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Gestão Educacional: 

Métodos e Princípios.



04.Gestão do Marketing 
Educacional.

4.1. Conceito de marketing.



.



.



. FOME

DESEJO



4.2. A criação de valor no 
mercado educacional.



VALOR 
RECONHECIDO





CONFIANÇA



Como queremos ser
reconhecidos?



4.3. A Comunicação 

Institucional.



Comunicação para
todos os chamados
Stakeholders.



Marketing
Atendimento
Comercial
Acadêmico



O que queremos comunicar 
com toda a nossa 
comunidade?



4.4. A Gestão da Marca.



ESCOLA

O que é uma 
marca?



A marca se comunica.

A marca transmite VALORES.

O que desejamos que nossa 
marca transmita



Uma marca tem valor 
financeiro?



Algumas observação na hora de criar, alinhar ou 
renovar uma marca:

Nome Fantasia;

 Cuidado com aspectos culturais de outras 
regiões na hora da escolha do nome;

 Considere, se for o caso, a globalização;

Muita atenção se desejar alterar a sua marca;

 Inclua valor na sua marca;

 Lembre-se a marca não é sua. É do mercado; e

 A sua marca é o seu patrimônio. 



4.5. A segmentação e 

posicionamento no mercado 

de educação.



Qual alvo 
você deseja 
alcançar?



Necessário 
tratamento 
de dados

O 
atendimento 
ao processo 
legal

A 
satisfação 
de nossos 
alunos

Crianças

Jovens

Adultos



4.6. O Marketing de 
Relacionamento. 



O processo de construção da
satisfação de nossos alunos,
começa no momento que
conseguimos estabelecer um
canal de relacionamento que
possa nos fornecer dados e
informações que serão de
grande valor na construção de
valor de nossa instituição de
ensino.



Saber identificar e trabalhar 
diferentes perfis



Comprar
novamente



Fidelização



4.7. O uso das redes sociais 
como ferramenta de 
marketing.



Assim como a metodologia
de educação, as tecnologias
de apoio ao docente e ao
gestor educacional mudou,
existem nos dias atuais,
diferentes outras variáveis
que colaboram com a boa
prática de gestão
educacional. Uma delas são
as redes sociais.







A tecnologia e as redes 
sociais fazem parte da 
rotina de boa parte de 
nossos alunos.



Vamos praticar?

Desafio:


