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INTRODUÇÃO

A gestão educacional tem se profissionalizado constantemente em
nosso país.

Gestores deixaram de se preocupar apenas com a área
pedagógica da instituição de ensino e já reconhecem que as áreas
de apoio também são fundamentais para o sucesso da instituição.
E o marketing entra nesse rol de áreas que ganharam em
importância nos últimos anos.

Afinal, marketing educacional não trata apenas de propaganda. É
um conceito que pode estar diretamente ligado com a principal
função da instituição de ensino: sua prática pedagógica.

Por isso a gestão dessa área tem ganhado em importância e
relevância dentro de todas as instituições.

Nesse e-book vamos falar sobre os conceitos do marketing
educacional, as principais estratégias e como aplicá-las na sua
instituição de ensino.

Então, boa leitura!

idksolucoes.com.br
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1. 
O que é 
Marketing
Educacional



A definição acima é do principal autor sobre o tema no mundo, o
estadunidense Philip Kotler.

O marketing é, portanto, tudo o que envolve uma troca onde uma
das partes adquirem algo exatamente por ceder à outra aquilo que
ela necessita e/ou deseja.

Mas não arriscamos a resumir o marketing apenas a esta definição.

Marketing é um termo com duas características que não permitem a
qualquer autor uma descrição definitiva.

A primeira é que marketing é um termo amplo, que pode ser
utilizado em diversas frentes, com muitos sentidos e que fazem parte
da cultura dessa área de estudo.

E a segunda é que marketing é um termo extremamente dinâmico,
que com o passar dos anos foi sendo repensado, reescrito e
redefinido.
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"Marketing é uma atividade humana básica pela qual pessoas

obtêm o que necessitam e desejam através da criação e troca de

produtos, serviços e outras coisas de valor com outros".



Porém ainda é possível encontrar quem entenda o marketing apenas
como propaganda e venda de um determinado produto ou serviço.

No entanto, o marketing vai muito além da propaganda. A
propaganda, aliás, é a ponta final do processo de marketing.

Ter foco em marketing é buscar entender e satisfazer as
necessidades dos clientes, agregando valor para todos os envolvidos
com aquela empresa ou marca.
 
Para isso é necessário conhecer o cliente, saber (ou criar) quais são
suas necessidades e desenvolver um produto ou serviço que venha a
suprir essa necessidade.
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Escola conhece as necessidades do aluno

Entrega o serviço que satisfaça essas necessidades

No meio desse caminho há também a necessidade de se conhecer o
mercado em que se atua, quais são as demais marcas ou empresas
que também buscam atender às necessidades desses clientes e
como essas empresas atuam para satisfazer essas necessidades.

Por fim, o marketing é responsável pelo desenvolvimento do produto
ou serviço, pela sua precificação, comunicação, disponibilização,
relacionamento com o cliente e satisfação do mesmo.

Visto dessa forma o marketing pode ser considerado o coração de
uma organização.



Uma instituição de ensino não produz nenhum bem material, tangível
e que seja comercializado nas prateleiras de um supermercado.

Por definição, a educação é um serviço. 

Porém não podemos colocar a educação como um serviço qualquer,
como os serviços ligados à indústria da beleza (cabeleireiros,
manicures e afins) ou à manutenção de eletroeletrônicos (sem
demérito a esses e aos demais serviços).

Porque a educação é, antes de mais nada, uma ação social que

visa transformar a vida dos indivíduos, da comunidade, da região
e, por quê não, do país.

Esse processo de transformação ocorre em todas as instituições de
ensino. Desde a educação infantil até o pós-doutorado, desde a
educação de jovens e adultos até o curso livre de culinária.

E essa condição jamais pode ser ignorada na estratégia de
marketing de uma instituição de ensino.

O Cunho Social da Educação
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O Marketing Educacional
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Dessa forma, podemos afirmar que marketing educacional é o
estudo, análise e acompanhamento das tendências da atividade
humana em torno da troca existente em torno da educação.

O aluno precisa adquirir conhecimento de qualidade, precisa se
relacionar e interagir com outros que estão no mesmo nível dele e
busca fazer isso em uma instituição de ensino que, por sua vez, atua
constantemente para entender as necessidades dos alunos, seus
interesses e desejos.

Essa troca ocorre em todas as instituições de ensino, inclusive nas
públicas, onde a única diferença para as instituições particulares
está na não cobrança de valor financeiro pelo serviço educacional.

Conhecer e entender a comunidade onde está inserida (mercado),
conhecer as necessidades dos alunos (clientes) e buscar satisfazer
essas necessidades com o desenvolvimento de um serviço
educacional de qualidade (produto) é inerente a qualquer
instituição de ensino.

Na Educação Privada

A grande diferença na educação privada é que a sobrevivência da
instituição de ensino está diretamente ligada à execução de um
bom plano de marketing.

Entender as necessidades dos clientes e desenvolver um plano
educacional que as supra com excelência, conhecer o mercado e
principalmente seus concorrentes, ter uma política de preços bem
definida e executar ações de comunicação constantes são algumas
das ações que buscam garantir essa sobrevivência.



2. 
Os 5 P's do
Marketing
Educacional



O composto de marketing, ou o marketing mix, é o conjunto dos
pilares básicos de qualquer estratégia de marketing.

Inicialmente fora descrito como 4 P's, nos anos 60 pelo Prof. Jerome
McCarthy e ganhou fama com a difusão do conceito por Philip Kotler
(ele, de novo).

Como todo conceito de marketing, o composto também evoluiu nos
últimos anos e ganhou algumas boas variações.

Nós, da idk Soluções, acreditamos que a versão ideal para o
composto é a que inclui o 5º P, a qual nós vamos trabalhar nesse e-
book.

O Que É o Composto de Marketing?
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Composto de Marketing:

Pessoas

Praça                      produto

preço                    promoção



O último P a ser incluído no composto de marketing é, na opinião da
idk Soluções, o mais importante.

Todos os Ps do composto tem como objetivo motivar as pessoas a
comprarem determinado produto ou serviço.

Entender o comportamento, as motivações, os gostos e os desejos
das pessoas é o ponto central desse pilar do composto de
marketing.

Se colocar no lugar do seu cliente e entender quais são essas
necessidades, desejos, comportamento e gostos é a árdua tarefa
que envolve a gestão do marketing.

A melhor forma de conseguir isso é manter uma constante
comunicação com seus clientes, disponibilizando diversos canais
para que seu cliente dê sua opinião sobre os serviços da instituição.

Por outro lado, as instituições de ensino são feitas essencialmente
por pessoas.

E conhecer os anseios de quem faz a instituição de ensino irá
influenciar diretamente no desempenho de marketing dessa
instituição.

Por isso é importante ter na sua instituição uma política voltada para
atração e retenção dos melhores profissionais.

Sugerimos ler o artigo "Equipe Feliz, Cliente Satisfeito" no Blog da
idk. Para ler o artigo, clique aqui.

Pessoas:
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http://www.idksolucoes.com.br/post/equipe-feliz-cliente-satisfeito


Produto é tudo o que uma empresa, ou um profissional, oferece para
solucionar uma necessidade e/ou satisfazer um desejo.

Produto pode ser um produto físico mesmo, como uma caneta, um
refrigerante, um carro, ou um serviço, como os serviços médicos,
educacionais, os eventos e muitos outros.

Uma instituição de ensino deve considerar como produtos cada um
dos cursos oferecidos ao público.

Por exemplo, no caso da educação básica, cada série e ciclo
oferecidos podem ser considerados como um produto.

Já uma escola de idiomas, além da variação de produtos por
módulo, há também os diversos cursos (Inglês, Francês, Espanhol,
etc)

Produto:
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Preço:

Preço é o valor monetário que a instituição cobra para que as
pessoas tenham acesso aos produtos por ela oferecidos.

Tudo custa dinheiro e a educação privada não é diferente. 

Ocorre que, para sobreviver no mercado, sua instituição precisa
cobrar um preço justo pelo serviço oferecido.

O problema é: como definir o que é um preço justo?

Existem algumas formas de se fazer isso e caso você queira saber
um pouco mais sobre precificação, temos um conteúdo bem
interessante no Blog da idk. Clique aqui para acessá-lo.

http://www.idksolucoes.com.br/post/reajuste-de-mensalidade


Praça, ou ponto, é o local que seu produto ou serviço é oferecido.

No caso de uma instituição de ensino, em especial as que possuem
apenas uma unidade e que já estão estabelecidas, a praça é a área
de influência dessa instituição.

Por área de influência você pode considerar qualquer ponto que
esteja há 15 minutos de deslocamento para a instituição de ensino.

É nessa área que a maioria das instituições concentram 80% dos
alunos.

A análise da praça é muito importante para se conhecer o perfil do
público e até para se definir a precificação do serviço (e políticas
de bolsas e descontos).

Praça:
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Promoção:

Promoção são todas as ações que sua instituição faz para informar
às pessoas sobre seus produtos e/ou serviços.

O objetivo desse P é tornar sua marca, seus serviços e seus
diferenciais conhecidos pelas pessoas que têm, ou podem vir a ter, a
necessidade ou o desejo de adquiri-los.

Ou seja, é na Promoção que se concentra as ações de
comunicação, propaganda e publicidade de toda e qualquer
estratégia de marketing.

É aqui que se encontra a campanha de matrículas da sua instituição,
o atendimento durante a campanha (sim, vendas está nesse P) e
toda estratégia que está envolvida nesse momento.



3. 
Defina
Sua
Estratégia



Definir a estratégia que sua instituição vai utilizar para atrair mais
interessados e potencializar sua captação não é uma tarefa fácil.

Muitas dúvidas podem aparecer e definitivamente não há uma
fórmula mágica que funcione para qualquer instituição, em qualquer
mercado.

Aliás, esse é um grande erro que se pode cometer: achar que
porque determinada estratégia deu certo para uma instituição ela
dará certo para a sua também.

Por isso, antes de abordar algumas das principais estratégias
existentes, vale ressaltar a importância da sua instituição seguir os
passos abaixo para poder definir qual a melhor estratégia de
marketing a se usar.
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Antes de Definir Sua Estratégia

Conheça seu público, seus desejos e interesses de educação

Saiba qual jornada seu cliente percorre até escolher uma escola

Analise bem o mercado e saiba quem são seus concorrentes

Tenha bem claro qual o objetivo da sua instituição com o marketing

Defina o investimento possível e qual retorno é esperado



Uma das estratégias mais antigas de marketing e a que ainda é das
mais usadas no mundo da educação privada.

Aqui promoção significa desconto, tal como sempre vemos nos
anúncios por aí e diferente do significado usado no composto de
marketing.

Campanhas de descontos, provas de bolsa e todas as demais ações
que consistem na redução do valor do produto se encaixam na
estratégia do marketing de promoção.

Ou também descrita como estratégia de posicionamento, essa
estratégia busca posicionar sua instituição em determinado recorte
do público.

Sua instituição pode se posicionar por preço, por metodologia
pedagógica ou por qualquer outra característica que apenas
determinada fatia do mercado consumidor busca e valoriza.

Por ser uma segmentação específica de mercado há a vantagem da
concorrência ser menor também.

Porém, ao escolher uma estratégia de nicho, o gestor deve saber
que o público também é menor e o trabalho de atração desse
público pode se tornar mais complexo e custoso.
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Marketing Promocional:

Marketing de Nicho:



As ações desse tipo de estratégia de marketing estão sempre
voltadas para a missão de fidelizar os clientes.

No marketing de relacionamento (ou de fidelização) a estratégia da
instituição deve ser manter o cliente sempre satisfeito e fiel à marca,
desenvolvendo ações que visem encantá-lo a cada contato.

Dessa forma, além de garantir sucessivas recompras, o cliente
satisfeito é capaz de trazer novos clientes para a instituição através
da Indikação.

Apesar da grande taxa de fidelização na educação básica, vemos
poucas instituições desenvolverem esse tipo de estratégia.

Mostrar-se exclusivo, limitado, raro. Esses são os objetivos do
marketing de exclusividade.

Nessa estratégia a instituição busca criar a sensação no público de
que acessá-la é um privilégio para poucos.

E realmente deve ser.

Para atuar com marketing de exclusividade a instituição deve
verificar se o perfil do público no seu entorno o comporta e o que
esse público mais deseja.

É necessário, também, criar um processo difícil e muito criterioso
para a matrícula e que seja realmente respeitado, mesmo que tal
processo comprometa, em algum ano, o crescimento da escola.
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Marketing de Relacionamento:

Marketing de Exclusividade:

http://idksolucoes.com.br/lp-portal-indikacao


Aqui a instituição de ensino pode buscar reconhecimento da sua
marca por meio de ações que visem combater problemas sociais de
sua região.

O foco nessa estratégia é buscar o bem estar social do entorno da
instituição, reforçando a imagem da sua marca em sua comunidade.

As ações dessa estratégia podem incluir concessão de bolsas para
alunos vindos de escolas públicas e/ou comunidades mais carentes
no entorno.

O resultado dessa estratégia é intangível, pois fica mais voltado à
marca e ao sentimento de todos com relação a ela.

Essa é a estratégia mais conhecida de marketing e só ganhou esse
nome depois da criação do Inbound Marketing (veja na seção 4 do
e-book sobre Marketing Digital).

O outbound marketing é a estratégia de divulgar a marca, os
produtos e preços para todos, sem distinção de público.

Sempre foi executado pelas instituições de ensino através de
outdoors, busdoors, anúncios em revistas, jornais, rádios e até
televisão.

Ainda hoje é extremamente usado, embora seja muito difícil
mensurar os resultados das ações dessa estratégia.
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Marketing Social:

Outbound Marketing:



Essas são algumas das as estratégias de marketing que mais se
aplicam às instituições de ensino.

Por certo que, uma vez escolhida uma estratégia de atuação, a
instituição não precisa necessariamente ficar presa a ela.

É possível "navegar" entre as estratégias ao longo da vida da
instituição buscando a que trouxer o melhor resultado, ou até mesmo
aplicar ações táticas de um tipo de estratégia em outra.

O importante é conhecer o público da instituição e desenhar a
melhor estratégia para atender às demandas e desejos desse
público.
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NICHOLAS NASSIM TALEB

"Tudo que está preso
a um planejamento
tende a falhar". 



4. 
Marketing
Digital na
Educação



Você já recebe os e-mails da idk e se interessou por algum

artigo novo que publicamos no nosso blog. Ao acessar o artigo,

foi surpreendido por uma pop-up que te ofereceu esse material.

Aí você clicou, preencheu o formulário e recebeu seu material

por e-mail;

Ou você que acompanha nossas redes sociais se interessou por

algum artigo do nosso blog e, pá, fez o mesmo caminho acima.

Ou até mesmo você que nunca tinha ouvido falar da idk

Soluções, viu um anúncio nosso nas redes sociais ou no Google

te oferecendo esse material e, por ter tido interesse, preencheu

o formulário e também o recebeu.

Você que está lendo esse material, me tire uma dúvida: como foi

que você o conseguiu?

Há 99% de chances de ter sido através de um desses caminhos:
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Todos esses caminhos foram cuidadosamente e estrategicamente

pensados para você chegar até esse material.



Esse caminho, ou essa estratégia, faz parte da estratégia de

marketing digital da idk e da maioria das empresas que iniciaram

sua trajetória na era digital.

Ocorre que, com a popularização dos smartphones, de uns 10 anos

pra cá, todos passamos a ter o mundo digital na palma das nossas

mãos.

E até as empresas que nasceram antes do advento da era digital,

tiveram que entrar nela, de uma forma ou de outra.

E esse é um processo sem volta.

Até porque no Brasil os consumidores (eu, você

e todos que estão com um celular) passam até

9 horas por dia conectados, seja em redes sociais, seja realizando

pesquisas ou em sites diversos.

Essa média é maior, por exemplo, da média dos consumidores

estadunidenses, que passam 6h por dia conectados.
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Saiba Com Quem Você Está Falando:

O primeiro passo para a sua estratégia de marketing digital é, de

certa forma, bem parecido com a estratégia geral de marketing.

Você deve saber com quem você está falando.

A diferença é que, no marketing digital, o saber com quem se está

falando é extremamente detalhado. O gestor de marketing deve

conhecer seu público ao ponto de definir um, ou alguns, perfil do

cliente ideal.

A isso se dá o nome de Persona.



Maria Lúcia é uma mulher de 35 anos, que trabalha

no setor administrativo de uma empresa de médio

porte. Ela é formada e está buscando uma

especialização para dar um "up-grade" na carreira.

Malú, como gosta de ser chamada, tem uma filha e

ainda não se decidiu por uma nova gestação. Seu

passatempo preferido é ficar com Bárbara na hora

do lazer. 

Ela é casada, mora num imóvel financiado e nas

férias gosta de viajar para a praia.
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Roberto tem 41 anos, é divorciado há dois anos, mas

mesmo assim faz questão de estar presente no dia a

dia dos dois filhos.

Ele trabalha na produção de uma grande indústria

automotiva desde muito jovem, e vem crescendo

profissionalmente devido aos incentivos que recebeu

para estudar. 

Ele sabe da importância do estudo e não abre mão

de proporcionar um ensino de qualidade para o

casal de filhos.

Os exemplos acima são resumos de Personas reais que a idk

Soluções desenvolveu para um de seus parceiros.

O perfil de cada Persona deve conter o máximo de informações

possíveis, e o melhor caminho para se chegar a esta persona é

realizando constantes pesquisas com os clientes da instituição.

Um bom caminho para isso é a Pesquisa de Matrícula, integrante do

Plano Advanced do Portal Indikação. 

http://idksolucoes.com.br/lp-portal-indikacao


Após definir quem é a sua Persona, é hora de traçar a estratégia do

marketing digital (que deve ser parte integrante da estratégia de

marketing da instituição).

E a base para essa estratégia deve ser o site da instituição.

Primeiro, porquê o site é a representação digital do que sua

instituição é na vida real. O site é a sua escola, só que no mundo

virtual.

Tecnicamente falando, o site deve se adaptar aos diferentes tipos

de dispositivos - celular, tablet e computador (ou seja, ele deve ser

responsivo), deve ser configurado utilizando as principais palavras-

chave que indicam o serviço que sua instituição presta e em qual

local (isso significa que deve ter um bom trabalho de SEO) e deve

direcionar, em todas as páginas, para a ação que se espera do

usuário (ou, em palavras técnicas, deve ter CTA's).

Além disso, o site deve apresentar a proposta pedagógica do

colégio, reforçar seus diferenciais, conter boas fotos da

infraestrutura (e dos alunos, se você tiver autorização) e deve

apresentar as principais informações sobre a escola, tais como

cursos oferecidos, horários e, com um bom destaque, as informações

de contato.

Por fim, mas não menos importante, o site deve conter um bom Blog,

onde podem ser postadas notícias sobre o dia a dia da escola,

informações de interesse da comunidade escolar e qualquer

conteúdo relacionado ao mundo da educação e que possa gerar

tráfego ao site.

O Blog é uma excelente forma de posicionar bem o site no Google.
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A Base da Estratégia:



Alterne o tipo de conteúdo que é postado;

Evite postagens com quantidade excessiva de fotos;

Busque formas de direcionar os usuários para o site;

Vídeos geram grande engajamento dos usuários;

Use as redes para fazer campanhas institucionais de divulgação.

Uma excelente forma de mostrar quem é a sua instituição de ensino

é através das Redes Sociais.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Youtube e qualquer

outra rede social que tenha surgido no período entre a confecção

desse material e a sua leitura, são importantes canais de

comunicação com as suas Personas.

Afinal, 66% da população brasileira é usuária de alguma rede social

e, se você acha isso pouco, saiba que estamos falando de mais de

140 milhões de consumidores.

As redes sociais são, portanto, importantes ferramentas para manter

o nome da sua instituição no mercado educacional, divulgar seus

diferenciais e trabalhar o posicionamento da sua instituição.

Porém, algumas dicas são valiosas para conseguir uma melhor

performance nas redes sociais:

Avalie quais as principais redes sociais utilizadas pelas suas

Personas e marque presença nelas.
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Conviva Socialmente:



Palavras-chave da pesquisa no site;

Número de acessos que o site recebe;

Tempo médio dos acessos ao site;

Estrutura de SEO nas imagens do site;

Conteúdo relevante;

Todos os esforços do seu marketing digital devem convergir para

esse objetivo.

Estar na primeira página do Google sempre que suas Personas

realizarem a pesquisa com as palavras-chave que representam

sua instituição, os cursos que ela oferece e a(s) região(ões) em

que ela está.

E não é fácil estar lá.

São diversos fatores que impulsionam o site da sua instituição para a

primeira página do Google. Entre eles podemos destacar:

Por isso que o site da instituição deve ser a base da sua estratégia.

Não há resultado positivo no Google sem um bom site.

E por isso, também, que o conteúdo da rede social deve ser um

impulsionador de acessos ao site.

Portanto, construir essa reputação leva tempo e exige muito

trabalho.
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A Importância da Primeira Página:



A gestão do marketing digital, tal como toda gestão de marketing,

só vai trazer os resultados esperados se houver controle e

acompanhamento.

Não há fórmula mágica, mas há uma certeza: se você não

acompanhar, não mensurar, nunca saberá se o resultado foi bom ou

ruim.

Adaptando a velha máxima do físico irlandês, William Thomson, só

podemos melhorar aquilo que conseguimos medir.

E, se sua instituição está investindo no marketing, mesmo que seja

apenas um investimento indireto, é esperado um retorno disso. E

esse retorno só será possível avaliar, se houver esse

acompanhamento constante.

Defina o principal objetivo da estratégia, escreva as metas táticas e

operacionais que levarão a este objetivo e acompanhe os

resultados.

Só assim será possível saber se as ações desenvolvidas estão no

caminho certo e, caso negativo, mudar de rota.
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Meça, Acompanhe e Controle:



5. 
Conheça

a

idk Soluções



Somos apaixonados por educação e gestão!

A idk Soluções atua desde 2016 com foco em levar, aos colégios e

cursos privados de todo o país, soluções que permitam

seu crescimento através de três pilares: 

Experiência do Cliente: disseminamos a cultura de CX para auxiliar

nossos parceiros na fidelização de alunos;

Inteligência de Mercado: ajudamos nossos parceiros na tomada

de decisão, suportando-os com dados e análises de mercado;

Captação de alunos: reestruturamos processos e treinamos

equipes de atendimento para o momento decisivo. 

Conheça o Portal Indikação

O primeiro portal da internet brasileira que vai

auxiliar a sua instituição de ensino a fidelizar os

atuais alunos e a atrair e captar novos alunos.

Garanta a página da sua instituição e o Selo

Indikação para atrair e captar mais alunos!

idksolucoes.com.br

Conheça os Planos!

http://idksolucoes.com.br/planos-precos
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