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1. RESUMO 

Com o mercado cada vez mais competitivo as Instituições de Ensino Superior (IES) 

tem se esmerado para captar novos alunos, investindo nos fatores do marketing 

educacional e no mix de marketing. A conquista do certificado não é mais a principal 

necessidade buscada, titular-se por uma instituição com reconhecimento e 

credibilidade é um fator que pesa na escolha. Nesse contexto, mediante estudo 

qualitativo, a pesquisa procurou saber, à luz da teoria do marketing educacional, 

quais fatores atraíram os alunos a ingressarem na IES estudada em 2016/1. 

Perguntando sobre infraestrutura, preço, localização, segurança, exigência de 

mercado, qualidade no atendimento e política de desconto observou-se que a IES 

tem se mostrado ao público alvo de várias formas: internet, rede social, jornal, 

outdoor, televisão e folder, apresentando crescimento e divulgando novos cursos. 

Os resultados obtidos na pesquisa se alinham, em parte, à teoria na medida em que 

indicam que os fatores preço praticado e política de descontos, outdoor e internet e 

localização são os principais fatores de atratividade.  

Palavras-chave: Marketing Educacional, IES, Fatores de atratividade. 

2. INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino não podem mais ignorar a realidade que tendem a 

enfrentar: ser administradas como uma empresa. Preocupar com a qualidade de 

seus serviços e satisfação de seus clientes são somente os primeiros passos para 

permanecer no mercado. Valorizar fatores importantes como, professores treinados, 

material didático atualizado e valorização do ser humano, já não é o conjunto 

suficiente para ganhar preferência na cabeça do cliente (aluno).  

Segundo Cobra e Braga (2004) o que pode influenciar na tomada de decisão na 

escolha de uma IES: o preço das mensalidades, a localização, qualidade da 

estrutura, se a qualidade do ensino e dos professores tem boa reputação, objetivo 

de vida, expectativas familiares, status que se alcança ao cursar uma graduação. 

Nesse sentido, o marketing é indispensável para qualquer tipo de organização, 

inclusive para instituições de ensino. As estratégias e táticas mercadológicas do 
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marketing educacional têm como objetivo atrair cada vez mais alunos e alcançar um 

diferencial no mercado competitivo.  

3. OBJETIVOS 

Assim a presente pesquisa tem por finalidade identificar quais fatores de atratividade 

e interesses que influenciaram a escolha por parte dos clientes/alunos do período de 

2016/1 da Instituição de Ensino Superior (IES) estudada. Desta maneira, visando 

compreender o que influenciou a tomada de decisões desses estudantes, foi 

realizada uma pesquisa de campo, onde foi aplicado um questionário fechado e 

aberto para os alunos do período de 2016/1 objetivando verificar se a estratégia 

usada pela Faculdade de fato influenciou na captação dos alunos o que permite 

observar os fatores de atratividade sobre público alvo. 

4. METODOLOGIA 

Para observar os fatores de atratividade que motivaram os alunos a ingressarem na 

IES estudada, foi aplicado questionário com 22 perguntas fechadas e abertas, 

avaliando o que os influenciou a escolher a instituição. Em seguida os resultados 

obtidos foram comparados com as informações da entrevista com a Diretoria da IES 

e os dados apurados durante a entrevista com o setor administrativo. A busca de 

informações se deu por meio de pesquisas bibliográficas, livros, artigos, meios 

eletrônicos e pesquisa de campo. A pesquisa foi realizada internamente em uma 

Instituição de Ensino Superior, com os alunos de todos os cursos, sendo eles 

Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Direito e Logística. Foi 

tomado como amostra aleatória simples somente alunos do primeiro período 2016/1, 

dada à necessidade de obter um resultado atual sobre a influência de buscar a 

Instituição de Ensino Superior. Os dados foram tratados de forma qualitativa. As 

respostas dos questionários foram analisadas e computadas por meio da planilha de 

Excel e comparadas com as estratégias de marketing utilizadas pela instituição. 

Pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não 

(Vergara, 2005, p.47), enquanto que a pesquisa bibliográfica, segundo FRAGA 
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(2009, p.53), tem como objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as 

contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto.     

Para a primeira fase foram coletados dados com a Equipe Administrativa da 

Secretaria buscando informações sobre a quantidade de alunos inscritos no primeiro 

período de 2016/1 nos cursos oferecidos pela IES, e uma entrevista com o Diretor 

da instituição realizada no dia 16 de março de 2016 onde o mesmo analisou todas 

as perguntas do questionário para o aceite da aplicação, argumentou sobre algumas 

estratégias da instituição e sobre o seu ponto de vista do marketing. A aplicação do 

questionário foi realizada no dia 18 de março de 2016 para todas as turmas do turno 

noturno, onde foram respondidos 116 questionários e no dia 22 de março de 2016 

para o turno matutino 63 questionários respondidos, totalizando a amostra da 

pesquisa com 179 entrevistados, a abordagem foi realizada nas salas durante o 

período de aula.  

Há limitações, entre outras, quanto ao método usado, especialmente pela 

possibilidade dos entrevistados fornecerem respostas falsas que não traduzem as 

suas reais opiniões; No entanto acredita-se que essas limitações não invalidam os 

resultados obtidos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

São modalidades de atos autorizativos das instituições de educação superior: 

credenciamento e recredenciamento. De acordo com sua organização acadêmica, 

as instituições são credenciadas como: Faculdades, Centros universitários e 

Universidades (MEC, 2016). 

Inicialmente a instituição é credenciada como faculdade. O credenciamento como 

universidade ou centro universitário, com as respectivas prerrogativas de autonomia, 

depende do credenciamento específico de instituição já credenciada, em 

funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade. O primeiro 

credenciamento da instituição tem prazo máximo de três anos, para faculdades e 

centros universitários, e de cinco anos, para as universidades. O recredenciamento 

deve ser solicitado pela instituição a cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para iniciar a oferta de curso superior, 
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as instituições de educação superior devem ser credenciadas. Este ato é expedido 

pelo Ministério da Educação para as instituições privadas e devem ser renovados a 

cada ciclo avaliativo. O funcionamento de instituições de educação superior sem o 

devido ato de credenciamento/recredenciamento configura irregularidade 

administrativa, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal, de acordo com o 

Art. 11 do Decreto 5.773/2006.    

5.2. MARKETING 

Marketing é o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém 

aquilo que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os 

outros". (KOTLER, 1995, p.3).    

5.2.1. MARKETING EDUCACIONAL  

O marketing educacional é a área que utiliza estratégias e táticas mercadológicas 

para atrair cada vez mais clientes (alunos), determina que a instituição decida sobre 

as necessidades e os desejos de mercados-alvos, satisfazendo através de projetos, 

comunicação, serviços apropriados e prováveis. (COBRA, 2004, p.148).    

(MAINARDES, 1998, p. 06) o “marketing educacional é o conjunto de atividades 

realizadas no mercado educacional. As instituições educacionais são, na realidade, 

grandes empresas de serviços. Um amplo leque de serviços é colocado à venda e 

consumido diariamente nas escolas”.  

Para Manes (1997) o marketing educacional consiste na análise e atendimento das 

necessidades sociais referentes aos valores e serviços educacionais. A unidade 

desses aspectos promova bem-estar entre clientes/alunos e instituição.     

5.2.2. BENEFÍCIOS DO MARKETING EDUCACIONAL 

(KOTLER e FOX, 1994, apud MELO, F.A et al, 2012, p. 218) descrevem quatro 

benefícios principais que o marketing pode proporcionar para a área educacional: 

1) Maior sucesso no atendimento da missão da instituição. Ao fornecer ferramentas 

para comparar o que a instituição está de fato fazendo no que se refere à sua 

missão e metas declaradas. A análise cuidadosa prepara a base para programas 
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dirigidos a problemas reais. O marketing ajuda a identificar problemas e planejar 

soluções que favorecerão a instituição a atender sua missão. 

2) Melhorar a satisfação do público da instituição. As instituições precisam satisfazer 

às necessidades dos consumidores, a fim de serem bem-sucedidas. Se não 

desenvolverem programas satisfatórios a seus públicos - estudantes, doadores e 

outros - a repercussão ruim, o boca-a-boca resultante e a perda de estudantes irão 

prejudicá-las. Instituições insensíveis aos desejos e às necessidades dos clientes 

podem encontrar maior apatia e moral mais baixa. Ultimamente, tais instituições 

descobriram que é difícil atrair novos estudantes e apoio adequado de ex-alunos. O 

marketing, ao insistir na importância de medir e satisfazer necessidades de clientes, 

tende a gerar um nível melhor de serviços. 

3) Melhorar a atração de recursos de marketing. Ao buscarem satisfazer seus 

clientes, as instituições devem atrair vários recursos, incluindo estudantes, 

funcionários, voluntários, doadores, subvenções, dentre outros. O marketing oferece 

uma abordagem disciplinada para melhorar a atração desses recursos necessários. 

4) Melhorar a eficiência das atividades de marketing. Por enfatizar a gestão e 

coordenação racional do desenvolvimento de programas, preços, comunicações e 

distribuição. Muitas instituições educacionais tomam estas decisões 

desconsiderando seus inter-relacionamentos, o que resulta em mais custo no 

resultado alcançado. O que é muito pior: atividades de marketing descoordenadas 

podem falhar completamente ou dispersar os muitos grupos que a instituição 

pretendia atrair. Desde que poucas instituições educacionais podem se dar ao luxo 

de desperdiçar recursos, os gestores precisam alcançar eficiência e eficácia 

máximas nas atividades mercadológicas. Um conhecimento de marketing pode 

auxiliar nesta tarefa.  

5.3. MIX DE MARKETING 

Apesar do marketing educacional apresentar características de serviço, ainda assim se 

apropria das definições de preço, praça, produto e promoção. Para Kotler E Fox (1994, pg. 

280) [...] o preço é o esforço e dificuldade empregado em tal tarefa. Além do preço, os 

consumidores podem ter que enfrentar outros custos: custos de esforços, custos psíquicos e 

custo de tempo [...].      
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O produto é o objetivo principal de comercialização, por isso sua função principal é 

de proporcionar benefícios ao cliente. (LAS CASAS, 2006).Place (praça, distribuição 

ou ponto de venda): está relacionada a localização física, armazenamento, cobertura 

geográfica, canais de distribuição, estoque, tipos e níveis de intermediários, 

logística, entre outros aspectos. (LUDOVICO, Nelson et al SANTINI Fernando, 

2013). Promotion (comunicação, promoção, composto de comunicação, composto 

promocional ou estratégias de comunicação): é o processo utilizado pelas 

organizações para informar, estimular e lembrar os clientes dos atributos e 

benefícios de seus produtos e serviços. Inclui propaganda, relações públicas, venda 

pessoal, promoção de vendas, merchandising (ponto de venda) e marketing direto. 

(LUDOVICO, Nelson et al SANTINI Fernando, 2013). 

6. RESULTADOS 

A partir da análise dos questionários aplicados e dos dados obtidos na entrevista, 

levantaram-se as seguintes características dos alunos de 2016/1 dos cursos de 

Administração, Logística, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Direito e 

Biomedicina, dos turnos matutino e noturno: Com relação da idade, 72% são alunos 

com idade entre 17 a 25 anos, 17% com idades entre 26 a 33 anos e a minoria 

possuem acima de 33 anos. As turmas de primeiro período pesquisadas possuem 

um número maior de mulheres do que homens, representando respectivamente 60% 

e 40%, o turno noturno possui o maior número de alunos com relação ao matutino 

que representa somente 35% da amostra. 

Na pesquisa foi perguntado aos alunos se sentiram satisfeitos com o serviço de 

atendimento administrativo prestado pela Instituição de Ensino Superior, 96% dos 

alunos pesquisados sentiram-se satisfeitos com o atendimento prestado pela IES 

pesquisada, apenas 2% responderam que não se sentiram satisfeitos com o 

atendimento, 2% não responderam. Quando um aluno recebe atenção necessária 

ao buscar informações no atendimento administrativo da IES ele sente-se satisfeito. 

Em cada atendimento, o relacionamento traduz a marca da instituição de ensino. O 

atendimento tem de estar em sintonia com a identidade da instituição e traduzir isso 

ao seu cliente (COLOMBO et al., 2008 p. 46). Para todas a áreas que tem contato 

com o aluno, o candidato, os docentes, é fundamental deixar as claras as diretrizes 
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e políticas do marketing, pois além de ter um efeito psicológico positivo sobre a 

equipe, faz com que todos se sintam parte das decisões. 

Ao perguntar se a campanha publicitária realizada pela IES estudada lhe despertou 

interesse em participar do seu processo seletivo, 106 dos 179 alunos responderam 

que sim, 35% dos alunos visualizaram a campanha acima de 03 vezes, 31% tiveram 

uma visualização moderada até 03 vezes e 34% dos alunos visualizaram pouco, o 

que se alinha com a teoria posto que mais e mais escolas e faculdades estão se 

voltando para a propaganda. Propaganda que consiste de formas impessoais de 

comunicação conduzidas através de mídia paga sobre patrocínio identificado. 

Comunicação impessoal. Os canais impessoais incluem todas as formas de 

comunicação que não envolvem contato direto pessoa a pessoa: jornais, revistas, 

rádios, televisão, cartazes, eventos ou mala direta. KOTLER E FOX (1994, p. 321).  

A propaganda pode tomar mais formas e atender muitos propósitos. [...] KOTLER e 

FOX (1994, p. 338).    

Seguindo a teoria, a IES estudada tem buscado várias formas de divulgação, dentre 

elas, Jornal, Televisão, Folder, Outdoor, Gazeta Online, Site da Faculdade, Rádio 

com isso consegue atingir o público alvo que são as pessoas interessadas em 

ingressar em uma Instituição de Ensino Superior de várias formas. 

Com relação ao desconto e preço, perguntou-se se a política de desconto da IES 

influenciou a escolha, e conforme dados apurados na pesquisa, 107 dos 179 alunos 

responderam que sim, as políticas que mais tiveram destaque foram o programa de 

desconto adotado pela IES e o desconto oferecido pela própria Instituição. Os dados 

mostraram que para 79% dos alunos pesquisados o preço praticado pela IES 

estudada é compatível com sua renda, porém 21% dos alunos discordaram, 

demonstrando que o consumidor está interessado no preço efetivo, não apenas no 

“preço de lista”. Na educação superior, o preço efetivo para um aluno e sua família é 

a quantia paga após a redução da assistência financeira. KOTLER E FOX (1994, p. 

281).    

Ao analisar os resultados da pesquisa e a moradia dos entrevistados 68% dos 

alunos matriculados são residentes do município onde a IES estudada está instalada 

e consideraram que localização da IES fez diferença na sua escolha, sendo o 
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restante de municípios vizinhos: 17% dos alunos são de Viana e afirmaram esta 

questão, assim como os 5% dos residentes de Vila Velha e Vitória e 5% entre 

Marechal Floriano e Domingos Martins. Como mostra a pesquisa e conforme 

esperado diante da entrevista realizada na IES, a localização tem uma grande 

parcela de influência na escolha dos alunos, o que, se alinha com a teoria posto que 

[...] alguns selecionam faculdades próximas de suas casas porque sentem que essa 

proximidade da residência reduzirá a pressão psíquica enfrentada pelo estudante 

universitário. KOTLER E FOX (1994, p. 280).      

Diante da demanda do mercado de trabalho os pesquisados com idade acima de 33 

anos, 94% deles procuram a IES devido à exigência de mercado e para minoria 6% 

esta questão não foi levada em consideração. Da mesma maneira o público jovem 

com idade entre 17 a 25 anos se sentem influenciados pela imposição do mercado.    

A formação no ensino médio há muito tempo não é mais considerada suficiente para 

Ingresso no mercado de trabalho, e, dependendo da função a ser exercida, esta 

formação deixou de ser um diferencial para se tornar requisito indispensável, 

exigindo do jovem, formação complementar a ser proporcionada por algum curso 

técnico ou superior, direcionado à área de atuação deste profissional. SION et al. 

(2011).   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na Teoria do Marketing e Marketing Educacional que utiliza estratégias e 

táticas para atrair clientes (alunos) e atender as suas necessidades de 

conhecimento para a formação profissional, é possível consolidar o posicionamento 

no mercado educacional e garantir um melhor atendimento das expectativas dos 

alunos. Em um ambiente marcado por crescente competição, é fundamental que a 

instituição trabalhe todo o conceito que o Marketing dispõe. 

Associando o preço praticado e a política de desconto oferecido pela Instituição, 

verificou-se que esse é o principal fator de atratividade, já que foi escolhido pela 

maior parte da amostra. É perceptível que os alunos participantes da pesquisa 

procuraram informações antes da escolha do curso, e essas informações adquiridas 

se tornaram fonte de motivação para a realização do mesmo.  
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A pesquisa revelou também que os fatores de divulgação outdoor e internet 

apresentaram uma significativa influência na atratividade dos alunos respondentes. 

Outro fator considerado como principal motivação dos entrevistados foi à 

localização, onde maior parte da amostra é residente do mesmo município da IES 

estudada.  

De acordo com a teoria do Marketing Educacional e diante dos resultados obtidos, 

pode-se concluir que houve contribuição para os estudos organizacionais ao mostrar 

os atributos de atratividade: preço praticado e política de descontos, outdoor e 

internet e localização são os principais fatores de atratividade enquanto que 

segurança, qualidade no atendimento, exigência de mercado, infraestrutura e 

indicação de amigos/parentes também influenciaram moderadamente a escolha dos 

alunos pesquisados na IES estudada. 

Além disso, a entrevista com a diretoria permitiu compreender que a IES preza em 

oferecer ensino de qualidade aos alunos, contribuir e fornecer oportunidades, não só 

passar o conteúdo, mas mostrar o caminho, dar dicas de como realizar, ensinar 

tanto o lado técnico como o comportamento pessoal, promovendo visitas, palestras, 

oportunidade de estágio, feiras, entre outras, o que enseja a possibilidade de novas 

pesquisas sobre a influência das instituições de ensino na inserção de seus ex-

alunos no mercado de trabalho.  
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