a mais indicada para comunicar valores à população. Em sua 

maioria, o Conveti faz uso de uma publicidade informativa e conceitual. 

 Para comprovar, o Convesti iniciou uma campanha publicitária para o ano de 

2013 - com maior intensidade no período de matrículas – embasada na realidade da 

instituição. Nesse sentido, em todo momento, a escola abordou temas, mensagens, 

slogans e realizou ações institucionais. Intitulada como “Fontes”, a campanha 

exaltou e tratou do conhecimento como fonte segura para gerar valores 

educacionais, morais, sociais e humanos.  
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Figura 16 Anúncio da campanha de matrículas de 2013. 

Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso 
  

 Nessa figura, pode-se perceber que, o Convesti promove o conhecimento 

como precursor dos valores, incentiva à sua prática, porém, ainda estimula os seus 

alunos a repassar e compartilhar com o próximo. Isso implique que, a instituição não 

isola o conhecimento que por ela é gerado apenas para seus alunos, mas através 

deles, busca atingir toda a sociedade. Acresce que, através dessa campanha, a 

instituição pretendia passar a mensagem de que a prática desses valores era a 

grande prioridade do Convesti e, que antes de formar alunos, forma pessoas 

conscientes, cidadãos aptos para o mundo. 

 Dentre os assuntos que envolvem a criação de uma campanha está a 

mensagem a ser transmitida, mais precisamente o slogan, esse que, por sua vez, 

resumirá em uma frase clara e incisiva todo o conceito a ser anunciado, agregando 

valores à marca. No caso do Convesti, a instituição não faz uso de um slogan fixo à 

marca, mas por campanha. Dessa forma, na campanha de 2013, a escola adotou o 

slogan “Fonte de Conhecimento”, dando ênfase a todo conceito de valores ao qual a 

campanha se propusera a anunciar. 
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 A figura a seguir mostra o rodapé da instituição, em que se encontra a marca, 

o slogan e informações referentes à escola. 

 
Figura 17 Rodapé da campanha “Fonte de Conhecimento”.  

Fonte: www.facebook.com/convesticolegioecurso. 
 

  Nesse sentido, o objetivo dessa campanha foi impulsionar a prática dos 

valores, dentro e fora da instituição. Durante a campanha foram criados sete slogans 

na mesma linha do afixado à campanha: conhecimento gera confiança, respeito, 

resultados, possibilidades e, ainda, para mais conhecimento, mais exercícios, 

acompanhamento e experimento. 

 Outro ponto importante que cerca o desenvolvimento de uma campanha são 

as peças publicitárias e os meios de comunicação utilizados. Em outras palavras, 

segundo Gonçalez (2009), as peças são as formas de como a mensagem será 

divulgada e transmitida ao público. Nesse sentido, por meio da pesquisa realiza, 

percebe-se que as peças utilizadas com maior freqüência pelo Convesti, são os 

outdoors e spots de rádio. 

 Com relação à utilização ao outdoor, Gonçalez (2009) o caracteriza como 

uma mídia exterior, ou seja, posta ao ar. Para o autor, seu principal objetivo é causar 

impacto, por ser um cartaz de grande dimensão. Segundo Pinho (2001), o outdoor é 

uma mídia flexível que pode ser usada tanto para lançar um novo produto no 

mercado quanto sustentar campanhas também veiculadas em outras mídias. 

 Na situação do Convesti, mais especificamente durante a campanha de 

matrículas de 2013, a instituição “abraçou a cidade” com seus outdoors, devido ao 

fato de ter posto 11 deles espalhados nas ruas da cidade. Um desses outdoors pode 

ser visto na figura a seguir. 
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Figura 18 Outdoor do Convesti na Avenida Leste-Oeste. 

Fonte: www.facebook.com/convesti 

 Percebe-se que, o outdoor intitulado por “conhecimento gera respeito”, 

conseguiu, de fato, causar um grande impacto visual, com relação à imagem e 

mensagem anunciada. Conforme Pinho (2001), o impacto dessa mídia é ainda maior 

quando afixado próximo ao ponto-de-venda, Nesse sentido, implica-se que, o 

Convesti acertou em pôr um de seus outdoors nessa avenida, em decorrência da 

proximidade com as instalações da instituição. 

 Ademais, o spot é outra peça, frequentemente, utilizada pelo Convesti para 

divulgar sua marca e seu conceito. Sendo assim, para Silva (1999, p. 26), os spots 

“valem-se de versos, rimas, textos elaborados de forma a ser facilmente 

memorizados”. Dessa forma, o Convesti trabalhou na campanha de 2013 e colocou 

nas rádios sete spots, cada um abordando as temáticas citadas anteriormente, do 

conhecimento que gera valores. No spot (ANEXO A) “conhecimento gera confiança”, 

é possível perceber a utilização de uma linguagem acessível e de fácil interpretação, 

porém, bem articulada. A comunicação, nesse caso, deve ser ainda mais 

enriquecida pelo fato de ser direcionada aos pais que, nesse aspecto, são mais 

exigentes que os jovens. 

 Além disso, segundo o gerente de Marketing, o Convesti ainda utiliza 

panfletos, impressos e brindes em ações específicas de panfletagem, como na ação 

“Conhecimento gera Solidariedade”. 
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 Nesse sentido, intrínseco à campanha, a ação foi realizada em um shopping 

da cidade, durante a exibição da saga de um filme jovem, do qual, apresentava 

vampiros como personagens centrais. Com isso, a instituição teve o propósito de 

estimular, principalmente, nos jovens – público do filme – a prática da doação de 

sangue.  

 
Figura 19 Rodapé da ação “Conhecimento gera Solidariedade”. 

Fonte: www.facebook.com/Conhecimentogerasolidariedade 

 Com relação às peças, foram distribuídos durante uma semana de ação 

panfletos e impressos com brindes. O panfleto continha informações referentes à 

doação, por sua vez, o impresso foi, criativamente, desenvolvido em forma de bolsa 

de sangue em que, ao ser aberto, a população encontraria um doce. Essas duas 

peças podem ser visualizadas nas figuras a seguir. 

 
Figura 20 Panfleto da ação “Conhecimento gera Solidariedade”. 

Fonte: Arte cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 
 
 



97 

 

 

Figura 21 Impresso bolsa de sangue. 
Fonte: Arte cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 

 

 O que se pode perceber é que através dessa ação, o Convesti tinha a 

intenção de incentivar ao público do filme, em sua maioria jovens a abraçar essa 

causa. O que a instituição desejou passar foi que, a partir do momento que se 

conhece o próximo, além de suas fragilidades e necessidades, a prática da 

solidariedade acontece naturalmente, nesse caso, a doação de sangue. 

 Em suma, é perceptível por meio dessa análise que o Convesti concentra 

suas estratégias nas campanhas institucionais, priorizando, sempre, o valor que é 

agregado à instituição e ao sentimento que, por elas, são despertados na sociedade. 

No próximo tópico, serão analisados os apelos que o Convesti utiliza em suas 

campanhas para persuadir o público e, de certa forma, convidar-los a conhecer a 

escola e a sua filosofia. 
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3.2.5.1. Apelos Publicitários do Convesti 

 

 Os apelos, de fato, correspondem às estratégias criativas utilizadas nas 

mensagens de anúncios ou campanhas para persuadir o público, isto é, influenciá-

los a realizar uma escolha e optar por um determinado produto ou serviço.  

 Para Daud (2005, p. 80), o uso dos apelos na propaganda “gera uma 

aprendizagem passiva, condicionando à compra do produto”. Ainda para o autor, 

esses estímulos fazem com que o consumidor opte pela marca anunciada. Nesse 

sentido, o Convesti utiliza em suas campanhas diversos apelos que contribuem para 

que a marca da instituição seja constantemente lembrada pelo seu público por meio 

das ações que são despertadas. 

 Como foi visto no capítulo anterior, Kotler e Fox (1998) caracterizaram os 

apelos publicitários em três tipos: apelos racionais, emocionais e morais. Nisso, por 

meio do levantamento dos dados dessa pesquisa, foi percebido que o Convesti 

apresentou e emitiu em sua campanha de matrículas de 2013 um conjunto de 

apelos envolvendo os três tipos citados pelos autores. 

 Inicialmente, os apelos racionais são mensagens que passam uma 

informação de interesse dos consumidores referente à instituição de ensino ou a um 

programa em específico. Está relacionado às características, razões e benefícios 

que a marca pode oferecer. Segundo George e Michel Belch (2008, p. 267):  

Apelos baseados na razão tendem a ser informativos e os anunciantes 
que os usam geralmente tentam convencer os consumidores de que 
seu produto ou serviço possui atributos(s) específico(s) ou 
providenciam um benefício específico que satisfaz suas necessidades. 

 Nessa perspectiva, o Convesti utilizou em sua campanha apelos informativos 

que buscavam persuadir o público destacando os motivos racionais, as vantagens 

competitivas e atributos principais da instituição e, além disso, priorizando a sua 

unicidade em alguns serviços, como é visto na figura a seguir. 
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Figura 22 Para mais Conhecimento, mais Experimento. 
Fonte: Cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 

 

 Através da figura, pode-se concluir que o Convesti deu destaque a um 

atributo valorizado pela instituição e, também, pelos alunos. Como foi citado 

anteriormente, segundo o gerente de Marketing, a escola possui o maior e mais 

completo laboratório no segmento de ensino básico da cidade. Nesse sentido, o que 

é motivo de orgulho e vantagem para a escola é divulgado com intensidade para 

persuadir, de forma racional, aqueles que buscam um serviço completo. 

 Em contrapartida aos apelos racionais, estão os emocionais. Os apelos do 

tipo emocional têm o propósito de despertar algum sentimento no consumidor. 

George e Michael Belch (2008) definem como necessidades psicológicas que um 

indivíduo apresenta sobre um produto ou serviço ou mesmo a relação com uma 

marca específica. Ainda para os autores sentimentos ou estados pessoais como o 

amor, alegria, confiança e segurança são os apelos normalmente utilizados para 

persuadir o público em um nível emocional. 

 No caso do Convesti, os anúncios e campanhas terminam, em sua maioria, 

apelando para o lado emocional. Na opinião do gerente de Marketing, a instituição 

geralmente utiliza de apelos emocionais devido à própria filosofia da escola, que são 

os valores.  
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 Na figura a seguir, tem-se a imagem de uma família atrelada ao título 

“Conhecimento gera Confiança”. O que implica que, a instituição segue o 

pensamento dos autores citados anteriormente, exaltando o estado de confiança. 

 
Figura 23 Conhecimento gera Confiança. 

Fonte: Cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 

 

 Na figura, é possível perceber que o Convesti, nesse caso, apelou para o 

sentimento da expressividade do convívio familiar, deixando claro que a instituição 

preza pelo estreitamento das relações entre escola e pais. Nessa situação, a 

confiança é destacada, induzindo aqueles pais que se preocupam e desejam fazer 

parte da vida estudantil do filho a se unir à escola que, também, é uma família. 

 Para concluir as categorias de apelos definidas por Kotler e Fox (1994) 

encontradas nas campanhas do Convesti, estão os apelos de origem moral. Esse 

tipo de apelo está relacionado a uma ação generalizada para o bem comum da 

sociedade. De acordo com George e Michael Belch (2008), a forma de persuasão 

através das mensagens de orientação social, encontra-se sentimentos como 

aprovação, respeito, reconhecimento e status. 

 Dessa forma, seguido por essa linha, o Convesti trabalhou ainda em suas 

peças de campanha mensagens exortando os valores sociais e morais, tais como o 

respeito, como pode ser visto na próxima figura. 
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Figura 24 Conhecimento gera Respeito. 

Fonte: Cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 

 A partir da visualização da imagem, pode-se ver que a instituição abordou um 

tema ao qual alcança toda a população: o respeito ao próximo. Nesse caso, 

encontra-se uma jovem deficiente física “abraçada” pelos seus colegas de sala e, 

também, por um professor. Nisso, deu-se a entender que, no Convesti a prática do 

respeito entre todos os públicos que a escola abrange é constantemente estimulada. 

 Além disso, foi abordada no capítulo anterior uma série de técnicas 

persuasivas citados por Daud (2005) que as instituições de ensino precisam aplicar 

para “encantar” o público. Para o autor, não é necessário a implantação de todo 

esses recursos de uma só vez, porém, deve a escola precisa focar no que causará 

maior apelo ao seu público. 

 No caso do Convesti, uma das técnicas citadas pelo autor foi percebida ao 

longo da análise: prova. 

 Dessa forma, a técnica de prova faz alusão aos dados estatísticos, que 

quando são favoráveis à instituição, devem ser continuamente divulgados em suas 

ações de Marketing e propaganda. 

 A figura a seguir mostra uma tela divulgada nas redes sociais, em que 

exposta à aprovação de um aluno da instituição em um dos cursos mais concorridos 

da universidade estadual local. 
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Figura 25 Conhecimento gera Resultados. 

Fonte: Cedida pela agência Alfa e Ômega Publicidade. 
 

 Nesse sentido, O Convesti, que se coloca como a escola que possui “a 

equipe que mais aprova”, expõe os dados comprovados em relação às suas 

aprovações. Segundo Daud (2005), esse método é importante, pois racionaliza a 

escolha por uma instituição de ensino. 

 Dessa forma, conclui-se que, o Convesti buscou persuadir o público através 

de técnicas criativas que despertassem emoções positivas e sentimentos de 

familiaridade com a instituição. A partir disso, para manter e sustentar essa 

mensagem, a escola precisou investir em um planejamento de mídia, fazendo que a 

mensagem seja direcionada aos seus consumidores.  

 

3.2.6 A Mídia no Convesti 

 

 Primeiramente, o planejamento de mídia pode ser definido como decisões 

envolvendo a transmissão de uma mensagem aos consumidores ou usuários da 

marca. Consta-se como por decisões e soluções correspondentes a um conjunto de 

questões formuladas e respondidas. 

 Nesse sentido, uma das decisões que precisam ser tomadas está relacionada 

ao tipo de mídia utilizada para transmitir a mensagem para o máximo de indivíduos 

possíveis. Porém, segundo Sissors e Bumba (2001), a escolha pela mídia é o último 
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passo da estratégia contida no planejamento, pois é necessário, inicialmente, 

identificar o público e onde e qual mídia ele está.  

 Dessa forma, foi reportado pelo gerente de Marketing, nota-se que a 

instituição tem a noção de qual público frequenta e consome seus serviços. Por isso, 

conclui-se que, a marca Convesti alcança as classes A, B, C, D. Por sua vez, 

focando-se na unidade de colégio, o público se encaixa nas classes A, B, e C.  

 Nessa perspectiva, foi percebido que o tipo de mídia na qual o Convesti 

investe é a de massa. Para Sissors e Bumba (2001), a mídia de massa é voltada 

para distribuir publicidade para um publico diferenciado e disperso. Segundo os 

autores, essa mídia é a mais indicada para repassar anúncios sobre conteúdos 

educacionais. Sob essa linha de pensamento, o Convesti busca alcançar todo o seu 

público – tanto elite quanto massa – de uma vez e, por isso, a escolha por uma 

mídia massificada e comum a todos. 

 Durante a análise, dentre as estratégias de exposição citadas no segundo 

capítulo, foi percebido que o Convesti enquanto colégio apresenta uma inclinação 

para a estratégia do tipo flighting, aquela mencionado por Sissors e Bumba (2001) 

como estratégia de “explosão”, pois intercala períodos de forte concentração de 

anuncio com períodos curtos sem. 

 Do mesmo modo, o Convesti, até o fechamento da análise teve picos de 

divulgações maiores, mas intercalou com períodos sem nenhuma ação. Segundo os 

autores (2001, p. 261), “os anúncios podem ser concentrados em períodos de alto 

potencial de vendas”. O que implica que, assim, faz o Convesti, acumulando o 

máximo de anúncios e campanhas nos períodos mais importantes, o de matrículas. 

Dessa forma, a concentração de publicidade da instituição é nos meses de Janeiro e 

Julho. No mais, a escola realiza pequenos anúncios, apenas para assegurar a 

marca na mente do consumidor. 

 Com isso, nota-se que a estratégia de exposição do Convesti não é de 

anunciar o ano todo, mas, de despertar o interesse por seus serviços em épocas 

específicas.  

 De forma geral, é possível concluir por meio de toda a análise, que as 

estratégias de Marketing educacional têm surtido um efeito positivo e esperado pela 

coordenação. Por isso, a escola tem se destacado competitivamente no mercado 
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como uma instituição que preza pelos valores e pela formação integral de seus 

alunos, buscando moldar profissionais de sucesso, mas, antes de tudo, cidadãos 

corretos e aptos a viverem em sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Devido ao constante crescimento da concorrência no setor de serviços 

educacionais, as instituições de ensino se modernizaram e passaram a aderir às 

técnicas impostas pelo Marketing. Nessa perspectiva, as escolas perceberam que 

enquanto organização prestadora de serviço, possuíam clientes e, dessa forma, 

precisavam fazer uso de ferramentas inovadoras que valorizasse a sua marca. 

  O Marketing voltado para as instituições de ensino, também chamado de 

Marketing educacional, é o ramo onde se reúne elementos mercadológicos 

para divulgar a marca de uma escola e atrair o público-alvo, nesse caso, os 

estudantes. 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. 

 Em Mossoró, nas instituições de ensino privadas, a concorrência é 

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

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

principalmente, no seu diferencial divulgado. 

 Nesse sentido, a questão agora não estaria somente na divulgação e na 

forma como aconteceria, mas também na mensagem a ser passada e, 

principalmente, no objetivo dessa mensagem perante a sociedade. 

            Em decorrência disso, o Convesti Colégio e Curso, que é considerado uma 

instituição de ensino nova, utilizou-se de técnicas diferenciadas para poder se 

sobressair entre as demais e ser reconhecida como um colégio completo. 

            Foi percebido ao longo da análise que o Convesti é um colégio que preza 

pela eficiência no ensino científico ministrado, tendo como resultados as constantes 

aprovações em processos seletivos. Além disso, acima de tudo, a instituição prioriza 

e adapta em sua metodologia educacional o ensino e a prática dos valores 

humanos, culturais e sociais, tornando essa linha como seu diferencial e, nela, é 

amparada toda a sua publicidade interna e externa. 

           Conclui-se que o Convesti utiliza apelos racionais e morais, porém, buscanso 

priorizar a emoção e despertar bons sentimentos em suas propagandas, campanhas 
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e ações. No decorrer da análise, não foi encontrado no Marketing da unidade de 

colégio nenhuma peça promocional ou menção a relação custo-benefício. Pode-se 

dizer, então, que todos os esforços das estratégias mercadológicas são voltados 

para tornar a instituição, sua proposta pedagógica, estrutura e excelência 

conhecidas. 

           Nesse sentido, a instituição busca captar e reter alunos através de medidas 

que apele para o lado afetivo, estreitando os laços de amizade com alunos e 

responsáveis, dessa forma, trabalhando amparado pelo Marketing de relações. Pôde 

ser visto que o compromisso com a formação dos alunos em todas as suas áreas 

atrelado a relação conjunta com os pais é o foco do Convesti. 

           Em suma, o Marketing educacional do Convesti Colégio e Curso é bastante 

sólido, isto é, apresenta uma fundamentação real, tendo em vista que sua proposta 

pedagógica aliada à publicidade, passa a segurança própria para uma instituição de 

ensino. Com base no que foi passado através da entrevista realizada com o 

responsável por esse setor, as técnicas mercadológicas são tratadas com seriedade 

e verdade, buscando transmitir, sempre, a realidade do colégio. 

 Dessa forma, os objetivos desse trabalho foram alcançados e os resultados 

obtidos na análise servirão para futuros trabalhos acadêmicos. Acredita-se que este 

estudo enriquecerá a pesquisa local, visto que o tema em questão é relativamente 

novo e não havia sido abordado antes no ambiente publicitário dessa região. Ainda, 

pelo fato de há tempos, as escolas não terem noção do quanto às técnicas do 

Marketing poderiam ser aproveitadas, tanto para a prospecção de novos alunos, 

quanto para a manutenção dos que já possuem, além de ser uma forma de evitar a 

evasão.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

 

 

Entrevistado: Christian Sidarta de Medeiros 

Cargo: Gerente de Marketing 

1. Qual o posicionamento atual do Convesti?  
 
2. De que forma é trabalhado o slogan do Convesti? 
 
3. Quais as estratégias utilizadas pela instituição para captar alunos?  
 
4. Existe algum planejamento para que o processo de captação? 
 
5. Como são as relações afetivas no Convesti Colégio e Curso? 
 
6. Existem ações para melhorar o relacionamento com os públicos? 
 
7. Existem ações voltadas para a internet? Quais? 
 
8. Como é realizado o relacionamento com o cliente via redes sociais? 
 
9. Qual ou quais os principais tipos de campanha utilizados pelo Convesti? 
 
10. Como é o processo de criação de campanha? 
 
11. Quais as peças publicitárias mais utilizadas? 
 
12. Quais os apelos mais usados nas campanhas para persuadir o público? 
 
13. Quais as mídias mais utilizadas no processo de divulgação? 
 
14. Qual a freqüência de exposição do Convesti nos meios? 
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ANEXO A – ROTEIRO DO SPOT “CONHECIMENTO GERA CONFIANÇA” 

 

Cliente: Convesti Colégio e Curso 

Título: Confiança 

Produto: Institucional 

Duração: 30” 

Voz Principal: Masculino 10 

Voz Secundária: Masculino 01 

Observações: Efeitos a critério da produção 

 

 

 TÉCNICA  TEXTO 

Solta BG ()  

Off (alegre): CONHECIMENTO GERA CONFIANÇA!  

 

NO CONVESTI COLÉGIO E CURSO, OS 
PAIS PARTICIPAM DO DIA-A-DIA DA 
ESCOLA, PARTILHANDO SUAS 
IMPRESSÕES E ANSEIOS. 

PAIS QUE CONHECEM O CONVESTI 
CONFIAM NO SEU TRABALHO E LHE 
CONFIAM O QUE TÊM DE MAIS 
PRECIOSO! 

JUNTE-SE A ELES! VENHA FAZER PARTE 
DESTA FAMÍLIA! 

CONVESTI: FONTE DE CONHECIMENTO. 

DO FUNDAMENTAL AO MÉDIO, 
MATRÍCULAS ABERTAS. 

FONE: 3-3-1-2-3-5-0-7 

 


