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1 RESUMO     

O marketing estratégico pode ser usado nos mais variados serviços, assim como na 
Marotti Assessoria Contábil empresa que oferece serviços contábeis e auxilia na 
tomada de decisões para facilitar o dia a dia das empresas do ramo escolar, essa 
tem sido sua principal estratégia para atrair e manter cliente desse ramo. Nesse 
cenário o estudo iniciou-se pela pesquisa bibliográfica para fundamentar os 
conceitos pertencentes ao tema central do trabalho, assim como seus subtemas. 
Logo em seguida, foi desenvolvida a pesquisa de campo tendo como instrumento de 
coleta de dados, a entrevista, ou seja, toda a narrativa dos gestores do ramo escolar. 
Ressalta-se que a entrevista ocorreu com três gestores que pertencem ao grupo de 
clientes da Marotti Assessoria Contábil, a fim de compreender a percepção deles em 
relação aos serviços prestados pela empresa e, permitindo diagnosticar estratégias 
de marketing da empresa para o ramo escolar. 
 

 
  
2 INTRODUÇÃO 

Segundo Marotti (2016) e Fernandes (2014) as mudanças econômicas têm 

exigido cada vez mais estratégias das empresas para se manterem diante de um 

mercado instável, Marotti Assessória Contábil é uma empresa que trabalha no ramo 

de contabilidade há trinta anos, auxiliando nas tomadas de decisões de pequenas, 

médias e grandes empresas na cidade de Guarulhos. Seu público alvo é atualmente 

o ramo escolar, com uma alta carga tributária e custos que vão além da folha de 

pagamento e giz de lousa esse tipo de negócio tem necessidade de um 

acompanhamento de perto focando na sua área financeira, para que assim sejam 

passados preços justos e competitivos ao seu consumidor final, mantendo sempre a 

saúde contábil da empresa.  

Ainda de acordo os autores citados acima, atualmente muitas empresas 

consideram o serviço do contador algo comum, uma entrega de obrigações com o 

governo, mas quando colocado como ferramenta para tomada de decisão pode 

trazer benefícios e estratégias para a empresa que contrata o serviço, se tornando 

seu diferencial no mercado. Utilizando desta regra não importa o tamanho da 

instituição, mas sim qual a estratégia do negócio, empresas do ramo escolar focam 

nas pessoas, professores e auxiliares, seguir adequadamente as convenções e 

traçar estratégias para beneficiar o recurso humano da empresa pode ser o 
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diferencial dela no mercado, que conseqüentemente irá refletir na qualidade das 

aulas e na imagem do colégio. 

Acrescenta-se o nosso problema de pesquisa: Como utilizar estratégias de 

marketing para manter e captar clientes diante de um mercado instável? . A partir daí 

foram criadas três hipóteses: Primeira diagnosticar se o serviço prestado pela Marotti 

Assessoria Contábil corresponde com as expectativas do seu público alvo; segunda 

identificar a visão dos próprios gestores do ramo educacional sobre a relação de 

confiança que envolve instituição e contabilidade; e terceira Entender porque muitas 

vezes o vinculo entre cliente e contabilidade não se torna mais atraente fazendo com 

que o cliente procure outro contador. 

 

3 OBJETIVO 

Estudar as estratégias de Marketing da Marotti Assessoria Contábil para atrair 

e fidelizar instuições de ensino 

 

4 METODOLOGIA  

Para fundamentar metodologia, Magalhães (2005, p.226): “A palavra grega 

methodos vem da justaposição de meta e hodos, ou seja, através ou ao longo do 

caminho, [...], portanto, o estudo ou a ciência do caminho, se pretendendo que este 

seja uma trilha racional para facilitar o conhecimento. 

Dessa maneira, este estudo se desenvolve a partir de uma revisão 

bibliográfica pertinente a área de marketing. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, 

p.60) “A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”. 

Adicionalmente a este estudo, será desenvolvida uma pesquisa de campo que 

para Gil (2008, p.53) “[...] o estudo de campo procura muito mais o aprofundamento 

das questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis.” Nesse sentido, a pesquisa busca entender a 

dinâmica de uma empresa contábil, suas funções e responsabilidades para com 

seus clientes por meio de entrevistas com gestores de instituições de ensino.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 
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Para as referências teóricas utilizaram-se autores como Kotler, Keller, 

Chiavenato Zeithaml; Bitner; Gremler, Lovelock; Wirtz; Hemzo, Churchill, Peter e 

Honorato para o conceito de marketing e marketing de serviços. Já para o tema de 

Marketing estratégico e comportamento do consumidor adotou-se o uso de 

Nicoulaud, Sâmara & Morsh e Blackwell e Engel. 

 

5.1 MARKETING 

O marketing busca conhecer o comportamento do consumidor, quais são suas 

expectativas, necessidades e desejos para assim desenvolver a melhor forma de 

atendê-los, além disso, após a aquisição do bem ou serviço o marketing se 

encarrega de lidar com a satisfação ou insatisfação do cliente, pois, dessa forma ele 

apura a opinião do cliente que é de suma importância para o aprimoramento do bem 

ou serviço (KOTLER E KELLER, 2006). 

Kotler e Keller (2006, p4) mencionam que de um modo geral, “O marketing 

envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. Para 

defini-lo de uma maneira bem simples podes dizer que ele ‘supre necessidades 

lucrativamente’’’. 

Dando continuidade ao assunto Chiavenato (2014, p.33) “O conceito de 

marketing envolve ações coordenadas de vender, divulgar, propagar, promover, 

distribuir, definir preço, construir marca, atender o cliente e, mais do que isso, 

encantá-lo e fidelizá-lo”. 

Em complemento Honorato (2004, p.6) afirma que “Os consumidores não 

compram coisas, e sim soluções para seus problemas. Por esta razão, o marketing 

busca atender seus desejos e necessidades por meio de ações mercadológicas 

reunidas no chamado composto de marketing”. 

Assim, podemos entender que a importância do marketing esta em encontrar 

e satisfazer as necessidades do consumidor de modo que se crie uma troca entre 

empresa e cliente. 

 

5.2 MARKETING DE SERVIÇOS 

Descrevendo sobre marketing de serviços Zeithaml, Bitner e Gremler (2014, p. 

4) “Nos termos mais simples possíveis, serviços são atos, processos e atuações 

oferecidos ou coproduzidos por entidade ou pessoa, para outra entidade ou pessoa.” 
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Completando o assunto Churchill e Peter (2000,p.14) menciona que marketing 

de serviços é: “[...] destinado a criar trocas para produtos intangíveis.”  

Dando continuidade ao assunto define Kotler ( 2006 p.244) “Os serviços são 

uma forma de produto que consiste em atividades, benefícios ou satisfação oferecida 

para a venda que são essencialmente intangíveis e não resultam na posse de nada.” 

Similarmente a visão dos autores mencionados anteriormente Lovelock; Wirtz  

e Hemzo (2011, p.21) vão dizer que: “Serviços são atividades econômicas que uma 

parte oferece a outra. Geralmente baseadas no tempo, seu desempenho traz a seus 

destinatários os resultados desejados, objetos ou outros ativos pelos quais os 

compradores têm responsabilidade.” 

Portanto percebesse que o marketing de serviços é responsável por 

intermediar trocas e que serviço é um bem intangível, no qual o comprador não 

obtém posse do mesmo, porem é responsável por ele.  

 

 

5.3 MARKETING ESTRATÉGICO 

O marketing estratégico visa facilitar a tomada de decisão quanto aos seus 

clientes, pode ser usado como uma ferramenta estratégica de nível gerencial que 

auxilia no desenvolvimento das organizações. 

De acordo com Honorato (2004, p.63): “[...] é um programa geral da empresa 

para selecionar um mercado-alvo específico e satisfazer os seus consumidores por 

meio de um cuidadoso equilíbrio dos elementos do composto de marketing [...] que 

representam subconjuntos da estratégia geral de marketing.” 

Outros autores que também definiram estratégia de marketing foram Hooley, 

Piercy e Nicoulaud (2011, p. 6) e segundo eles “estratégia de marketing procura 

desenvolver respostas eficazes para mudar o ambiente mercadológico ao definir 

segmentos de mercado e desenvolver e posicionar ofertas de produtos para esses 

mercados – alvos.” 

Conclui-se que o marketing estratégico como citados pelos autores acima é 

uma ferramenta para facilitar a tomada de decisões dentro do ambiente 

organizacional, selecionando um mercado especifico buscando sempre a satisfação 

do cliente final.  
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5.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Para Samara e Morsh (2005, p.102) “O ato de compra não surge do nada. 

Seu ponto de partida é a motivação, que vai conduzir a uma necessidade, a qual, por 

sua vez, despertara um desejo” 

O comportamento do consumidor se dá através de uma serie de fatores que 

os influenciam, sejam eles psicológicos, de necessidades físicas ou sociais. Esses 

fatores que motivam o consumidor na hora da tomada de decisão da compra. O 

estudo do comportamento do consumidor é de extrema importância, uma vez que 

quando analisado o perfil do mesmo a chance de satisfazê-lo se torna maior, assim 

de fato garantindo sua fidelização. (SAMARA; MORSH 2005) 

Ainda segundo os autores citados acima (2005, p.3): “O comportamento do 

consumidor se caracteriza como processo: um conjunto de estágios que envolve a 

seleção, a compra, o uso ou a disposição de produtos, idéias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos. E esse processo é contínuo, não se limitando 

apenas ao momento da compra, quando a troca se efetiva.” 

Outros autores de embasamento foram Blackwell e Engel (2008, p. 6) “O 

comportamento do consumidor é definido como atividades com que as pessoas se 

ocupam quando obtêm, consumem e dispõem de produtos e serviços”. 

Portanto entende-se que o comportamento do consumidor envolve um 

processo que vai da motivação para compra até a efetivação do ato, envolvendo 

experiências e busca de satisfação. 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DA MAROTTI ASSESSORIA CONTÁBIL 

Partindo da apresentação da Marotti Assessoria Contábil, a empresa que tem 

trinta anos de mercado na área de contabilidade e assessoria estratégica para 

tomada de decisões de empresas, atendendo clientes de pequeno, médio e grande 

porte e focando no ramo escolar a dois anos, sempre mantendo sua direção familiar  

(MAROTTI, 2016). 

As diretrizes da empresa estão ligadas a busca de satisfazer seu cliente assim 

como mencionado em sua missão (MAROTTI, 2016) “Proporcionar um serviço 

contábil de elevado padrão, buscar soluções mais adequadas e eficazes ao nosso 

cliente e assessorá-lo em seu crescimento e nas tomadas de decisões.”  
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Dessa maneira a empresa deixa claro seu desejo de atender seus clientes de 

forma eficaz com um serviço de qualidade e fazendo um trabalho de assessoria 

sobre sua tomada de decisão.  

Ainda sobre a Marotti, a organização visa “ser referência regional em seu 

segmento baseado nos seus valores éticos e profissionais, colocando, além disso, 

valores sobre seus colaboradores, clientes e parceiros, sempre com respeito, ética e 

crescimento profissional, formando um ambiente agradável para ambos.” 

(MAROTTI,2016). 

 

5.6 PESQUISA DE CAMPO 

O estudo foi dividido em três etapas: 1) elaboração do roteiro de entrevista; 2) 

realização das entrevistas com os gestores das escolas; 3) organização, análise e 

discussão de resultados. 

 Para iniciarmos o estudo elaboramos um roteiro de entrevista no mês de 

março, com três perguntas sendo uma delas sobre o ramo escolar, ou seja, a visão 

de cada gestor quanto ao seu negócio.  As duas últimas questões avaliando como é 

a relação da instituição de ensino com a Marotti Assessoria Contábil. Além disso, 

construímos quatro frases a serem completadas de acordo com a visão dos gestores 

entrevistados, sobre a postura de um contador, o serviço contábil e sua importância 

para a instituição. 

No mês de abril aplicamos as entrevistas com gestores de três colégios de 

educação básica. Destaca-se que as mesmas ocorreram de forma individual com o 

roteiro elaborado anteriormente, dessa forma, as respostas dadas pelos 

entrevistados foram transcritas uma a uma pelas autoras.  

          Finalizando o processo prático da pesquisa, confrontamos cada resposta de 

cada gestor entrevistado, analisando as respostas relevantes a pesquisa, e 

verificando semelhanças e diferenças de cada visão por cada entrevistado, dessa 

maneira obtivemos nossos resultados finais.  

 

6 RESULTADOS 

Verificando primeiramente se cada um considerava seu ramo de negócio igual 

aos demais, as três respostas foram negativas: A gestora do Colégio Gardhon 
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Bandeiras mencionou “Não, não estou lidando com um objeto ou uma máquina, em 

todas as partes,(pais, alunos e colaboradores) lido com pessoas, é bem complicado”.  

Ainda nessa linha de pensamento a gestora do Colégio Plenitude mostra a 

diferença desse tipo de negócio para os demais: “Não, temos que lidar com o público 

infantil e principalmente com os pais, entender eles, fazer conciliação entre eles, é 

muito diferente de um comercio ou uma indústria”.  

Destaca-se que nas duas afirmações houve uma semelhança em questão a 

valorização do seu cliente, e a diferença dele de qualquer outro ramo de negócio.  

Diferente da gestora do Colégio Anita Costa, que respondeu: “Não, posso ter 

obrigações parecidas como impostos, leis, mas o meu cliente é bem diferente de 

outro tipo de negócio.” Nessa colocação a gestora demonstra que um colégio tem 

obrigações legais assim como qualquer empresa, o seu diferencial esta somente no 

seu cliente final (alunos e pais). 

Prosseguindo com a análise da entrevista a segunda pergunta era se elas 

estavam satisfeitas com o serviço prestado pela Marotti, todas as entrevistadas 

responderam que sim, acrescenta-se a opinião da gestora do Colégio Plenitude 

“Nunca tive problemas com o serviço da Marotti, pelo contrário eles me ajudam muito 

com a gestão de pessoas no colégio”, mostrando a importância do serviço para 

tomadas de decisão.  

Ainda continuando a análise a partir da terceira questão para a visão das 

gestoras quanto ao serviço prestado pela Marotti, perguntamos a quanto tempo eram 

clientes do escritório, a gestora responsável do Colégio Gardhon nos respondeu 

“Estou com a Marotti desde quando comprei a empresa há mais ou menos 16 anos.” 

Com menos tempo de contratação do serviço a gestora do Colégio Plenitude 

respondeu: “Há 4 anos, já tive outros contadores mas, o serviço não atendia minhas 

expectativas, sei que com a Joyce (contadora responsável da Marotti) posso contar 

pra deixar tudo certo e dentro da lei.”  

Com essa resposta ela destaca que já teve outros contadores, porém, 

encontrou um diferencial na Marotti a confiança entre empresa e contador.  

O Colégio Anita Costa com menor tempo de contratação de serviço 

respondeu através de sua gestora: “Uns quatro messes, conheci a Marotti em uma 

feira de contadores para escolas.” Nessa afirmação ela mostra ser resultado de uma 

ação estratégica da empresa em uma feira de negócios.  
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Finalizando a entrevista solicitamos que elas completassem algumas frases 

ditas rapidamente, a primeira frase era: “Essencial em um serviço contábil é”... Duas 

entrevistadas (Colégio Anita Costa e Colégio Plenitude), responderam a mesma 

coisa “sigilo”, colocando como de suma importância que todas as informações 

passadas para contabilidade se mantenham em sigilo profissional pelos 

colaboradores, porém a gestora do Colégio Gardhon colocou o atendimento 

personalizado como essencial para esse tipo de serviço.  

A segunda frase remete a “Profissionais contábeis devem ser”... Duas das 

entrevistadas novamente colocaram sua resposta semelhante colocando a palavra 

“confiáveis” e a terceira entrevistada gestora do Colégio Gardhon Bandeiras 

novamente colocou referente ao atendimento, respondeu “disponibilidade para me 

atender”.  

Encerrando as frases perguntamos “Contabilidade para sua empresa é”... As 

três gestoras colocaram suas respostas referente a estratégia da empresa,  Colégio 

Plenitude respondeu: “Estratégia”, ainda com esse pensamento Colégio Gardhon 

citou: “importante para o andamento do colégio dentro da lei.” Ressaltando a 

importância da Marotti para a estratégia legal do colégio, e Colégio Anita Costa ainda 

reafirma: “Um apoio muito grande para o crescimento do colégio”. Identifica-se nas 

três respostas a importância de uma assessoria para o crescimento da empresa.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Consideramos por meio do estudo que o objetivo central do trabalho foi 

alcançado, ou seja, foi possível por meio do estudo bibliográfico compreender melhor 

a importância das estratégias de marketing para uma empresa e a pesquisa de 

campo com os gestores dos colégios clientes de longo, médio e curto prazo da 

Marotti permitiu constatar que a empresa tem utilizado estratégias eficazes para 

atrair e manter clientes como participação de feira de negócios, além de auxiliar na 

tomada de decisões de gestão de pessoas como citado pelas entrevistadas, obtendo 

então o objetivo geral do estudo alcançado.  

Relaciona-se ainda com a análise de resultado das entrevistas obtidas por 

gestores de intuições escolares que confirmaram que o serviço prestado pela Marotti 

é satisfatório aos seus clientes, assim como a visão dos próprios gestores sobre o 
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ramo educacional, um ramo de negócio diferente de um comercio ou uma indústria, 

onde se ressalta a relação entre pessoas do corpo docente, discente e pais.  
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