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RESUMO

O artigo apresenta como tema o uso do marketing nas Instituições de Ensino Superior particulares em Porto Alegre. No problema de pesquisa 
questionou-se quais as ferramentas e estratégias de marketing usadas pelas IES (Instituição de Ensino Superior) para sobreviver, competir e 
angariar alunos em tempos de grande competitividade com novas faculdades e cursos com ofertas de Ensino à Distância? O objetivo da pesquisa 
foi identificar qual o uso do marketing nessas instituições, de que forma, e que estratégias de marketing são usadas para driblar a concorrência 
evidente nos últimos anos com o aumento da oferta de vagas e a diminuição ou estagnação da demanda de alunos e fortalecer a sua marca. Em 
um panorama no qual se tem muitas novas faculdades e ofertas de cursos à distância, com custo baixo de mensalidade e grandes facilidades de 
acesso a vaga, mais vagas do que candidatos, o marketing é fundamental para driblar a competitividade. Dentre as ferramentas de marketing, 
existe a mídia em outdoors e cartazes em ônibus, promoções e descontos a alunos em troca de indicação de novos entrantes, mídias sociais e 
anúncios em rádios, jornais e televisão. Para se manter no mercado, é imprescindível, que as IES invistam em marketing cada vez mais.  A 
metodologia utilizada no primeiro momento foi uma revisão bibliográfica, com consulta a livros, revistas, artigos e dissertações, onde concluímos 
que foi com o art. 1° do decreto 2306 (19/08/1997) que aconteceu a mudança de maior impacto para o rumo das IES, pois através deste decreto 
que as instituições podiam assumir qualquer forma admitida por lei ou seja as IES que até então tinham que ser sem fins lucrativos e isso não 
animava o empresariado brasileiro a investir no setor, podiam agora assumir natureza civil comercial, em outras palavras passam a ter fins 
lucrativos. De fato, a dinâmica de regulação da área da educação possibilitou a constituição de um campo eminentemente vinculado ao mercado, 
trazendo a concepção, para as instituições, de aluno-cliente, sendo impositiva a adoção de estratégias para viabilizar a operação das IES com a 
aquisição e retenção de alunos. O desenvolvimento tecnológico e as novas formas de relacionamento interpessoal propiciaram o surgimento da 
oferta de diversos cursos na modalidade de ensino à distância, conceito que possibilita a criação de cursos sem os mesmos custos operacionais 
suportados pelas instituições que atuam de forma exclusivamente física. Hoje, é primordial que a instituição de ensino superior invista em 
marketing para sobreviver no mercado, na medida em que esta disciplina fornece inúmeras técnicas e ferramentas para vencer ou driblar a 
concorrência, conseguir sucesso e se manter em uma boa posição no mercado. O marketing não é somente propaganda. A instituição que faz um 
bom uso de suas estratégias alcança a valorização e divulgação da marca. Tendo isso em vista, resta ponderar quais as estratégias de marketing 
usadas hoje pelas instituições de ensino superior privado? O que traz resultado? De que forma as instituições usam das ferramentas de marketing 
para construir um diferencial na hora da escolha do aluno? Para elucidar estas questões utilizamos o método de pesquisa qualitativa por meio de 
um questionário respondido por três profissionais representantes das três IES privadas pesquisadas. Após essa entrevista concluímos que as 
estratégias de marketing usadas hoje pelas instituições de ensino superior privado pesquisadas são variadas e amplas, sendo citadas estratégia de 
fortificação da marca, estratégia de segmentação, estratégias de fidelização pela qualidade do produto, estratégia de "guerrilha" disputa de preço 
oferta de financiamento. O que traz resultado mencionado pelos participantes da pesquisa foi: o reconhecimento da qualidade pelo aluno, as 
notas no MEC que certificam a qualidade, ações externas ativas, financiamentos, parcelamentos, fidelização através de atendimento de soluções 
de problemas e marketing de relacionamento.
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