
 

Marketing Educacional 

Antonio Carlos Giuliani 

 

É crescente o numero de instituições 

educacionais particulares no Brasil que vêm 

adotando o marketing para cativar alunos e 

estabelecer relacionamentos. O uso do 

marketing está crescendo no meio educacional 

e embora muitos educadores são cautelosos 

quanto a sua aplicabilidade, grande número 

deles verifica sua importância.  

O marketing tem conotações negativas 

desde os tempos de Platão, Aristóteles, São 

Tomaz de Aquino e outros filósofos, que consideravam os comerciantes 

improdutivos e aproveitadores, pois o uso do marketing faz com que as 

pessoas comprem coisas que não desejam. Muitos veem o marketing como 

venda pesada (hard selling) e acreditam que ele deprecia a educação e as 

instituições educacionais que o utilizam. Até mesmo aqueles que já adotaram, 

acreditam que esta função é desnecessária. 

O marketing educacional pode ser compreendido como adoção do 

composto de marketing para oferecer serviços ao público alvo-aluno, 

assegurando uma melhoria na qualidade de vida do aluno permitindo sua 

fidelização. Tanto as instituições de ensino superior como os colégios 

particulares, que veem utilizando o marketing com tanta frequência, 

apresentam um interesse grande em mostrar-se para os alunos, mas isso não 

significa que estejam melhorando a sua qualidade, com mudanças efetivas na 

grade curricular.  

Com a chegada do período de inscrições para o vestibular, nota-se uma 

explosão de campanhas publicitárias para divulgar, no jargão atual, o “produto” 

educação, ressurgindo ações de comunicação em mídias das mais variadas 

como TV, rádio, outdoors, jornais, mídias sociais como Facebook e Twitter. O 

Facebook em 2012 segundo pesquisa realizada pela empresa monitoramento 

Royal Pingdon (2013) chegou a 1 bilhão de usuários, com uma média de 2,7 

bilhões de links por dia e 300 milhões de fotos adicionadas a cada 24 horas. 

O Brasil foi o país mais ativo na rede social, alcançando 85.962 posts por 

mês no Facebook. Atualmente 73% das instituições educacionais particulares 

incorporam as mídias sociais como instrumento para novas práticas de 

captação de alunos, divulgação de sua marca e criar ações de relacionamento 

que podem ser convertidas em feedback para um replanejamento no 



 

oferecimento de novos serviços bem como melhorar a qualidade dos serviços 

já oferecidos. 

Muitas instituições educacionais já entenderam o significado e 

importância de uma marca e já tratam a sua marca como grife investindo em 

estratégias de marcas próprias, comercializando produtos com seu próprio 

nome diversificando a linha de produtos oferecidos. 

Parece ficar nítido que o estrangeiro incompreendido ”Marketing” vem 

sendo adotado por inúmeras instituições afirmando que perderam o receio, ou 

teria sido mero preconceito utilizar-se do marketing, anunciar que prestam bons 

serviços educacionais. Agora, se comunicam uma coisa e oferecem outra, 

estarão praticando anti marketing; trata-se de miopia mercadológica, que 

marketing tem função principal de empurrar produtos ou serviços. Anunciar a 

qualidade de seus serviços e atender as necessidades do público-alvo a curto, 

médio e longo prazo deverá ser o foco. O marketing sempre utilizado para 

incrementar vendas e imagem de marcas de produtos de consumo se aplica à 

educação porque hoje deve-se pensar em marketing como ação no mercado, 

ele não se limita à venda, vem muito antes e vai muito depois. O marketing 

deve atuar firmemente em trocas, oferecer serviços, o intangível procurando 

tornar tangível, satisfazendo necessidades de clientes internos e externos, que 

se encontram na dinâmica diária de uma instituição educacional. 

Embora o marketing seja apontado como uma estratégia de grande 

interesse por parte das instituições particulares de ensino, devem procurar 

investir de forma diferente, para não parecer uma campanha de bens de 

consumo. Deve-se investir em comunicação institucional durante o ano e não 

somente nas épocas de vestibular, pois isso fará com que a instituição se 

posicione melhor em seu mercado. A instituição educacional é uma empresa 

de serviços educacionais que, a cada dia, amplia a oferta de serviços para 

atrair e manter sua clientela. Dessa forma, e tendo a certeza de que a 

educação é um conjunto de serviços que é colocado à venda para ser 

consumido, não podemos estranhar a aplicação dos conceitos e ações de 

marketing para fornecer e melhorar as trocas que ocorrem no ambiente 

escolar.  
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