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RESUMO 
 
O presente artigo visa apresentar formas 

de como o marketing influencia os alunos 

a escolherem a Faculdade Porto/FGV 

como instituição de ensino ao iniciar o 

ensino superior. Também apresenta uma 

visão de como é feito o marketing da 

instituição, através da tomada de decisão 

dos gestores. O aporte teórico de 

Marketing trabalha com a premissa de 

que este não é apenas promover a venda 

de determinado produto/serviço. Trata 

também de outras questões como 

conhecer o cliente, saber conquistá-lo e 

mantê-lo fiel à organização, através de 
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ações de marketing cativantes. Trata 

ainda sobre segmentação de mercado, 

que visa entender como o cliente se 

comporta e segmentá-lo em nichos 

específicos, para com isso oferecer seu 

produto/serviço de forma eficiente e sem 

desperdícios. Também discute sobre 

como o mercado da educação superior 

tem se modificado ao longo do tempo e 

como ainda  

precisa passar por mudanças. A 

pesquisa ocorreu de forma quali-

quantitativa, de forma a descrever os 

dados coletados e os fatos que foram 

observados durante o levantamento 

teórico, e também uma pesquisa de 

campo realizada com alunos da 

Instituição. Com a concorrência cada vez 

mais acirrada, é importante que o 

marketing seja utilizado de forma 

estratégica, trazendo os resultados 

esperados pelos gestores das 

organizações e também atendendo a 

demanda dos consumidores que estão 

cada vez mais exigentes. 

 

PALAVRAS-CHAVES: marketing, consumidor, ensino superior, segmentação de 
mercado 
 

INTRODUÇÃO 
 

A escolha de uma instituição de ensino superior tende a ser um momento às 

vezes difícil para o ingressante. Ela pode ser baseada em alguns fatores, tais como 

facilidade de ingresso no curso, tanto pela localização da instituição como pelo 
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acesso, a imagem que a profissão traz para o estudante, as oportunidades futuras no 

mercado de trabalho, o custo ou gratuidade das mensalidades, influência de amigos, 

familiares, entre outros fatores (Cobra e Braga, 2004). Para isso, os futuros alunos 

necessitam fazer uma verdadeira pesquisa das instituições que oferecem o curso 

desejado e identificar quais se adequam aos seus desejos. 

O segmento do ensino superior no Brasil tem passado por movimento de 

expansão, com a abertura de novas instituições, a oferta de mais cursos e vagas, tanto 

em organizações públicas quanto nos particulares. Em algumas ocasiões, há um 

excesso de oferta e as vagas não são ocupadas, o que acaba por fechar turmas. 

De acordo com o mapa do ensino superior no Brasil, desenvolvido pelo 

SEMESP, no ano de 2015, o estado de Rondônia possui 33 instituições de ensino 

superior, distribuídas entre instituições públicas, privadas e que oferecem EAD. De 

acordo com o mapa, o ensino superior privado obteve um aumento de 381% no 

número de matrículas nos últimos 13 anos, enquanto o setor público cresceu apenas 

15%. 

Este mesmo documento ainda informa que o número de ingressantes em 

cursos presenciais no estado Rondônia teve uma queda de 3,1%, no período de 2012 

a 2013. Na rede privada houve uma redução de 5,8% no mesmo período. Na rede 

pública os números tiveram um aumento de 11,1% no referido período. A educação 

superior tem se tornado mais acessível para uma maior fatia da população brasileira, 

facilidade trazida pelos programas governamentais. Com essa maior 

disponibilidade, foi criada uma nova demanda de estudantes, levando a criação de 

novas instituições de ensino superior, principalmente privadas, levando também a 

uma concorrência maior entre estas. 

No Brasil, o uso do marketing se tornou essencial para a continuidade das 

instituições privadas de ensino superior. Desde que o setor educacional privado foi 

iniciado, a concorrência cresceu e as instituições viram-se forçadas a investirem 

cada vez mais no marketing. No entanto, estas ainda enfrentam dificuldades para 

conquistar os novos alunos. Para Rainho (2005), isso deve-se à falta de experiência 

e de prática das instituições em lidar com o público e com a mídia, diferente do que 

ocorre nos Estados Unidos e em outras economias mais desenvolvidas. 
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1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 
1.1.História do Marketing 
 

No Brasil, a compreensão do conceito de marketing acha-se, nos dias de hoje, 

ainda desfocado. Muitas pessoas o relacionam com venda de produtos de qualquer 

maneira, mesmo que as pessoas não tenham interesse nesse produto. Há quem 

acredite que é uma maneira de fazer as pessoas comprarem o que não precisam com 

dinheiro que não têm. 

Com o tempo, o marketing começou a ser mais influente em todos os setores 

da economia. Deixou de ser, como muitos diziam, antiético e desnecessário, e 

passou a ser um meio essencial para formar e manter uma grande diversidade de 

negócios, sendo aplicado em vários tipos de organização, como igrejas, equipes de 

futebol e até mesmo governos e Organizações Não Governamentais - ONG’s. 

De acordo com Kotler (2000), marketing é um processo social pelo qual as 

pessoas e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e 

troca de produtos e serviços. Marketing é uma via de mão dupla entre o mercado e 

as organizações, em que as organizações buscam informações no mercado sobre 

seus anseios e necessidades. Após isso, estas oferecem ao mercado os produtos e 

serviços que se encaixam em seus desejos e necessidades, tendo como retorno os 

recursos financeiros e a satisfação dos clientes. 

Dessa maneira, é necessário evitar a ideia de que o marketing é criador de 

necessidades, levando as pessoas a consumir algo que não precisam. Segundo 

Silva (2001), as necessidades e anseios são apropriados ao homem, resultado de 

suas características biológicas e sociais. O marketing tenta satisfazer as vontades 

do homes de algum modo. 

Alguns estudos dizem que a função do marketing é conquistar e manter 

clientes, do que decorre a grande importância da administração aplicada ao 

marketing. 

 

1.2. Conceito de Marketing 
 

Nos primórdios do Marketing, nota-se que as empresas produziam e vendiam 

seus produtos apenas com um bom preparo de seus vendedores e uma forte 
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divulgação do produto. As organizações mantinham o foco apenas em produzir, 

vender e lucrar. O Marketing era apenas um pequeno diferencial no ato de venda da 

produção. 

Entretanto, esta ação de marketing não está de acordo com a realidade do mercado 

atual, mesmo que ainda existam empresas que pensem no Marketing da maneira 

antiga. Empresas que vencem no mercado sempre se movimentam com uma 

ampliada visão de suas estratégias de marketing e de sua visão. Kotler (1996) diz 

que nestas organizações o marketing é visto como uma filosofia que precisa ser 

difundida por toda a organização e não apenas uma função à parte. 

Kotler (1999, pg. 27) diz que o marketing é “um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”. O autor sugere que quando uma parte 

busca fazer trocas com mais em um grau maior do que o outro, o primeiro é chamado 

de praticante de marketing e o outro de consumidor em potencial. 

É importante que as empresas analisem que tipo de produto ou serviço estaria no 

alvo do desejo dos consumidores, visto que estes estão muito mais segmentados 

em variados grupos e formações sociais, na intenção de atender suas necessidades 

mercadológicas. 

Ainda nos dias de hoje, é frequente encontrar empresas que consideram o 

Marketing apenas como mais um departamento. Mas deve-se ter em mente que o 

Marketing é mais do que uma pequena tarefa, mas deve ser uma orientação crucial 

e um modo de administrar e de pensar em qualquer negócio, independente do 

segmento em que a empresa atue ou das funções que ela executa. 

Kotler e Fox apresentam a seguinte definição de marketing: 
 

“[...]uma atividade central das instituições modernas, crescendo em sua busca de 

atender eficazmente alguma área da necessidade humana. Para sobreviver e 

tornar-se bem-sucedidas, as instituições devem conhecer seus mercados, atrair 

recursos suficientes, converter esses recursos em programas, serviços e ideias 

apropriadas e distribuí-los e eficazmente aos vários públicos consumidores”. 

(Kotler, Fox 1994, p. 23) 
 

O marketing tem como principal função conquistar e manter clientes, para 

isso é importante que a administração seja aplicada ao marketing. Kotler (1996) 

define Administração de Marketing da seguinte forma: “A
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 análise, planejamento, implementação e controle dos 

programas destinados a criar, desenvolver e manter 

trocas de benefícios a fim de obter os objetivos organizacionais." 

Assim, o marketing envolve atividades tais como análise, planejamento, 

implementação e controle de projetos arquitetados para incentivar trocas de valores 

com o público alvo e também alcançar metas da instituição, relacionado também à 

criação de um relacionamento de longo prazo com o cliente. 

Nos dias de hoje, não é possível considerar o marketing como somente uma 

atividade isolada ou de uma área específica da organização. Pelo contrário, ele 

tornou-se parte interativa na organização como um todo. As organizações buscam 

moldar as necessidades dos consumidores com as da organização, para assim, 

poder atender o consumidor na entrega de seus produtos ou serviços, de forma que 

resolvam seus problemas e até antecipem seus anseios e preferências. 

De acordo com Lamb (1994, p.120), “a era do marketing tem seu início a partir 

de 1950, quando os empresários tomaram a consciência de que precisavam dar 

atenção à satisfação dos desejos dos consumidores e que, para tal, teriam que 

imprimir certo esforço para descobrir o que os consumidores desejam. Forçar o 

consumo não é mais considerada uma opção inteligente”. 

Para Rapp (1999), as mudanças que ocorrem no mercado levaram ao 

desenvolvimento de uma nova maneira de pensar sobre o marketing como um todo. 

As adversidades enfrentadas pelos profissionais de marketing atualmente também 

representam excelentes oportunidades. 

 

1.3. Composto de Marketing 
 

Pode-se definir o marketing mix como uma combinação dos elementos 

variáveis que compõem as tarefas do marketing. Pode ser considerado como base 

principal para o marketing tático e operacional. 

O composto do marketing é conhecido no mundo como 4 P’s do Marketing. 

Cada país tenta traduzir à sua maneira, de forma que não modifique a ideia inicial 

da grafia começar com a letra “P”. No Brasil convencionou-se ser: Produto, Preço, 

Praça (ou Ponto de Venda) e Promoção. 
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O composto dos 4 P’s pode ser definido como um conjunto de ferramentas 

utilizados pela organização para cumprir seus objetivos de marketing no público 

alvo, conforme a figura 1: 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

 

 

Figura 1 – O mix de marketing 

 
 

 
 

Fonte: adaptado de Kotler e Keller (2006) 

 
Definidos, os 4P’s exprimem o seguinte: o produto é o que o cliente deseja, 

que pode satisfazer suas necessidades. O preço precisa ser justo para o cliente, não 

tão elevado, que o faça perder a vontade de comprar e também não tão baixo, que o 

faça pensar que há problemas com o produto. A praça é a acessibilidade do produto 

ao cliente. Ele precisa estar onde pode compra-lo. Por fim, a promoção é a divulgação 

do produto para o cliente. 

Mercado 

Alvo 
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Cobra (1992) afirma o seguinte: 
Para satisfazer às necessidades dos consumidores, é preciso que os produtos ou 

serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que as características atendam 

aos gostos dos consumidores, com boas ações de modelos e estilos, com nome 

atraente de marca, acondicionados em embalagens sedutoras, em variados 

tamanhos de produtos, com serviços e quantias aos usuários que proporcionem 

adequados retornos financeiros à organização. (Cobra, 1992, p.43) 

 

O produto é aquilo que é oferecido ao mercado para que este o consuma de 

forma a satisfazer um desejo, necessidade ou mesmo demanda. Para que um 

produto ou serviço seja elaborado, são observados vários fatores, mas Kotler e 

Armstrong (1993) definem 3 níveis de produto para que este seja idealizado: o 

produto núcleo, que é a parte funcional deste, o produto básico, que são fatores como 

a embalagem, a marca, qualidade, design e outros, e por fim, os serviços que 

abrangem a aquisição do produto, que pode ser a instalação, o pós-venda, garantia. 

O preço é uma das variáveis que o cliente mais compara, e que exerce uma influência 

significativa na hora da compra. Isso é levado em consideração visto as empresas 

saberem do poder aquisitivo de seus consumidores e do quanto estão dispostos a 

pagar pelo produto. Ao atribuir o preço de um produto deve-se levar em conta 

descontos e financiamento e a forma como eles impactam o consumidor. O cliente 

visa o melhor custo x benefício, visando também os concorrentes. A decisão dos 

preções leva em conta vários fatores, segundo Kotler e Armstrong (1993), tais como 

os objetivos de marketing da empresa, sua estratégia de mix de marketing, os custos 

e a própria organização, bem como o mercado, a demanda, os concorrentes, dentre 

outros fatores. 

A promoção é um meio de informar aos clientes sobre o produto e influencia 

los à compra de forma persuasiva, de acordo com Pinho (2001). Ela é uma forma 

de comunicação com o cliente que não deve ser deixada de lado, pois, de nada 

adianta ter um bom produto se ele não é divulgado. É importante uma comunicação 

eficiente, através de propagandas, promoções de vendas, relações públicas, 

marketing direto, entre outros meios. A propaganda, para Churchill e Peter (2000), 

é uma forma de anúncio ou comunicação nos meios de comunicação em massa por 

um determinado tempo ou espaço, pagos ou por meio de doação. Através da 

promoção, a empresa consegue as vendas que anseia. 
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Praça tem que ver com os canais de distribuição, que envolvem a distribuição 

física, estoque, transporte, entre outras. Este envolve a forma como o produto 

chegará até o consumidor, de que forma ele será distribuído, como será armazenado 

e reposto, como será transportado da fábrica até o ponto de venda. É importante 

que o produto esteja disponível onde o público alvo se encontra ou possa localizá-

lo. Se o cliente não tiver uma facilidade em obter o produto através de seus canais 

de distribuição, o plano de marketing será deficiente, visto que se o cliente vir 

dificuldades na hora de adquirir o produto, ele irá busca-lo em locais mais acessíveis, 

convenientes e disponíveis. 

 
1.4. Comportamento Do Consumidor 

 
Para Solomon (2001), o comportamento do consumidor é um estudo dos 

processos envolvidos quando pessoas ou grupos escolhem, compram, usam ou 

descartam algum produto, serviço ou mesmo ideias e experiências que satisfaçam 

seus desejos e necessidades. Essas necessidades podem ser entendidas como um 

processo biológico básico. O desejo é o modo como a sociedade no ensinou a 

satisfazer a necessidade. Os profissionais de marketing precisam apenas identificar 

maneiras de como satisfazer essas necessidades. O marketing não a cria, apenas 

cria uma consciência de que a necessidade existe. 

Churchill e Peter (2000) afirmam que os desejos se iniciam com a percepção 

de uma necessidade, e o impulso para atende-lo é a motivação, onde os 

profissionais de marketing precisam concentrar seus esforços para saber como 

motivá-los e assim os atenderem. 

Segundo Kotler (2000), existem 4 principais fatores, sendo estes, os fatores 

culturais, os sociais, os pessoais e os psicológicos. Os fatores pessoais envolvem 

diretamente a pessoa, como sua idade, estilo de vida, ocupação e condição 

econômica e são fortes influenciadores do consumidor. Os fatores culturais exercem 

uma influência ampla e profunda sobre o comportamento do consumidor. A cultura 

envolve valores, percepções, preferências e comportamentos familiares. Já a 

subcultura envolve nacionalidade, religião, grupos sociais e localização geográfica. 

Os fatores sociais decorrem, também, do ambiente onde a pessoa está inserida, no 

entanto são os mais próximos, como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. 
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Os fatores pessoais envolvem diretamente a pessoa, como sua idade, estilo de vida, 

ocupação e condição econômica. São fortes influenciadores do consumidor. Os 

fatores psicológicos são fatores como motivação, percepção, aprendizagem, 

crenças e atitudes. São desejos vindos do subconsciente. 

Uma compra ocorre somente após o consumidor reconhecer que há uma 

necessidade. Esta pode surgir de várias formas, como sensações internas, tais como 

fome, vontade de impressionar alguma pessoa ou satisfazer seu status. Pode 

também decorrer de estímulos externos, como ser convidado para alguma festa ou 

mesmo um anúncio em um jornal. Quando essa necessidade surge internamente no 

consumidor, a motivação é o impulso que irá atende-la. Nesse caso, a função do 

profissional de marketing é determinar como esse impulso surgiu, o que levou o 

consumidor a se sentir motivado a adquirir determinado produto. 

Estudar como o consumidor se comporta é de suma importância para as 

empresas, pois leva-as a conhecer o perfil, as necessidades e desejos de seus 

consumidores atuais e de seus possíveis consumidores. Como os mercados atuais 

estão muito competitivos, compreender como o consumidor se comporta e trabalhar 

de forma a influenciá-lo torna-se essencial para que a empresa se destaque e 

sobreviva, mesmo uma Instituição de Ensino Superior. 

Para Urdan e Urdan (2010), a estratégia de marketing é afetada direta ou 

indiretamente pelo comportamento do consumidor. Se uma empresa implementa 

suas estratégias de marketing sem conhecer e interpretar o seu consumidor de 

forma adequada, suas ações não terão o êxito esperado. É indispensável buscar 

saber o que o consumidor prefere, como, onde, o que e com qual frequência faz suas 

compras, para, a partir dessa análise, criar a estratégia de marketing que atinja seu 

público alvo. 

Portela (2013) diz o seguinte sobre influência na compra: 
“No Marketing, as percepções são mais importantes do que a realidade, visto que 

é a percepção que de fato influencia o comportamento de compra do consumidor. 

As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objeto devido a três 

processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva. Estima-se que 

uma pessoa é exposta em média a mais de 1.500 anúncios ou comunicações de 

marca por dia, como não é possível prestaratenção em todos, a maioria dos 

estímulos é filtrada – um processo chamado atenção seletiva. ” (Portela, 2013, 

p.13) 
 

O autor ainda afirma que existem 5 estágios no processo de decisão de 
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compra. São eles: o reconhecimento do problema, a busca por informações, 

avaliação das alternativas, o momento de decisão de compra e o comportamento 

após a compra. 

O reconhecimento do problema dá-se quando o consumidor reconhece haver 

uma necessidade de compra, estimulada por agentes internos ou externos. Ao 

interessar- se por um produto, ele busca mais informações. Com base em sua coleta 

de informações, o consumidor avalia de que forma satisfazer suas necessidades e 

desejos. Após considerar as opções disponíveis, o consumidor pode decidir se 

realizará a compra ou não. Depois da compra, ele avalia o resultado de sua ação, 

demonstrando ou não satisfação com o que adquiriu. Além da análise do processo 

de compra, conhecer o comportamento do consumidor envolve entender seu 

comportamento durante a procura, escolha, compra e avaliação pós-compra e 

também o descarte. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que ao estudar o comportamento do 

consumidor, estuda-se como as pessoas, grupos ou organizações selecionam, 

fazem compras, utilizam seus produtos, e os descartam, sejam artigos, serviços 

ideias ou mesmo experiências que satisfaçam seus desejos e necessidades. Estudar 

o comportamento do consumidor orienta a organização no sentido de lançamento e 

aprimoramento de produtos e serviços, direcionamento dos canais de distribuição e 

também a política de preços. 

 
1.5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 
De acordo com Lamb (2004), “segmento de mercado é um subgrupo de 

pessoas ou organizações que compartilhas uma ou mais características e que tenha 

as mesmas necessidades de produtos. ” Um segmento de mercado representa um 

grupo que é identificado através de suas preferências, seu poder de compra, 

localização geográfica e também por seus hábitos de compra. 

Para Hooley (2005), a segmentação ocorre quando há diferenças entre os 

desejos ou necessidades dos clientes, ou mesmo entre suas atitudes e propensões 

relativas a ofertas acessíveis no mercado. 

Assim, a segmentação começa a ocorrer quando há a diferenciação das 

necessidades e interesses dos clientes. Os conjuntos formados numa segmentação 
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criam grupos homogêneos de clientes, onde é possível satisfazer suas 

conveniências. A segmentação de mercado, à primeira vista, pode ser uma tarefa 

complicada, pois por um longo tempo esse tema foi compreendido apenas como a 

divisão de mercado em segmentos. Após acerto período, os gestores e 

pesquisadores compreenderam que a segmentação mercadológica se constitui de 

uma ferramenta poderosa para a estratégia empresarial, pois elas delimitam as 

estratégias competitivas. 

Em primeiro lugar, segmenta-se o mercado para então escolher o público-

alvo com que se quer trabalhar, distinguir os serviços e produtos que atendem as 

necessidades desse público e então apresentar esse produto para o cliente. 

Segundo Alves e Carmo (2003), principal função da segmentação de 

mercado é a concentração dos esforços do marketing em alvos específicos, que a 

organização distingue como sendo favoráveis a serem utilizados comercialmente, 

de forma que satisfaça a demanda desses nichos de maneira satisfatória. Cada 

grupo segmentado apresenta diferenças mínimas entre si e máximas diferenças 

entre os outros segmentos. 

A segmentação de mercado permite direcionar o foco da estratégia de uma 

empresa aos seus variados tipos de consumidor. A quantidade de consumidores 

que uma empresa pode ter varia de acordo com o tipo de produto e/ou serviço que 

oferece, com o planejamento e estratégias de marketing que podem interferir no 

público alvo da empresa. Quanto mais abrangente o público que a organização 

pretende atingir, maior e mais complexo se tornará o trabalho de segmentação. 

Folharini e Farias (2012), apresentam o seguinte: 

“Diferente do que grande parte das empresas faz, entender o mercado no qual 

está inserido demanda tempo, investimento e profissionais altamente 

qualificados, dificultando a aplicação desse estudo para as empresas menores. 

Além disso, não basta apenas levantar o histórico e todos os fatores que podem 

influenciar em seu negócio, como também é necessário ter uma equipe dedicada 

a fazer o acompanhamento da evolução desse mercado, permitindo a captação 

das novidades e a antecipação a qualquer empecilho que possa surgir no caminho. 

” (Folharini e Farias, 2012, p.23) 

 

Realizar uma segmentação de mercado é importante pois é impossível que 

um produto satisfaça as necessidades de todos os consumidores. Kotler (1998) 

afirma que, pelos compradores serem diferentes entre si em vários aspectos, estes 
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podem ser segmentados de várias maneiras, assim a empresa deixa de competir 

em vários mercados e pode manter o foco em apenas um alvo e atendê-lo com maior 

eficácia. O autor ainda trata de três etapas para a adoção de marketing de 

mercadoalvo, são elas. A primeira delas é a segmentação de mercado, onde 

identificam-se as variáveis e desenvolve-se os perfis dos segmentos resultantes. Em 

segundo vem a delimitação do mercado alvo, onde avalia-se a atratividade de cada 

segmento encontrado e onde, também, é selecionado o (s) segmento (s) alvo (s). 

Por fim, fazse o posicionamento do mercado ao identificar os conceitos de 

posicionamento de cada segmento alvo e então, selecionar, desenvolver e 

comunicar os conceitos escolhidos. 

Kotler (2000) ainda sobre esse assunto, afirma que é preciso classificar os 

clientes, fazendo uma medição de lucratividade individual para a empresa, para, a 

partir daí, determinar quais são interessantes, quais podem ser desenvolvidos, quais 

podem ser desqualificados. Ele sugere apenas manter clientes que possam mais 

cedo ou mais tarde serem lucrativos. 

A segmentação dá-se no intuito de aumentar a precisão da atividade de 

marketing de uma organização. Busca-se descobrir as necessidades do comprador 

de determinado segmento e a partir disso elabora-se o produto ou plano de marketing 

para atingir esse segmento, podendo assim atender as necessidades desse 

segmento. 

Para segmentar o mercado é preciso ter em mente alguns conceitos, como o 

de que nem todas as pessoas ou organizações fazem parte de um determinado 

segmento de mercado. Outro conceito importante é que os consumidores podem ser 

separados, para assim, estudá-los para poder atender suas necessidades e 

características pessoais. O último conceito é o de que a segmentação não é uma 

técnica, ou um processo, é parte da estratégia de marketing, mas é realizada com 

técnicas de pesquisa. 

 

2. MARKETING EDUCACIONAL 
 

Colombo (2008) afirma que para definir marketing educacional, é necessário, 

primeiramente, definir que são os clientes desse tipo de marketing. A autora alega 
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que, na educação básica, os clientes são, além dos próprios alunos, também os 

responsáveis por estes, na maioria dos casos, os pais. No ensino superior, os clientes 

são os alunos. Para este caso, os pais podem ser considerados clientes secundários 

ou apoiadores no processo de escolha e permanência do filho na instituição. Ela 

também cita como clientes das instituições as empresas, pois os futuros graduados 

irão pôr em prática nelas o que aprenderam durante o curso. Para Mezomo (1997), 

são clientes da IES os alunos, a família, as indústrias, a sociedade nacional e também 

internacional, o governo, os professores, funcionários e os próprios gestores, visto 

que todos estes são afetados, direta ou indiretamente, pelo processo educacional. 

Colombo (2008) ainda diz que é preciso ter uma correta percepção sobre as 

variadas ações de marketing possíveis dentro de uma instituição de ensino, além 

daquela básica e simples noção de que é somente promoção para alcançar novos 

alunos. Identificar o cliente, descobrir suas necessidades e atendê-los de forma a 

satisfazê-las são os pontos principais do marketing em uma organização, seja ela 

educacional ou não. 

Segundo Kotler e Fox (1994), as instituições educacionais possuem diversas 

ideias de uso de estratégias de marketing, pois um grande número destas começou 

a dar atenção para esta área somente quando o mercado passou por mudanças. De 

acordo com Kotler (1994), a instituição busca consumidores que foram conquistados 

por suas ofertas, adaptando-as para serem mais atraentes. 

Para Mainardes (2007), a abertura do mercado educacional insere as 

instituições em um contexto de concorrência acirrada, possibilitando aos futuros 

alunos um maior leque de opções, dificultando assim sua escolha. Este sofre 

pressões econômicas e também profissionais, que o fazem refinar suas escolhas e 

realizar uma análise mais criteriosa quantos às propostas das IES que estão no 

mercado. 

Para Maiochi e Barbato (2010), o marketing que é aplicado às IES utiliza-se 

das mesmas ferramentas que  outros setores  da economia  comumente  utilizam. 

Melo e 

Jesus (2013) afirmam que  as instituições criaram  suas estruturas de  marketing sob 

uma forma de assessoria, com um caráter operacional, tornando-as incapazes de gerir 

um plano estratégico de atuação, observando também a ausência de um corpo diretivo 
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desse departamento, o que dificultou o aperfeiçoamento das práticas desse setor. 

Quando ocorre de haver essa ausência de plano estratégico e também uma atuação 

apenas operacional destas áreas, contribui para o uso exagerado da propaganda. 

Lopes (2006) discorre sobre o fato de que no ensino superior as IES usam o 

marketing de maneira mais tradicional, focando apenas no produto a ser ofertado (o 

curso) e pouca valorização do relacionamento com o cliente e com o público ao redor, 

tais como alunos, professores, funcionários e a comunidade onde a instituição está 

inserida. 

De acordo ainda com Maiochi e Barbato (2010), uma instituição de ensino o 

gerenciamento desse relacionamento de forma inteligente e objetiva torna-se uma 

vantagem competitiva frente à outras IES. Para isso, é preciso que a instituição como 

um todo esteja direcionada em entregar valor agregado ao aluno, principalmente 

através de um atendimento de qualidade. 

No Brasil, o interesse pelo marketing nas instituições de ensino superior tem 

origem no declínio do número de jovens em idade para cursar a faculdade. O número 

de IES aumentou, em contrapartida, a demanda diminuiu, haja vista da diminuição 

de renda e financiamento para aumentar a quantidade de ingressantes em 

instituições privadas. Kotler e Fox (1994) dizem que o marketing pode desempenhar 

seu papel na administração universitária de várias formas, tais como busca de 

soluções para problemas práticos que envolvem análise, planejamento, 

implementação e controle, geração de trocas com o mercado, seleção de 

oportunidades de atendimento, orientação para o cliente, utilização dos 4 P’s para 

atender o cliente e gerar resultados para a instituição. 

 

2.1. Comportamento Do Mercado De Educação Superior No Brasil 

 

O setor de ensino superior no Brasil tem passado por grandes mudanças nas 

últimas décadas. Houve um expressivo aumento no número de matrículas, 

particularmente na rede privada. 

Segundo Contador (2008), a educação é uma amostra de um bem semi 

público, por unir qualidade de bens públicos e de bens de mercado. De acordo com 

ele, quando ocorre uma melhoria no nível da educação de uma população, por 
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exemplo, é gerado um benefício global, maior do que a soma dos benefícios 

individuais, sendo esta sua característica de bem público. 

Com o crescente aumento do desemprego nos últimos anos e uma maior 

globalização do mercado, as empresas estão cada vez mais competindo com 

organizações do mundo todo, assim, uma qualificação profissional e ensino 

orientado a atender as demandas imediatas de mão de obra do mercado tornam-se 

cada vez mais importantes para a pessoa que deseja se destacar frente aos outros. 

Uma importante transformação cultural notada está no fato de os jovens e suas 

famílias aspirarem pela educação superior, dispondo-se a suportar os gastos mais 

elevados, no intuito de garantir a desejada formação. 

A partir do momento que a educação superior foi caracterizada como setor 

econômico, ela começou a utilizar ferramentas de marketing. Adotou práticas de livre 

mercado e ações como corte de custos, abandonou produtos que não tinham 

demanda, aumentou a circulação de anúncios para aumentar suas vendas e lucros. 

Ao adotar o marketing, as instituições fortaleceram o processo de escolha do 

estudante, pois houve melhora na oferta de qualidade, variedade e inovação, e 

principalmente, aumentando a atenção dispensada aos estudantes que iriam ser 

seus alunos. 

De acordo com Cobra e Braga (2004), as instituições de ensino superior não 

estão orientadas, ainda, para o marketing, e sim para o produto. Para eles, falta 

preparo para um mercado cada vez mais globalizado e competitivo. Por não terem 

uma compreensão concreta de seus consumidores, a promoção das instituições é 

prejudicada. E isso é ainda pior para o setor da educação, pois o processo de vendas 

ocorre poucas vezes ao ano, como no Brasil, cujo período de Processos Seletivos, 

que ocorrem uma duas vezes por ano. 

Para Bronnemann e Silveira (2003), este o momento ideal para que as 

instituições de ensino superior executem suas ações de marketing, e o melhor seria 

se as IES estivessem constantemente antenadas às necessidades do mercado, 

para com isso, ter melhor performance durante o período de ações. As instituições 

precisam estar atentas ao que oferecem aos consumidores. Se as informações 

oferecidas não vão de encontro com o que o aluno busca, isso pode dificultar o 

processo de escolha que o estudante realiza. 
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Kotler e Fox (1994) afirmam que alguns gestores da área da educação não 

concordam com a ideia de marketing, dizendo que este não é compatível com a 

missão da educação. Acreditam ainda que os valores empresariais não são os 

mesmos valores educacionais e também não podem ou devem ser comparados. 

Pontuam que a educação não pode ser tratada como um “produto”, pois isto a 

deprecia e também as instituições de educação. 

Rodrigues (2004) lembra que, quando uma instituição começa a ser vista 

como uma organização empresarial, que está inserida em um determinado mercado, 

esta precisa adotar o marketing para alcançar seus alvos, atendendo, assim, o 

mercado de forma eficiente e eficaz. 

Andrade (2011) pontua o seguinte a respeito do marketing nas instituições: 

“Na maioria das vezes, as instituições educacionais estão comprometidas com o 

marketing e não percebem. Como exemplo, aparece o exame seletivo discente ou 

docente dessas instituições que visam recrutar sempre os melhores candidatos, 

fazendo ampla divulgação do processo, e até promovendo visitas de funcionários 

aos colégios e escolas procurando atrair a maior quantidade e os melhores alunos 

e professores. Outro exemplo se dá quando a equipe de relações públicas da 

instituição está ocupada em espalhar notícias favoráveis sobre a empresa, ou 

quando procura se manter a mais ligada possível com as empresas e com a 

sociedade, que nada mais são do que seu cliente natural. ” (Andrade, 2011, p. 08) 

 

Com tudo isso, ainda há instituições que não creem que o marketing pode ser 

aplicado à educação, por tratar-se de um segmento que não “vende um produto”. 

Alguns gestores da área de educação acreditam que o marketing pode ser sintetizado 

apenas à propaganda e venda de produtos. Muitas vezes, por não terem certo 

conhecimento da área ou mesmo pela cultura da instituição, estes acreditam que o 

marketing só pode ser executado com produtos e a educação não pode ser 

considerada uma mercadoria. 

Kotler e Fox (1994) sugerem a implantação de um plano estratégico e tático 

de marketing. Por vezes, as instituições trabalham apenas sazonalmente, durante 

os períodos de processos seletivos, vendendo apenas o produto/serviço “vestibular”, 

não mostrando a marca, a instituição, sem fazer pesquisas de mercado e sem 

planejamento. 

Grande resistência à mudança, de ofertas, aumento de novos cursos, poucas 

preocupações com o conteúdo programático, mais propaganda no lugar de 
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aprimorar ou adequar os programas, segundo Mendonça (1998), são considerados 

pelos alunos, colaboradores e outras pessoas exemplos de ausência de orientação 

de marketing em uma instituição. 

 

2.2. O Mercado Da Educação Superior No Brasil 
 

O setor de ensino superior no Brasil tem passado por grandes mudanças nas 

últimas décadas. Houve um expressivo aumento no número de matrículas, 

particularmente na rede privada. 

Segundo Contador (2008), a educação é uma amostra de um bem 

semipúblico, por unir qualidade de bens públicos e de bens de mercado. De acordo 

com ele, quando ocorre uma melhoria no nível da educação de uma população, por 

exemplo, é gerado um benefício global, maior do que a soma dos benefícios 

individuais, sendo esta sua característica de bem público. 

Com o crescente aumento do desemprego nos últimos anos e uma maior 

globalização do mercado, as empresas estão cada vez mais competindo com 

organizações do mundo todo, assim, uma qualificação profissional e ensino 

orientado a atender as demandas imediatas de mão de obra do mercado tornam-

se cada vez mais importantes para a pessoa que deseja se destacar frente aos 

outros. Uma importante transformação cultural notada é de os jovens e suas famílias 

aspirarem pela educação superior, assim os indivíduos e as famílias se dispõem a 

suportar os gastos mais elevados, para garantir a formação. 

A partir do momento que a educação superior foi caracterizada como setor 

econômico, ela começou a utilizar ferramentas de marketing. Adotou práticas de livre 

mercado e ações como corte de custos, abandonou produtos que não tinham 

demanda, aumentou a circulação de anúncios com a finalidade de aumentar suas 

vendas e lucros.  

Ao adotar o marketing, as instituições fortaleceram o processo de escolha do 

estudante, pois houve melhora na oferta de qualidade, variedade e inovação, e 

principalmente, aumentando a atenção dispensada aos estudantes que iriam ser 

seus alunos. 

De acordo com Cobra e Braga (2004), as instituições de ensino superior não 
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estão orientadas, ainda, para o marketing, e sim para o produto. Para eles, falta 

preparo para um mercado cada vez mais globalizado e competitivo. Por não 

terem uma 

compreensão concreta de seus consumidores, a promoção das instituições é 

prejudicada. E isso é ainda pior para o setor da educação, pois o processo de vendas 

ocorre poucas vezes ao ano, como no Brasil, cujo período de Processos Seletivos, 

que ocorrem uma duas vezes por ano. 

Para Bronnemann e Silveira (2003), este o momento ideal para que as 

instituições de ensino superior executem suas ações de marketing, e o melhor seria 

se as IES estivessem constantemente antenadas às necessidades do mercado, 

para com isso, ter melhor performance durante o período de ações. As instituições 

precisam estar atentas ao que oferecem aos consumidores. Se as informações 

oferecidas não vão de encontro com o que o aluno busca, isso pode dificultar o 

processo de escolha que o estudante realiza. 

Kotler e Fox (1994) afirmam que alguns gestores da área da educação não 

concordam com a ideia de marketing, dizendo que este não é compatível com a 

missão da educação. Acreditam ainda que os valores empresariais não são os 

mesmos valores educacionais e também não podem ou devem ser comparados. 

Pontuam que a educação não pode ser tratada como um “produto”, pois isto a 

deprecia e também as instituições de educação. 

Rodrigues (2004) lembra que, quando uma instituição começa a ser vista 

como uma organização empresarial, que está inserida em um determinado mercado, 

esta precisa adotar o marketing para alcançar seus alvos, atendendo, assim, o 

mercado de forma eficiente e eficaz. 

Andrade (2011) pontua o seguinte a respeito do marketing nas instituições: 

Na maioria das vezes, as instituições educacionais estão comprometidas com o 

marketing e não percebem. Como exemplo, aparece o exame seletivo discente ou 

docente dessas instituições que visam recrutar sempre os melhores candidatos, 

fazendo ampla divulgação do processo, e até promovendo visitas de funcionários 

aos colégios e escolas procurando atrair a maior quantidade e os melhores alunos 

e professores. Outro exemplo se dá quando a equipe de relações públicas da 

instituição está ocupada em espalhar notícias favoráveis sobre a empresa, ou 

quando procura se manter a mais ligada possível com as empresas e com a 

sociedade, que nada mais são do que seu cliente natural. (Andrade, 2011, p. 08) 
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Com tudo isso, ainda há instituições que não creem que o marketing pode ser 

aplicado à educação, por tratar-se de um segmento que não “vende um produto”. 

Alguns gestores da área de educação acreditam que o marketing pode ser sintetizado 

apenas à propaganda e venda de produtos. Muitas vezes, por não terem certo 

conhecimento da área ou mesmo pela cultura da instituição, estes acreditam que o 

marketing só pode ser executado com produtos e a educação não pode ser 

considerada uma mercadoria. 

Kotler e Fox (1994) sugerem a implantação de um plano estratégico e tático 

de marketing. Por vezes, as instituições trabalham apenas sazonalmente, durante 

os períodos de processos seletivos, vendendo apenas o produto/serviço “vestibular”, 

não mostrando a marca, a instituição, sem fazer pesquisas de mercado e sem 

planejamento. 

Grande resistência à mudança, de ofertas, aumento de novos cursos, poucas 

preocupações com o conteúdo programático, mais propaganda no lugar de 

aprimorar ou adequar os programas, segundo Mendonça (1998), são considerados 

pelos alunos, colaboradores e outras pessoas exemplos de ausência de orientação 

de marketing em uma instituição. 

 

3. METODOLOGIA 

 
Foi empregada uma pesquisa de campo através da aplicação de um 

questionário, que será aplicado à alunos dos 1º e 2º períodos dos cursos de 

Administração, Sistemas de Informação e Pedagogia na Faculdade Porto/FGV. Este 

questionário foi formulado seguindo uma estrutura onde primeiramente é 

apresentada uma solicitação para cooperação do aluno em responder a pesquisa. 

As perguntas abordarão dados socioeconômicos sobre os entrevistados, em 

seguida serão elencados alguns meios pelas quais o aluno conheceu determinada 

instituição e qual foi o motivo de este ter escolhido a instituição que ele está 

estudando no presente momento. Em outra parte, o aluno poderá responder o porquê 

de não ter escolhido as outras instituições que possuem o mesmo curso que ele está 

frequentando. Também foi idealizado um questionário para ser respondido pelo 
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responsável pelo departamento de Marketing da instituição. 

Quadro 1: Tratamento dos procedimentos praticados. 

 

Procedimentos 
adotados 

Providências realizadas nos procedimentos 

 

1. Definição dos 
objetivos de pesquisa 

Os objetivos consistem no direcionamento da pesquisa. Foi 
definido um objetivo geral, a partir da designação do problema central da 
pesquisa. Os objetivos específicos foram desenvolvidos a partir do 
desdobramento do objetivo geral. 

 
 

2. Levantamento 
bibliográfico 

Cada objetivo específico direciona a pesquisa a um contexto 
teórico, os quais fazem parte do referencial teórico do estudo. O 
levantamento bibliográfico foi realizado através da pesquisa de artigos, 
livros e publicações sobre os temas afins à pesquisa, leitura e análise 
dos aspectos relevantes, escolha de elementos adequados ao estudo e 
redação para a utilização na tarefa. 

 

3. Coleta de dados 

Foi realizada coleta de dados in loco, através do uso de um 
questionário, além de um questionário elaborado e entregue ao 
responsável pelo departamento de Marketing da instituição. 

 

4. Resposta aos 
objetivos 

Após a coleta dos dados, a organização e análise minuciosa foi 
realizada, com a finalidade de confrontar os aspectos teóricos com a 
prática executada. 

Fonte: Elaborado pelo autor(2016) 

 
Os resultados obtidos foram transformados em gráficos para informar de 

maneira mais prática os dados coletados na pesquisa. Estes resultados mostraram 

os percentuais de alunos que considerou a faculdade Porto para iniciar sua 

graduação por meio do marketing elaborado pela instituição. 

De acordo com Gil (2009), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida baseando 

se no material já elaborado, constituído também de livros e artigos científicos. 

Grande parte dos estudos exploratórios podem ser determinados como 

pesquisa bibliográfica. 

Vieira (2002) afirma que o trabalho da pesquisa descritiva é utilizado de 

forma constante em Administração, visto que ela busca conhecer e analisar a 

realidade do objeto de estudo, contudo, sem interferir e nem modificar suas 

constantes, tentando, assim, identificar os fenômenos e descrevê-los, classifica-los 

e interpretá-los. 

Marconi e Lakatos (2010), sobre pesquisa de campo, dizem o seguinte: 
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“Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta 

ou de uma hipótese que se queira comprovar ou, ainda, descobrir novos 

fenômenos entre eles. ” (Marconi e Lakatos, 2010, p. 69) 

 
Complementando esse conceito, Gil (2010) mostra que o levantamento de 

campo é caracterizado pela interrogação direta a fim de conhecer o comportamento 

das pessoas pesquisadas. Segundo o autor, solicita-se informações a um grupo de 

pessoas acerca do problema a ser estudado, após isso, realiza-se uma análise 

quantitativa para obter conclusões sobre os dados coletados. 

A amostra utilizada na pesquisa foi uma população de 42 alunos de um total 

de 97 ingressantes do ano de 2016, o que representa 43% do total, sendo estes do 

primeiro e segundo períodos do ano de 2016, dos cursos de Administração, 

Pedagogia e Sistemas da Informação da Faculdade Porto/FGV. A pesquisa foi 

realizada nos dias 18 e 21 de novembro de 2016. 

. A pesquisa deu-se de maneira quali-quantitativa, no intuito de descrever os 

dados coletados em pesquisa de campo realizada com os alunos da instituição e 

também os fatos que foram observados durante o levantamento teórico. 

 
3.1. Cenário Da Pesquisa 

 

Há quase trinta anos no mercado de educação no Estado de Rondônia, a 

mantenedora Einstein Instituição de Ensino Ltda. Deu início às suas atividades no 

ramo do ensino superior no ano de 2001, ao criar a Faculdade de Porto Velho- FIP. 

Esta foi criada com a missão de ser um referencial na Região Amazônica ao oferecer 

cursos superiores que fomentam o desenvolvimento da região, ao incentivar a 

cultura, o desenvolvimento do espírito científico, crítico e reflexivo, a fim de auxiliar 

o aprimoramento individual e da sociedade. 

No ano de 2008, após uma rigorosa avaliação, realizou uma parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, oferecendo a Certificação de Qualidade FGV para o curso 

de Administração, onde, a partir do ano de 2009, os ingressantes contariam com um 

novo diferencial competitivo em sua formação profissional, como capacitação do 

corpo docente e dos coordenadores do curso pela FGV, material didático exclusivo, 

possibilidade de intercâmbios e biblioteca diferenciada. A partir deste momento, a 

instituição passa a chamar-se Faculdade Porto Velho. Além do curso de 
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Administração, também colocou à disposição da comunidade cursos de MBA em 

variadas áreas, sob a chancela da FGV e também cursos de Pós-Graduação A Porto 

está inserida em um mercado altamente competitivo na cidade de Porto Velho, 

concorrendo com outras 11 Instituições de Ensino Superior somente na cidade, 

entre as que oferecem cursos presenciais, cursos à distância ou ambos. 

Algumas destas também oferecem MBA’s, Pós-Graduações e uma variada 

gama de cursos. 

 
1. Análise da Pesquisa a. Perfil do aluno 

 
É importante notar que a distribuição por sexo é quase igualitária, onde, do 

total de alunos entrevistados, 52% são do sexo feminino e 48% dos entrevistados 

são do sexo masculino, conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 1 – Divisão por gêneros 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Outro dado importante coletado na pesquisa, pertinente ao perfil dos 

ingressantes na instituição, é a idade. Observa-se que estes novos alunos são em 

sua grande maioria, 93%, jovens entre 18 e 30 anos, ingressantes vindos de 

processo seletivo ou mesmo via transferências, demonstrando que a população 

ideal para pesquisas de mercado seriam os mais jovens. No entanto, nota-se que 

mesmo que poucos, os mais velhos, acima dos 30 anos ainda buscam uma 
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capacitação superior, seja como primeiro curso ou como segunda ou mesmo terceira 

graduação em sua vida. 

 

 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Um item a se considerar na pesquisa realizada, para de conhecer o perfil do 

aluno ingressante, é, também, a renda familiar dos alunos. É notável que há 

estudantes de diversos níveis de riqueza estudando na instituição. 

Gráfico 3 – Renda Familiar 
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FONTE: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que pouco mais da metade dos 

entrevistados (55%) possuem renda entre 1 e 5 salários mínimos e 45% destes 

possuem renda acima de 5 salários mínimos. Nota-se uma grande variedade na 

renda dos alunos. Muitos dos que tem renda mais baixa, fazem uso do FIES 

(Financiamento Estudantil), oferecido pelo Governo Federal, para completar seus 

estudos, ou mesmo o PROUNI (Programa Universidade para Todos), também do 

Governo Federal. 

b) Como o aluno escolheu a Instituição 
 
Para avaliar este tópico, utilizou-se algumas variáveis que o departamento de 

Marketing pode tomar como ideias na elaboração de seus planos de divulgação. 

Ao serem perguntados sobre como estes conheceram a instituição onde estão 

inseridos no momento, nota-se que mais da metade a maioria destes vieram através 

de indicação de amigos, mostrando que o trabalho de endomarketing é um 

importante ponto a ser utilizados pelos gestores, tanto da área de marketing quanto 

da instituição como um todo, para cativar e conquistar seus antigos e futuros alunos. 

 

Gráfico 4 – Como você conheceu a instituição em que está estudando no momento? 
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FONTE: Dados da pesquisa 

 
Ao analisar o gráfico 4, pode-se perceber que a internet tem grande influência 

na percepção da instituição pelos alunos, ao mostrar que estes estão sempre 

conectados e são consumidores de informações que são disponibilizadas na rede 

mundial de computadores. Também é importante destacar a menção às 

propagandas em televisão e rádio, que, mesmo que alguns achem que tais meios 

podem não ter tanto impacto, principalmente o rádio, estes ainda se mostram uma 

forte maneira de realizar divulgação. Também a realização/participação em eventos 

é um item importante, pois esta é uma maneira de aproximar ainda mais a instituição 

da comunidade e assim atrair mais alunos para a faculdade, mostrando de uma 

forma mais próxima a realidade da instituição. 

Questionados sobre por que escolheram a Porto/FGV como instituição para 

iniciar sua graduação, os entrevistados destacaram a qualidade no ensino oferecido 

pela faculdade, conforme observa-se no gráfico. 

Gráfico 5 - Porque você escolheu a instituição em que está estudando agora? 
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FONTE: Dados da pesquisa 

 
Isso dá-se, como coletado nos dados do Gráfico 4, que o a qualidade de 

ensino oferecida pela instituição um dos pontos fortes da instituição, e um ponto muito 

visado pelos ingressantes, assim como a reputação desta, que, com a chancela da 

Fundação Getúlio Vargas, eleva o nível de qualidade a um patamar mais alto e 

chamativo para os alunos. No entanto, a proximidade de onde o aluno reside é um 

fator sempre considerado antes de ingressar em uma IES, como visto nos dados 

coletado. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio também é um fator que é 

decisivo para os alunos, pois esta é uma ferramenta importante na hora de escolher 

onde estudar. 

Quando os ingressantes comparam as IES onde podem estudar, vários 

fatores são levados em consideração. Este pode ser um ponto importante ao se 

analisar um plano de marketing, pois são itens que os alunos consideram em sua 

escolha. 
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Gráfico 6 - Porque você não escolheu outra instituição da cidade que oferece o mesmo curso de 

graduação que você está fazendo? 

FONTE: Dados da pesquisa 

 
Analisando o gráfico, é visível que a proximidade de casa é, novamente um 

ponto forte que os alunos consideram ao escolher onde estudar. Por Porto Velho 

não ser uma capital com grande extensão geográfica, como outras capitais do Brasil, 

este item é altamente levado em conta pelos ingressantes. Observa-se que a 

qualidade no ensino é, novamente um item importante na escolha dos alunos, mais 

até do que o preço das mensalidades, onde percebe-se que o aluno se importa mais 

com o retorno que terá da instituição através da qualidade oferecida que com o valor 

que vai pagar por ele. Importante notar que, pelos dados coletados na pesquisa, a 

instituição está chamando a atenção dos alunos através de suas campanhas de 

marketing realizadas. 

Questionados sobre o que os atraiu para a instituição, os alunos 

demonstraram que a qualidade da Porto/FGV é considerada pela maioria dos 

entrevistados, conforme o gráfico 
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Gráfico 7 - O que lhe atraiu na Porto/FGV para que você a escolhesse como IES? 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 
Ao analisar o gráfico, nota-se que o preço e as propagandas desenvolvidas 

pela instituição são levados em conta, mas os alunos buscam a qualidade de ensino, 

pois, no mercado onde estão inseridos e onde irão se inserir após a formação mostra- 

se cada vez mais competitivo, e ter um diferencial que o destaque é importante para 

ter uma vantagem competitiva frente aos concorrentes. 

Um importante item a ser considerado pelo departamento de marketing de 

uma instituição, seja ela de qualquer segmento, é onde fazer sua divulgação. 

Encontrar o meio de comunicação que possa alcançar o maior público alvo possível 

e de forma que não seja necessário realizar um alto investimento, é um desafio para 

os gestores das organizações. 
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Gráfico 8 - Em qual meio de comunicação você acredita que a instituição teria mais  

alcance/visualizações?

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico, observa-se que os ingressantes sugerem a internet 

como meio de alcançar mais pessoas. Esta possui uma abrangência elevada a um 

custo baixo. Anúncios em sites com links que direcionam ao portal da instituição são 

um meio importante de atingir o público que se deseja. E o uso de redes sociais, tão 

em alta nos dias de hoje, mostra-se indispensável para as organizações, sendo um 

meio de mostrar o dia-a-dia da instituição, divulgar produtos/serviços, promoções, e 

também possuem um custo baixíssimo. Importante notar ainda que, conforme 

sugerido pelos entrevistados, a televisão tem grande alcance, no entanto, este é mais 

local, voltado para a cidade e região no entorno, diferente do alcance da internet, 

que é mundial. Os entrevistados ainda mencionaram que a divulgação em outdoors 

e busdoors são ferramentas a serem consideradas, pois tem alcance de variados 

níveis sociais, assim como a participação em eventos, que levam o nome da 
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instituição à vários lugares. 

Questionados sobre como avaliam o marketing da instituição, a maioria dos 

entrevistados (79%), o avaliam como “razoável” ou “bom”, conforme observa-se no 

gráfico. 

 

 

 

 

Gráfico 9 - De que forma você avalia o marketing da Porto/FGV? 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico, vê-se ainda que uma parte (19%) o considera como 

“fraco”, demonstrando que a instituição pode não estar realizando campanhas ou 

atividades suficientes para atrair os alunos ingressantes, assim como a grande 

porcentagem dos que consideram como “razoável” mostra. 

Perguntados se os alunos acreditam que para ter um bom alcance de seus 

possíveis futuros alunos, uma Instituição de Ensino Superior precisa ser divulgada 

em todos os meios de comunicação possíveis, como TV, internet, rádio, outdoor e 

busdoor, panfletagens e outros disponíveis, os entrevistados responderam, em sua 
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todos 

maioria que “sim”, conforme é observado no gráfico. 

Gráfico 10 –Em sua opinião, uma Instituição de Ensino Superior precisa ser divulgada em todos os meios 

possíveis de propaganda? 

 
 
 

  

  

  

  

   

   

   

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que os alunos, em sua grande maioria, 

acreditam que divulgar a instituição em variados meios pode trazer mais resultados, 

maior alcance, do que se focar em apenas alguns. Entretanto, parte dos 

entrevistados creem que não é necessária divulgação de tantas formas diferentes, 

apenas focando na que traz mais resultados para a instituição. 

Perguntados ainda se uma Instituição de Ensino Superior precisa continuar 

divulgando seu nome na mídia, através de ações de marketing, não apenas no 

período de vestibular e matrículas, mas durante todo o ano, os alunos responderam, 

em sua esmagadora maioria que “sim”, conforme pode-se observar no gráfico. 

 
Gráfico 11 - Em sua opinião, uma Instituição de Ensino Superior precisa continuar divulgando seu nome na 

mídia, através de ações de marketing, não apenas no período de vestibular 
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e matrículas, mas durante todo o ano? 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico, vê-se a importância de se continuar realizando 

divulgação da instituição durante todo o ano, de forma a mostrar que a faculdade 

não se importa apenas em conseguir alunos para estudar em seus cursos, mas que 

esta se preocupa com sua imagem e com os seus estudantes, ao continuar 

mostrando suas ações e atividades realizadas durante o ano letivo da instituição. 

 

c) Como ocorrem as decisões sobre marketing na Porto/FGV 
 
Para responder este objetivo do trabalho, foi enviado ao responsável pela 

área na instituição. Ao ser perguntado sobre quais meios a Instituição utiliza para 

fazer sua divulgação, ele respondeu que a Faculdade faz uso do marketing digital e 

off-line, além do endomarketing e do jornalismo. Segundo ele, “[...]entendemos a 

força que a internet possui e usamos as ferramentas para gerar engajamento e 

fortalecer a a imagem institucional, mas não abrimos mão de ações convencionais, 

se estas nos trouxerem os resultados esperados, como veiculação da TV, ações de 

panfletagem, outdoor etc.” 

Ao ser perguntado sobre como as decisões sobre marketing são tomadas, ... 

respondeu que as estas são tomadas em conjunto, com o Departamento de 
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Comunicação e Marketing do Grupo Pellucio em parceria com a Diretoria e os 

gestores de cada área. É realizada uma reunião de briefing para de definir qual será 

o direcionamento dado em cada campanha. Após isso, são formuladas peças 

conceito que são encaminhadas aos demais para conhecimento dos demais setores 

e então iniciam a divulgação. 

Questionado sobre quais princípios teóricos são levados em conta ao 

elaborar as estratégias de marketing, o entrevistado respondeu o seguinte: 

“Basicamente nós utilizamos os 4Ps do Marketing: Produto, Preço, Praça, 

Promoção. Sempre que pensamos em criar uma campanha para algum serviço ou 

produto que estamos lançando, buscamos levar em consideração estas informações 

obtidas em campanhas passadas e como melhorá-las”. 

Indagado ainda sobre quais indicadores são utilizados para realizar uma 

campanha de marketing, o gestor respondeu que realizam divulgação de 

produto/serviço que esteja com as matrículas abertas. Segundo ele, “[...]a equipe 

analisa, junto aos demais setores, perfil de público, meta de inscrições, 

posicionamento e alguns outros pontos até que se chegue na definição de escopo 

da campanha. ” 

Para medir o feedback das campanhas de marketing o gestor informou que é 

feito através do Retorno sobre Investimento (ROI), comparando o que foi investido 

de mídia durante a campanha realizada e quantos alunos obtiveram no vestibular, 

por exemplo, podendo, assim, mensurar se o investimento foi suficiente ou se 

necessita de algum adicional e quanto foi investido por aluno. 

Perguntado sobre de qual maneira outros departamentos da instituição 

influenciam as decisões de marketing, o gestor afirmou que os demais 

departamentos não têm tanta influência nas decisões. Ele relatou que, “Os outros 

Departamentos do Grupo Pellucio quase não influenciam nas decisões tomadas 

pelo Marketing. Na maioria das vezes eles apenas criam as demandas e nos passam 

para darmos continuidade. Todo o processo criativo e gestão da divulgação fica por 

nossa conta.” 

Com isso, verifica-se como as tomadas de decisão são feitas. Verifica-se 

que apesar de trabalharem em conjunto, no intuito de informar os dados que o 

departamento de marketing precisa para realizar o planejamento de campanha, 
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este executa o processo por conta própria, apenas dando o resultado final do que 

foi elaborado. 

 

CONCLUSÃO 
 
A presente pesquisa tornou possível tratar de maneira ampla, ao unir a teoria 

e a prática através dos dados resultantes e colhidos com os entrevistados, como os 

alunos ingressantes são influenciados pelo marketing desenvolvido pela instituição, 

mostrando os pontos positivos da mesma e também quais são os pontos onde os 

gestores precisam reavaliar suas ações. 

Analisando os dados, foi possível observar os pontos de destaque as 

debilidades da mesma segundo a visão dos alunos ingressantes. Quando o gestor 

conhece seu público alvo, seu cliente, este precisa saber como atendê-lo de forma a 

satisfazer suas necessidades, conquistar este cliente e mantê-lo fiel, e também de 

forma a não trazer prejuízo à instituição. 

Faz-se necessário que o setor de marketing atue de forma que este seja uma 

área de fundamental importância para a empresa como um todo, pois ele é uma 

porta de entrada para que se saiba o que a organização precisa fazer para chegar 

ao cliente e entregar o que ele busca. 

Com base na pesquisa, os gestores precisam avaliar como o marketing da 

instituição está sendo feito, se este está atingindo seu alvo e de que forma está 

atingindo seu alvo, se este está informando ao cliente tudo o que ele busca antes de 

decidir em qual instituição estudar e se o que a instituição oferece está de acordo 

com o que o aluno ingressante procura em uma instituição de ensino superior. 

É importante destacar que a qualidade de ensino da instituição é muito 

valorizada pelos alunos, e esta pode ser uma forma de trazer mais alunos para os 

próximos anos, mantendo esta particularidade como um diferencial frente às outras 

instituições da cidade. 

Por fim é preciso avaliar em quais pontos a instituição está ganhando e em 

quais está perdendo alunos para outras instituições, para contorná-los de forma que 

tanto a Porto/FGV tenha sua divulgação bem gerenciada e que o retorno esteja de 

acordo com os investimentos realizados pela mesma. 
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