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RESUMO 

 

Com base nos constantes desafios em relação à venda de cursos técnicos, esta pesquisa 

propõe-se a verificar os elementos do mix de comunicação e discuti-los levando em 

consideração a realidade do mercado de Santa Maria e a Escola de Educação 

Profissional CS Computadores. Alguns dos pontos mais importantes desta pesquisa são 

as análises e comparações feitas com base nos referenciais teóricos estudados. Aqui 

encontram – se referencias relacionadas à marketing de serviços, elementos do mix de 

marketing, ferramentas da comunicação e o marketing em instituições de ensino. A 

presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, seguida de observação participante, 

como parte da pesquisa foi feita uma análise de conteúdo das peças publicitárias 

coletadas.  

 

Palavras chave: Marketing. Comunicação. Ensino. Cursos Técnicos. 
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ABSTRACT 

 

Based on the continuing challenges for the sale of technical courses, this research was 

proposes to verify the elements of the communications mix and discuss them taking into 

account market realities and the Santa Maria School of Education CS Professional 

Computers. Some of the most important points of this research are the analysis and 

comparisons based on theoretical studies. Here are references related to marketing 

services, elements of the marketing mix, marketing and communication tools in 

educational institutions. The present research it is a case study, followed by participant 

observation, as part of research has been done a content analysis of advertisements 

collected. 

 

Keywords: Marketing. Communication. Education. Technical Courses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os mecanismos do mix comunicação
1
 buscam equilibrar, guiar e reorganizar 

estratégias de vendas. Neste aspecto pode-se perceber este mix sendo capaz de criar 

lembrança de marca, conhecimento, ou impulsionamento de vendas, ou seja, provocar 

no mercado consumidor mudanças de atitudes, sentimentos ou percepções.  

A presente pesquisa originou-se a partir das dificuldades sentidas no dia a dia da 

venda de Cursos Técnicos da Escola de Educação Profissional CS Computadores, as 

quais realizadas pela autora. Por esse motivo, entende-se necessária a realização de um 

estudo empenhado em identificar, entender e atender o mercado de forma correta e 

eficaz. Nesse sentido percebe-se que as aplicações de elementos do mix de comunicação 

justificam-se por sua importância em qualquer setor de vendas. O tema abordado nesta 

pesquisa, foi escolhido pelo fato desta área ser uma das fontes de faturamento da Escola 

de Educação Profissional CS Computadores, por isso merece determinada atenção. 

Este trabalho, propõe-se a verificar os elementos do mix de comunicação e 

discuti-los levando em consideração a realidade do mercado de Santa Maria e a Escola 

de Educação Profissional CS Computadores. Outros fatores também foram levados em 

conta neste estudo, como as características e a forma de abordagem utilizada para a 

venda de cursos técnicos.  

Com base no exposto acima, este estudo traz como problema de pesquisa a 

seguinte questão: O que foi utilizado pela Escola de Educação Profissional CS 

Computadores para impulsionar as vendas de seus cursos técnicos? 

Assim, os objetivos traçados para a presente pesquisa foram, identificar e 

discutir a aplicação de elementos do mix de comunicação na área comercial da Escola 

de Educação Profissional CS Computadores, tendo com pontos específicos a 

apresentação e analise do mercado santa-mariense e suas peculiaridades em relação a 

cursos técnicos; a verificação dos elementos do mix de comunicação utilizados pela 

Escola de Educação Profissional CS Computadores e a analise destes elementos do mix 

de comunicação em relação ao referencial teórico utilizado. 

A presente pesquisa é de caráter exploratório e qualitativo. Em relação ao seu 

delineamento, é um estudo de caso, onde foram exploradas as ações de comunicação 

                                                           
1
 Conjunto de ferramentas que devem ser utilizadas de forma integrada. Para se trabalhar este mix é 

necessária a coordenação de todos os esforços de comunicação e marketing. 
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feitas para a venda de cursos técnicos da Escola de Educação Profissional CS 

Computadores. Há um período de coleta de peças publicitárias, que foi de março de 

2011 a maio de 2011. Outra técnica de pesquisa que ajudou a complementar no alcance 

dos objetivos almejados, é a observação participante, já que a pesquisadora integra a 

equipe pesquisada. Foram utilizados procedimentos técnicos como: a pesquisa de 

campo. Para complementação das técnicas de pesquisas utilizadas neste projeto, foi feita 

uma análise de conteúdo das peças publicitárias coletadas. Nesse sentido, a presente 

pesquisa se utilizará da técnica de análise de conteúdo para criar categorias e analisar 

determinadas peças publicitárias previamente selecionadas. 

Para alcançar estes objetivos, foi necessário o conhecimento de que a cidade de 

Santa Maria é portadora das seguintes funções relacionadas à prestação de serviços: 

Comercial, Educacional, Médico Hospitalar, Rodoviário e Militar Policial. Sendo seu 

ponto forte o setor de Educação, logo, estes estudantes são o público-alvo das escolas 

técnicas. Com 261.031 habitantes, segundo o censo do IBGE/2010
2
, Santa Maria é 

considerada uma cidade média e de grande influência na região central do estado.  

Devido a cidade de Santa Maria ser pólo educacional focado em cursos 

superiores, destacando-se pela quantidade de institutos de ensino superior em 

comparação a quantidade de escolas técnicas, para o impulsionamento e conseqüente 

aumento no número de matriculas cursos técnicos existe a necessidade de uma 

abordagem diferenciada, logo, a importância da discussão dos elementos do mix de 

comunicação usados de acordo com este mercado.  

Este trabalho buscou analisar os elementos do mix de comunicação e discutir a 

aplicação destes no impulsionamento das vendas, levando principalmente em conta a 

realidade do mercado da cidade de Santa Maria. Assim, esta pesquisa justifica-se esta 

pesquisa para que seja possível diagnosticar e discutir de ordem prática as atividades e 

estratégias de vendas de cursos técnicos, e também contribuir com material teórico para 

que outros acadêmicos com interesse neste tema possam se valer para pesquisas, 

podendo assim ter noções e comparações do mercado santamariense. 

Então este trabalho será dividido em três capítulos: O marketing de serviços, 

onde também serão abordados estudos sobre mercado; Os elementos do mix de 

marketing, onde seu subcapítulo apresenta as ferramentas de comunicação; e O 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=43 

Acesso em 23/06/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_m%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/RS
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=43
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marketing em instituições de ensino, onde é possível identificar as aplicações das 

ferramentas conforme indicação de autores. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O marketing de serviços 

 

 Segundo Bloom, Kotler e Hayes (2002), o marketing é um processo social e 

gerencial, onde os indivíduos e os grupos obtêm aquilo que precisam e desejam em 

razão da criação e de troca de produtos e serviços. A partir desta definição, os autores 

enfatizam alguns pontos importantes para que possam ser iniciadas as discussões a 

respeito de marketing de serviços. 

 O primeiro ponto é a importância de um programa gerencial das ações propostas, 

elaborado por meio de projetos. O segundo ponto é a sabedoria de criar desejos que 

atenderão às necessidades do público-alvo, pois, em razão disso, escolherão os produtos 

e/serviços que oferecerão a melhor satisfação em troca do dinheiro investido. Após, os 

autores ainda citam a importância de escolher os mercados que se quer atingir ao invés 

de servir aleatoriamente a todos os mercados, os profissionais de marketing sempre 

buscam o direcionamento. E para garantir um sucesso de marketing a longo prazo, o 

principal fundamento é proporcionar a real satisfação do cliente, ou seja, definir a 

diferença entre as expectativas e os serviço recebido, e compará-los. Por último, e um 

dos mais importantes fundamentos proposto pelos autores é o desenvolvimento de um 

relacionamento com os clientes, fundamental para a satisfação destes.  

Tendo este conhecimento prévio percebe-se que:  

 

Para qualquer atividade profissional, o segredo da lucratividade a 

longo prazo consiste em criar um serviço que atenda às necessidades e 

aos desejos dos clientes da empresa, em facilitar o acesso a esse 

serviço, de uma forma que proporcione valor e satisfação para o 

cliente. Os serviços desse tipo são criados por meio da combinação e 

dosagem de um conjunto de instrumentos do mix de marketing. 

(BLOOM, KOTLER E HAYES, 2002, p.11) 

 

Quanto ao marketing de serviços de uma empresa, os autores ainda afirmam que, 

tenta-se reunir tudo que possa influenciar a demanda pelos serviços prestados, 

organizando os componentes do mix de marketing da melhor forma a atender às 

necessidades, às expectativas e aos desejos do consumidor. 

Embora haja certa semelhança entre o marketing de serviços e o marketing de 

produtos, existem algumas diferenças inerentes entre um e outro e, a organização que 

presta serviço, deve entender perfeitamente essas diferenças. As características que 
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diferenciam os serviços dos produtos são a intangibilidade, a indivisibilidade, a 

variabilidade e a perecibilidade, além disso, o critério de satisfação do cliente também é 

diferente, o cliente participa do processo de definição dessa satisfação.  

A intangibilidade, “A intangibilidade dos serviços significa que eles não podem 

ser observados, provados, apalpados, ouvidos ou cheirados antes de serem adquiridos” 

(BLOOM, KOTLER, HAYES, p. 15, 2002). Para que o cliente sinta-se mais seguro, o 

profissional de serviço precisa oferecer algum tipo de representação tangível, que 

comunique o processo e os prováveis resultados dos serviços que irá prestar. 

A indivisibilidade, “Uma vez que os serviços não podem ser separados do 

prestador dos serviços e da maneira como este é percebido – seu profissionalismo, sua 

aparência e sua conduta -, ambos serão utilizados na avaliação da qualidade da empresa 

de serviços” (BLOOM, KOTLER, HAYES, p. 15, 2002). Essa indivisibilidade abrange 

todos os funcionários da organização, desde as pessoas que atendem telefone aos 

recepcionistas. Essas pessoas são as responsáveis por oferecerem a primeira impressão 

aos clientes em perspectiva aos serviços prestados pela organização.  

A variabilidade, “Uma vez que os serviços são inseparáveis das pessoas, a 

qualidade dos serviços prestados ao cliente pode variar.” (BLOOM, KOTLER, HAYES, 

p. 16, 2002) Por esse motivo, o prestador de serviços, deve se antecipar em relação aos 

processos em que existe maior probabilidade de haver erros, e assim criar medidas de 

correção de erros para poder conservar a confiança do cliente que sofre com o erro. 

A perecibilidade, este termo significa que estes serviços não podem ser 

armazenados para venda ou para utilização posterior. Esta perecibilidade tem algumas 

implicações, uma delas é o prestador do serviço estar vendendo basicamente o seu 

desempenho, outra implicação da perecibilidade é a flutuação da demanda.  

 Independentemente de como a empresa oferece seus serviços, o sucesso do 

marketing está diretamente relacionado ao grau de orientação para o cliente. Essa 

orientação deveria ser principal missão de todas as organizações prestadoras de 

serviços. “As organizações que prestam serviços mudaram dramaticamente com o 

passar dos anos. Os profissionais têm de enfrentar cada vez mais os concorrentes, a 

crescente insatisfação do público(...)”(BLOOM, KOTLER, HAYES, 2002, p.25).  

Sabendo-se da importância de relacionamento, entende-se a necessidade de maior 

conhecimento sobre o que é mercado e as necessidades de um conhecimento sobre o 

mercado-alvo, explanadas a seguir. 
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2.1. 1 Mercado 

O termo mercado em sua originalidade referia-se ao lugar onde compradores e 

vendedores se reuniam para trocar seus bens ou serviços. Os economistas definem 

mercado como um conjunto de compradores e vendedores que fazem transações com 

classes específicas de produtos, e segundo Kotler “O mercado é o grupo de compradores 

reais e potencias de um produto/serviço. Esses compradores têm necessidade ou desejo 

específico, que pode ser satisfeito através da troca” (KOTLER, 1999, p.7), assim o 

tamanho de mercado está ligado diretamente ao número de pessoas que se possa atingir 

e que possam oferecer recursos para adquirir o que desejam. 

 

Cada mercado é composto de segmentos, mas nem todas as formas de 

segmentar o mercado são igualmente úteis. (...) O segmento de 

mercado é composto de consumidores que respondem de maneira 

semelhante a um dado grupo de estímulos de marketing  (KOTLER, 

1999, p. 30) 

 

Este mercado, também passa por mudanças e modernizações, que segundo 

Souza (2005) a partir da década de 90 tiveram seu auge “não é a vista que está cansada, 

é o mercado que mudou” (SOUZA, 2005, p.113). Toda a empresa precisa refocar o 

mercado “de tal forma que você e sua empresa sejam capazes de entender as 

conseqüências do furacão tecnológico que arrebentou as bases do nosso conhecimento” 

(SOUZA, 2005, p.113).  

Kotler (1999) ainda complementa afirmando que as oportunidades não faltam e, 

os profissionais de marketing alertas as percebem, onde quer que exista uma 

necessidade, há uma oportunidade. Desse modo mudanças e avanços precisam ser 

percebidos como oportunidades de novos mercados e para entender melhor o mercado 

em questão suas oportunidades e características, é necessário haver também o 

conhecimento do publico - alvo, o próximo item abordará o mercado e sua relação com 

o público – alvo de escolas de ensino técnico. 

 

2.1.2 Necessidade de conhecer o mercado e o público-alvo 

 

Para qualquer estratégia de comunicação, conhecer a fundo o cenário onde está 

inserido e a concorrência é um passo importante para saber como posicionar uma 

instituição de ensino/ ou escola de ensino técnico. Criar novos cursos, remodelar a grade 
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ou investir em determinada área possibilita chegar a conclusões precisas sobre o que 

pensam os alunos (os futuros, os atuais, os antigos), os pais, a imprensa e a sociedade 

em geral. Para Faria (2002), a imagem de uma escola é sempre expressa em 

comparações, e isso vale tanto para uma instituição de ensino como para o local de 

trabalho ou para a vida pessoal. As escolas ou instituições de ensino em geral, que 

possuem orientação para o produto mostram pouca preocupação em examinar como o 

conteúdo dos cursos esta sendo visto pelos clientes/ alunos.  

Em algumas escolas ou instituições de ensino, os administradores agem como se 

estivessem processando objetos em vez de atendendo pessoas, mostrando pouca 

preocupação por experiências educacionais de estudantes individuais, tal ação 

caracteriza a orientação de produção. Entretanto outras escolas aumentam o orçamento 

da propaganda, venda pessoal, promoção de vendas ou outras atividades do tipo 

estimulador de demanda. Assim, Faria (2002) afirma que deve-se estimular o interesse 

dos consumidores em potencial nos programas e serviços que as instituições de ensino 

oferecem. 

Uma instituição com orientação de marketing concentra-se na 

satisfação das necessidades de seus públicos. Essas instituições 

reconhecem que eficiência e bons programas e serviços são todos 

meios ou resultados de satisfazer mercados-alvo. Sem mercados-alvo 

satisfeitos, as instituições se encontrariam em breve sem clientes e 

entrariam em uma espiral de esquecimento. Os funcionários de uma 

instituição orientada para marketing trabalham em equipe para atender 

as necessidades de seus mercados-alvo específicos (KOTLER e FOX. 

1998, p.27). 

 

Percebe-se assim, a importância do estudo de mercados e do  estudo sobre o 

público-alvo a ser atingido. As escolas de ensino técnico ou instituições de ensino em 

geral devem direcionar o foco de marketing para a observação constante das 

necessidades e inclinações do mercado. 

Bronnemann e Silveira (2001) destacam ainda, a importância de se estudar se o 

que está sendo desenvolvido em termos de marketing, para o processo de matriculas em 

cursos técnicos ou processo seletivo no caso de cursos superiores ou até técnicos, e o 

que é percebido pelo público-alvo. Ou seja, se o que está sendo comunicado ao cliente, 

em termos atender às necessidades e expectativas destes e os influencia favoravelmente, 

levando-os a decidirem-se pelos cursos oferecidos pela escola, pois sabe-se que a 

imagem da escola ou instituição de ensino depende da forma como é percebida pelo 
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público-alvo, cabe ressaltar que esta percepção, por sua vez, dependerá da maneira 

como é comunicada a este mercado-alvo. 

Dessa forma entende-se que o marketing de serviços se torna bem sucedido e 

eficaz com o correto posicionamento de mercado, também percebe-se que este processo 

utiliza-se da combinação exata do mix de marketing: produto, preço, praça e promoção, 

assim, conforme explicação a seguir. 

 

2.2 Os elementos do mix de marketing 

 

Os elementos do mix de marketing são trazidos por McCarthy em 1960, onde o 

mesmo os definiu como: os 4 Ps. Este composto é apresentado em 4 funções básicas: 

produto, preço, praça e promoção. “O professor Jerome McCarthy, no inicio da década 

de 60, propôs um mix de marketing que consistia em quatro Ps: produto, preço, praça e 

promoção” (KOTLER, 1999, p. 123), onde cada um destes Ps abrange várias atividades, 

e ainda, segundo Kotler, em anos mais recentes, já existem novas idéias e 

complementos mais elaborados e adaptados a estes elementos do mix de comunicação 

de marketing.  

Para que seja possível entender mais sobre cada um destes elementos, onde o 

“P” de promoção será mais amplamente abordado, por sua ligação com as peças 

publicitárias utilizadas para análise nesta pesquisa, seguem as definições dos elementos: 

 O “P” de Produto: “A base de qualquer negócio é o produto ou serviço.” 

(KOTLER, 1999, p. 126). No caso de instituições de ensino é considerado serviço:  

 

Como observadores privilegiados da evolução dessa área, 

testemunhamos um enorme aumento do interesse pelo marketing ao 

longo das duas últimas décadas(...) até mesmo de setores da nossa 

sociedade que ignoravam ou desprezavam o marketing, como 

hospitais, instituições de ensino (...) (KOTLER, 2002, p.11) 

  

O autor ainda afirma que, é muito difícil encontrar hoje alguma instituição ou 

escola, que não se utilize do marketing de serviços, porém, a maior parte delas utiliza 

este marketing de maneira equivocada. Após a explanação dos 4 Ps, o marketing de 

serviços será abordado mais amplamente. 

Continuando, o “P” de Preço: para Kotler (1999), “O preço difere dos outros 

elementos do mix de marketing no sentido de que gera receita; os demais geram 

custos.” Os elementos destacados no “P” de preço são: preço nominal, os descontos, as 
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concessões, os prazos para pagamento e as condições de créditos oferecidas. Segundo o 

autor, um profissional de marketing inteligente acrescenta a seus produtos benefícios 

adicionais, e assim atribui o preço à oferta com um todo. (KOTLER, 1999, p.129). 

 O “P” de Praça: (ponto de venda, ou distribuição) “Cada fornecedor deve decidir 

como tornar suas mercadorias disponíveis para o mercado-alvo.” (KOTLER, 1999, 

p.133). Os canais, a cobertura, a variedade, os pontos-de-venda, o estoque e o 

transporte, segundo Kotler (1999) são elementos adicionais que complementam as 

definições existentes do “P” de promoção. 

 O “P” de Promoção, aqui são abordados os elementos do mix de comunicação. 

No P de Promoção é onde inicia-se a abordagem sobre as principais formas de 

comunicar a mensagem. “O quarto P, promoção, cobre todas aquelas ferramentas de 

comunicação que fazem chegar uma mensagem ao público-alvo” (KOTLER, 1999 

p.136). Segundo Pinho (2001) neste “P” de promoção está concentrado toso o esforço 

de comunicação empreendido pela empresa/ instituição para divulgar e informar a 

existência do produto/serviço. Esta promoção pode ser dar dentro de cinco categorias, 

são elas: Propaganda, Promoção de Vendas, Relações Públicas, Força de Vendas e 

Marketing Direto, estas categorias segundo Kotler (1999), são bastante amplas e, são 

denominadas como ferramentas de comunicação. Para um melhor entendimento destas 

ferramentas, logo seguem explicações. 

 

2.2.1 As Ferramentas de Comunicação  

  

Para colocar em prática as estratégias de marketing e atingir os objetivos 

almejados os profissionais de marketing precisam decidir sobre a utilização ou não de 

canais de distribuição. Esta decisão envolve técnicas utilizadas para aumentar a 

consciência, reconhecimento, conhecimento, informações do consumidor a respeito do 

produto/ serviço, marca ou também da própria empresa.  

Por se tratar de um conjunto de ferramentas que devem ser utilizadas de forma 

integrada, este composto também pode ser chamado de ferramentas de comunicação, 

mix de comunicação ou ainda de mix promocional. O conceito destas ferramentas de 

comunicação pode ser visto como uma coordenação de todos os esforços do vendedor 

para estabelecer canais de informação e persuasão para vender bens e serviços ou 

promover uma idéia. O mix promocional tradicionalmente constitui-se de quatro 
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elementos: propaganda, promoção de vendas, publicidade/relações púbicas e venda 

pessoal. 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007) o primeiro elemento: propaganda, é uma 

forma de comunicação paga e como assinante da mensagem identificado, tem alto poder 

de penetração e seus efeitos são de médio e longo prazo. Os diversos tipos de 

propaganda são classificados por Kotler e Keller (2006) de acordo com seu propósito: 

propaganda informativa, que almeja criar a consciência e conhecimento de marca; 

propaganda persuasiva, a qual busca criar simpatia, preferência e a compra de um 

produto; propaganda de lembrança, que tem a intenção de estimular a repetição de 

compra; e propaganda de reforço, a qual tem por objetivo convencer os compradores de 

que fizeram a escolha correta do produto. 

 A propaganda é “uma técnica ou atividade de comunicação de natureza 

persuasiva, como a publicidade, a propaganda tem sua diferença no propósito básico de 

influenciar o comportamento das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de 

imagens e atitudes mentais” (PINHO, 2001, p. 129). O autor ainda destaca que a 

propaganda não é uma atividade recente, ela existe desde os tempos mais remotos, 

porém, com os novos recursos tecnológicos, esta propaganda se transformou e se 

ampliou consideravelmente, principalmente em seu campo de atuação. Pinho (2001) 

ainda propõe dividir a propaganda moderna que está presente em todos os setores da 

vida em alguns tipos: ideológica, política, eleitoral, governamental, institucional ou 

corporativa, religiosa, social e sindical. 

 A propaganda ideológica trata-se de uma técnica de persuasão usada de maneira 

global, ela encarrega-se da difusão de uma ideologia, de um conjunto de idéias. A 

propaganda política é basicamente uma propaganda de natureza ideológica, e tem a 

função de manter o status sempre procurando envolver as massas na consecução dos 

objetivos, visa difundir ideologias políticas, programas e filosofias partidárias. A 

propaganda eleitoral objetiva conquistar votos, e é feita no período de eleições. Já a 

propaganda governamental difunde as realizações de um determinado governo, e tem o 

propósito de criar ou reforçar sua imagem. A propaganda institucional ou corporativa é 

utilizada para influenciar as percepções da imagem institucional, atuando também como 

fator de ajuste e correção quando necessário, ela pode ajudar a criar e manter uma 

imagem forte e duradoura de uma marca, produto ou serviço. A propaganda religiosa é 

utilizada pela igreja e esta destinada a influenciar em determinado sentido as opiniões e 

sentimentos do público. A propaganda social é voltada para causas sociais, e aparece até 
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mesmo em campanhas de publicidade comercial de empresas demonstrando seu senso 

de responsabilidade social. A propaganda sindical é patrocinada por sindicatos e tem 

veiculação na mídia para divulgar idéias, princípios, realizações e atividades do 

movimento sindical. 

O segundo elemento, a promoção de vendas é caracterizada por incentivos de 

curto prazo oferecidos ao mercado visando o alcance de determinados objetivos como: 

aumento de vendas, busca por maior participação de mercado, lançamento de produtos, 

dentre outros. As ferramentas promocionais mais utilizadas para atingir os 

consumidores, tanto por fabricantes como por varejistas, são: amostras grátis, realização 

de concursos, sorteios e distribuição de brindes, cupons de desconto, promoções 

relâmpago, liquidações e pacotes com preços promocionais. Um alvo da promoção de 

vendas pode ser a própria equipe de vendas de uma empresa ou seus representantes. O 

objetivo deste tipo de ação promocional é incentivar as vendas, premiando equipes e/ou 

vendedores que atingirem as metas determinadas. Ou seja, uma grande variedade de 

incentivo é um dos principais objetivos da promoção de vendas. “A maioria dos 

anúncios não gera venda rapidamente” (KOTLER, 1999 p. 140), mas os anúncios 

trabalham diretamente com a mente co consumidor, primeiro o cliente “ouve falar”, e 

então ele age. Nesse sentido PINHO (2001, p. 55) afirma que “a promoção de vendas é 

uma ferramenta de marketing e comunicação de grande efeito no processo de persuasão 

e de estimulo à venda e à compra e produtos e serviços”. Antigamente esta ferramenta 

era vista como um instrumento de emergência para induzir o consumidor à aquisição do 

produto ou serviço, mas hoje, esta promoção de vendas evoluiu assim, passou a ter mais 

destaque como estratégia propriamente dita. Segundo Pinho (p.55, 2001) algumas das 

principais vantagens da promoção de vendas estão propostas a seguir: 

1. estimula e aumenta o tráfego no ponto-de-venda; 

2. incentiva o consumidor a comprar; 

3. evita quedas de vendas de produtos sazonais; 

4. estimula a tendência de demonstrar o produto; 

5. atenua a competição, porque o cliente prefere aquele que promove o produto; 

6. aumenta a atração pelo produto gerada pela propaganda; 

7. facilita a introdução de produtos novos ou novos usos de produto; 

8. convence as pessoas a comprar maior quantidade de produto; 

9. leva pessoas a citar o produto; 

10. propicia o testemunho das pessoas sobre  o produto; 
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11. leva o cliente revendedor a fornecer mais espaço ao fabricante; 

12. inspira compradores a obter e manter maior estoque; 

13. estimula a força de vendas; 

14.  familiariza o público com novos produtos, serviços, embalagens ou marcas; 

 

O terceiro elemento deste composto é a publicidade/ relações públicas, os quais, 

afirmam Ogden e Crescitelli (2007), são modalidades não pagas de comunicação e que 

tem por objetivo gerar notícias favoráveis a respeito dos produtos e/ou serviços da 

empresa na mídia. Segundo estes autores, a publicidade/relações públicas consistem no 

conjunto de atividades de comunicação que a empresa realiza para se comunicar com 

outros públicos direta ou indiretamente interessados, como por exemplo, órgãos 

públicos, legisladores, líderes de opinião, artistas e comunidade em geral, com a 

intenção de transmitir uma boa impressão em relação à marca e às atividades da 

empresa. Nas ações de relações públicas tem-se um conjunto de diversas outras 

ferramentas, que segundo Kotler (1999) são divididas em: publicações (revistas da 

empresa, panfletos úteis para o consumidor...), eventos (patrocínio de competições, 

atividades culturais, congressos e feiras), noticias (matérias favoráveis às empresas), 

causas comunitárias (doações de tempo e dinheiro para obras de caridade), identidade 

visual (papel timbrado, cartões de visita, uniformes...), looby (esforços para influenciar 

decisões de legisladores e regulamentadores) e as ações sociais (comportamento 

socialmente responsável). Sendo estas ferramentas, parte principal do planejamento de 

marketing de empresas, pois é através das ações de Relações Públicas que se constrói a 

uma imagem positiva da empresa. 

O quarto elemento, a venda pessoal por sua vez é uma comunicação individual, 

personalizada e interativa entre um comprador e um vendedor, a comunicação é feita 

para um número limitado de indivíduos por contato, a interação gerada entre vendedor e 

cliente facilita a troca de informações, ou seja, quando o cliente potencial tem uma 

dúvida ou pede mais explicações, o vendedor está presente para esclarecê-las. 

Outras duas modalidades de comunicação consideradas como tradicionais são 

elencadas por Ogden e Crescitelli (2007): o patrocínio e o marketing direto. O 

patrocínio é a prática de promover os interesses de uma empresa e suas marcas a um 

evento específico ou causa, estando relacionada à construção de uma imagem por meio 

de associação com outra já estabelecida. Já o marketing direto é uma modalidade de 

comunicação que visa criar uma resposta imediata e mensurável do mercado, são 
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anúncios voltados a um grupo específico de clientes, fazendo surgir assim uma 

veiculação mais especializada para cada nicho de público- alvo.  As formas de 

marketing direto envolvem a mala direta, telemarketing, a venda direta, catálogos, 

televendas. 

  Os autores ainda afirmam que empresas e profissionais de marketing devem 

certificar-se de que as mensagens que chegam aos consumidores sobre seus produtos e 

serviços sejam únicas, claras, concisas e integradas para surtirem o efeito desejado. 

Dessa forma surge o conceito da comunicação integrada de marketing, que é uma 

expansão do elemento promoção e o reconhecimento da importância de comunicar a 

mesma mensagem para os mercados-alvo. Cabe às empresas decidirem quais delas 

utilizar e, principalmente como utilizar levando principalmente em consideração 

mercado que se deseja atingir.  

 Assim, já havendo um prévio conhecimento sobre o mix de comunicação e suas 

principais características, pode-se apresentar um esquema proposto por Kotler, onde 

estão elementos que são utilizados a todo instante dentro do planejamento de marketing, 

seja para elaborar estratégias, pesquisar mercado e/ou controlar a satisfação:  

Figura 1 – ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DE MARKETING 

  PM       SDP      MM      I      C 

 

Kotler (1999) propôs entendermos a Pesquisa de Mercado (PM) como o ponto 

de partida do marketing, onde o mercado-alvo é pesquisado e são avaliadas suas 

necessidades e as reais probabilidades de investimento a que este mercado está aberto 

ou não. Então sempre que efetuada esta pesquisa, o autor sugere que seja passado para o 

próximo passo: a Segmentação, Definição de público-alvo e Posicionamento (SDP); 

como a pesquisa revela diversos segmentos, deve-se optar por um para se focar. Então, 

a empresa deve posicionar sua oferta para que o mercado-alvo conheça seus principais 

benefícios. Após está etapa inicia-se a verificação do Mix de Marketing (MM); 

popularmente conhecido como os 4 Ps de marketing: produto, preço, praça e promoção. 

Com o mix definido é a hora de aplicar o mix de marketing e todos os outros elementos 

de marketing, este passo é definido pelo autor como: Implementação(I). Logo em 

seguida, o último passo, mas não menos importante é o Controle (C); “Empresas de 

sucesso são empresas que aprendem” (KOTLER, 1999, p.50) A empresas recebem a 

KOTLER Philip Kotler. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados, 

1999, p.50. 
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pesquisa de satisfação de mercado em relação a seus produtos, assim examinam e 

avaliam seus resultados, sempre buscando aperfeiçoamento e satisfação do cliente.  

Assim, percebe-se que o Marketing e as Vendas são necessários para o sucesso 

de qualquer empresa. Não se vende bem sem um bom plano de marketing. Combinar 

estrategicamente os esforços de ambas as áreas é essencial para o crescimento de 

qualquer empresa. 

Logo, entende-se que para o desenvolvimento de estratégias efetivas e uma boa 

administração de esforços de marketing, não é só necessária uma discussão sobre 

marketing e comunicação, mas sim um melhor entendimento sobre como essas 

ferramentas são utilizadas por escolas ou instituições de ensino, para isso, a seguir serão 

explorados estes temas. 

 

2.3 Comunicação Integrada de Marketing (CIM) 

 

Lupetti (2007) afirma que a CIM é o desenvolvimento da comunicação 

estratégica organizacional junto ao mercado, promovendo, posicionando e divulgando 

produtos, serviços, marcas, benefícios e soluções. Esta comunicação tem como base um 

sistema gerencial integrado, utilizando como ferramenta o composto de comunicação. 

Também busca atingir, com a utilização holística de todos os elementos deste composto, 

uma comunicação eficaz por parte do emissor junto ao seu consumidor-alvo. 

A Comunicação Integrada pressupõe não apenas um diálogo produtivo, mas um 

planejamento conjunto. O processo de tomada de decisões, que deve incluir outras 

instâncias da empresa ou entidade que não as vinculadas especificamente à 

comunicação/marketing, deve ser compartilhado, ainda que haja um chefe, um 

superintendente ou diretor geral a que todos se reportam. 

Conforme Lupetti (2007), a partir da segunda metade do século XX, quando a 

comunicação virtual se estabeleceu no universo, as organizações perceberam que 

administrar uma empresa de maneira linear já não seria mais positivo e por isso 

passaram a enxergar a necessidade de um novo modelo baseado no pensamento 

sistêmico que redesenharia o papel da comunicação nas empresas. Conforme a autora, o 

termo “Comunicação Integrada” tem sido utilizada para descrever a combinação de 

atividades de Propaganda, Marketing e Relações Públicas, e para que exista a integração 

entre tais ferramentas é necessário todo um trabalho de análise, planejamento e 

aplicação de técnicas de avaliação e controle. 
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Detalhando o que compõe o CIM (ou Comunicações Integradas de Marketing), 

Shimp (2003) explica que esta prática possui cinco principais características: 

potencializar a capacidade de convencimento e persuasão dos programas de marketing, 

afetando o comportamento do público-alvo das comunicações; começar com um cliente 

ou prospecto que estabelece métodos que melhor atendem às necessidades de 

informação do cliente e o motivam a comprar a marca; usar todo e qualquer veículo de 

mensagem que sejam capazes de atigir os clientes desejados e de apresentar a marca do 

comunicador de forma favorável; gerar muita sinergia mantendo uma mensagem única 

entre todos os canais e ferramentas de comunicação; e construir relacionamentos entre a 

marca e os clientes. 

A comunicação eficaz é fundamental para a criação da consciência da marca, 

visando  estabelecer uma imagem positiva, baseada em sua identidade corporativa, 

representada por seus produtos, serviços, soluções e benefícios oferecidos. A 

comunicação integrada de marketing é imprescindível, também, para o sucesso dos 

planos de marketing no segmento business-to-business, principalmente os relativos aos 

objetivos de participação de mercado e aumento de valor, buscando a maximização dos 

lucros. A possibilidade de diferenciação entre os concorrentes com freqüência resume-

se à capacidade de compreender desejos e necessidades, comunicar e trocar informações 

e se adaptar com eficácia às mudanças, sugerindo inovações e gerando conveniência. 

Assim, a importância de se conhecer o papel do marketing em instituições de ensino, 

que será abordado a seguir. 

 

2.4 O marketing em instituições de ensino 

 

O Decreto nº. 2.208/97, que foi instituído pelo Governo Federal na segunda 

metade dos anos 90, trouxe para o Brasil um novo panorama da educação. Naquela 

década nascia o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) e suas ações 

decorrentes ficaram conhecidos como a Reforma da Educação Profissional. Nesse 

contexto, o ensino médio passou por uma reforma e os cursos técnicos tiveram uma 

reformulação, a partir daí são cursados e/ou oferecidos de duas formas. Uma delas é a 

Concomitante ao ensino médio, em que o estudante pode fazer ao mesmo tempo o 

ensino médio e um curso técnico, mas com matrículas e currículos distintos, podendo os 

dois cursos serem realizados na mesma instituição (concomitância interna) ou em 
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diferentes instituições (concomitância externa). A outra forma é a sequencial destinada a 

quem já concluiu o ensino médio e, portanto, após a educação básica.
3
 

Tendo em vista o fato de que o mercado de cursos técnicos vem ganhando 

destaque no cenário nacional, com a escassez de mão de obra especializada no país, os 

cursos técnicos se tornaram aliados das empresas. O número de matrículas em cursos 

profissionalizantes/técnicos cresceu 74,9% de 2002 a 2010, chegando a 1,14 milhão, 

segundo o MEC (Ministério da Educação)
4
.  

Assim, inicia-se uma grande preocupação por parte das Escolas Técnicas em 

serem a opção de escolha do aluno, Segundo Faria (2002) “antigamente, quando 

começava o período letivo, bastava colocar uma faixa na frente da instituição ou um 

anúncio no jornal com os dizeres "matrículas abertas", e a questão estava resolvida”, 

porém hoje, com os concorrentes, as escolas ou instituições de ensino se dão conta de 

que devem funcionar como empresas ou elas podem desaparecer do mercado.  

Faria (2002) ressalta que, há uma grande mudança nas necessidades dos alunos, 

o crescimento na expectativa da comunidade, o constante aumento da concorrência, a 

falta de recursos, os altos níveis de inadimplência, o aumento dos custos, devido às 

novidades da tecnologia da informação na educação e ainda, a situação econômica do 

país, fazem parte da realidade atual do administrador dessas novas instituições 

escolares.  

Para Faria (2002) o marketing é uma ferramenta extremamente útil a todo o 

processo administrativo-educacional, apresentando, entre outras, as seguintes vantagens:  

 Seleciona mercados-alvo, distinguindo os melhores segmentos com potencial de 

mercado;  

 Como baseia-se em planejamento, o marketing exige que a instituição seja mais 

específica em seus objetivos;  

 Auxilia na melhoria do produto e/ou serviço oferecido pela instituição, uma vez que 

é voltado para o atendimento das necessidades dos clientes.  

Nesse sentido, ao se falar que o aluno é um "cliente", encontra-se uma forte 

rejeição à palavra "cliente". Segundo VIGNERON (1994, p.276), "os educadores 

pensam imediatamente em dinheiro e hipocritamente não querem misturar dinheiro e 

                                                           
3
 http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf (Acesso em 16/10/2011) 

4
 Informação retirada da Agência de Promoção de Investimentos do Rio de Janeiro: http://rio-

negocios.com/crescem-matriculas-em-cursos-tecnicos-no-pais (Acesso em 12/10/2011) 

 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf
http://rio-negocios.com/crescem-matriculas-em-cursos-tecnicos-no-pais
http://rio-negocios.com/crescem-matriculas-em-cursos-tecnicos-no-pais
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educação.” Para alguns consultores educacionais o significativo crescimento na 

utilização de estratégias de marketing por parte das escolas nos últimos anos é visível, 

mas mesmo assim, o marketing em instituições de em ensino tem tanto críticos, como 

defensores. Segundo KOTLER (1994) 

Alguns educadores sentem que ele (o marketing) é incompatível com 

a missão educacional e subestima a educação e as instituições que o 

utilizam. Mesmo se marketing pudesse ser útil, sentem que ele seria 

desnecessário se as pessoas apenas reconhecessem que a educação foi 

'boa para elas'. Por outro lado, seus defensores afirmam que marketing 

realmente ajuda a instituição a cumprir sua missão educacional por 

aumentar a satisfação que oferece a seus mercados-alvo. (Kotler, 

1994, p. 34) 

Como já visto anteriormente, o composto de marketing apresenta a composição 

dos 4P’s, a seguir serão abordados conceitos específicos destes em relação a instituições 

de ensino, ou seja, para conseguir uma maior efetividade nos programas de marketing é 

preciso entendê-los clramente: 

 

2.4.1 Produto 

 

A maioria das instituições educacionais oferece produtos múltiplos. O termo 

produto pode referir-se a objetos físicos, programas, cursos, serviços, pessoas, lugares, 

organizações e idéias. A Instituição deve preocupar-se com a adaptação de seus cursos, 

serviços e idéias ao público e cliente existente, bem como a criação de outros, de acordo 

com as necessidades emergentes.  

 

2.4.2 Preço  

 

  As decisões de preço são importantes para as instituições educacionais porque 

estas dependem de receita para operar. Tradicionalmente, as mensalidades e taxas 

tendem a ser determinadas pelos custos, demanda e concorrência, ou refletir alguma 

combinação destas abordagens.  

Ao estabelecer os preços das mensalidades, a instituição deve considerar a sua 

missão, bem como a demanda de mercado e a concorrência. Quando pretendem fixar ou 

mudar os preços, necessitam entender a percepção dos consumidores e prever como 

estes reagirão às mudanças. 
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 A instituição deve também criar mecanismos de incentivos e promoção e 

considerar maneiras de reduzir os custos não monetários de seus serviços.  

 

2.4.3 Praça 

 

A instituição de ensino precisa tornar seus programas e serviços disponíveis e 

acessíveis a seus mercados-alvo. A seguir Kotler (1994, p. 308) nos mostra as etapas 

envolvidas no processo de decisão para a localização de instalações de uma instituição 

de ensino:  

 

Figura 2  

ETAPAS DO PROCESSO DE DECISÃO PARA LOCALIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

KOTLER, Philip; FOX, Karen F. A. Marketing estratégico para instituições educacionais. São 

Paulo 1994, p.308) 

 

De acordo com a figura acima, primeiro, a instituição avalia seu padrão de 

distribuição atual para determinar se atende adequadamente as necessidades atuais e 

projetadas de acordo com seus recursos. Depois, a instituição considera seu padrão 

desejado de distribuição, ou seja, decide se deve ter apenas uma instalação para atender 

todos os alunos ou estabelecer locais múltiplos.  Finalmente ela seleciona a localização. 

Definida a localização a instituição deve se preocupar com o aspecto das instalações e 

qualidade do produto oferecido.  

 

2.3.4 Promoção 

 

Um programa eficaz de comunicação deve ser feito utilizando-se programas, 

alunos, ex-alunos, campus e um programa formal de comunicações.  As publicações da 
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instituição devem ser revisadas em termos de qualidade e consistência de conteúdo e 

estilo. Sempre que possível, deve-se utilizar canais de comunicação, o mais 

personalizados possível, e adaptados às características dos segmentos de mercado que a 

instituição de ensino serve.  

Assim, é possível afirmar que o marketing nas escolas e/ou instituições de 

ensino vem obrigando estas instituições a repensar o conteúdo de suas mensagens e a 

forma como são repassadas ao seu mercado, além da maneira de se comunicar e se 

relacionar com seus clientes. Quanto melhor for comunicado o seu público – alvo, mais 

espaço na mente deste público a instituição ocupará, e por conseqüência será sua opção 

de escolha. 

Então, de acordo com os dados levantados, até presente momento, serão 

apresentados a partir de agora os métodos utilizados para odesenvolvimento da presente 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia desta pesquisa consiste em uma pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo e quantitativo. 

Conforme relata Roesch (1990, p.155), a pesquisa qualitativa é apropriada para a 

avaliação formativa, quando se trata de melhorar a afetividade de um programa, ou 

plano, ou mesmo quando é o caso proposição de planos, ou seja, quando se trata de 

selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção. 

A pesquisa qualitativa fornece uma análise mais detalhada sobre o assunto 

investigado, as tendências de comportamento, hábitos entre outros elementos, 

preocupando-se em analisar e interpretar a complexidade do comportamento humano. 

Diferente da pesquisa qualitativa, a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo 

emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. 

Esse procedimento não é tão profundo na busca do conhecimento da realidade dos 

fenômenos, uma vez que se preocupa com o comportamento geral dos acontecimentos. 

Conforme Richardson (1999) “caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas 

modalidades de coletas, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas” 

(RICHARDSON, 1999, p. 70). 

Em relação ao delineamento da pesquisa, foi realizado um estudo de caso, onde 

foram exploradas as ações de comunicação feitas para a venda de cursos técnicos da 

Escola de Educação Profissional CS Computadores. O período desta coleta de dados a 

partir do TFG I está ligado diretamente ao período de matriculas para novos cursos na 

Escola de Educação Profissional CS, que aconteceram de março de 2011 a maio de 

2011. O método de estudo caso é apenas uma das maneiras de fazer pesquisa, neste caso 

a mais adequada, e segundo Yin (2006) é também um dos mais desafiadores de todos os 

esforços das ciências sociais, sendo possível, portanto afirmar que: 

utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o 

conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais, políticos e de grupos, além de outros fenômenos 

relacionados.” (YIN, 2006, p. 20).  

 

Estes estudos também são fundamentais, pois permitem a comparação dos fatos 

no decorrer de um período de tempo, conforme observa Yin (2006, p.31) 

 

a essência de um  estudo de caso, a principal tendência em todos os 

tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um 
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conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados. 

 

Uma técnica de pesquisa que ajudou a complementar no alcance dos objetivos 

almejados foi a observação participante, uma vez que a pesquisadora integra a equipe 

pesquisada e, este método segundo Martins apud Carvalho (2007, p.87), é onde “cria-se 

uma situação de proximidade e mesmo envolvimento com o pesquisado ou com o 

grupo, de maneira a vivenciar as mesmas situações e problemas, para posterior 

avaliação”. 

 Foram utilizados procedimentos técnicos como: a pesquisa de campo, pois este 

estudo é feito de maneira direta, onde a pesquisadora está em contato com o setor 

estudado da empresa. Os dados sobre a Escola de Educação Profissional CS 

Computadores aqui colocados são obtidos por entrevistas, não são de autoria da 

pesquisadora e não possuem fonte publicada.  

De mesma forma também foi uma pesquisa bibliográfica e documental, pois os 

elementos estudados para se fazerem as discussões são de ordem teórica. “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44), as pesquisas 

bibliográfica e documental assemelham-se muito uma a outra, com a diferença de que 

“a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” 

(GIL, 2002, p. 45). 

E como um dos principais objetivos da pesquisa outra técnica utilizada foi feita a 

análise de conteúdo, ou seja, a análise de conteúdo das peças publicitárias coletadas nos 

períodos de março a maio de 2011. Segundo Bardin (2000) a análise de conteúdo se 

apóia no desejo e na necessidade de descobrir algo além da superficial aparência, e 

define análise de conteúdo como: 

 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2000, p.42) 
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Nesse sentido, a presente pesquisa se utilizou da técnica da análise de conteúdo 

para criar categorias e analisar peças publicitárias previamente selecionadas no período 

já citado.  

 O universo analisado faz parte do cotidiano da pesquisadora, portanto para o 

presente projeto ser executado a funcionária da Escola de Educação Profissional CS 

Computadores cede lugar à pesquisadora, sendo possível assim as observações 

propostas nas técnicas metodológicas. Este projeto tem a autorização do Diretor da 

Escola Técnica CS – Santa Maria Telmo de Moraes Teixeira e da Coordenadora 

Pedagógica Lucimara Moro Stefanello. Assim, segue abaixo uma explanação completa 

do objeto de pesquisa em questão. 

 

3.1 O Mercado santa-mariense de Cursos Técnicos 

 

 Os cursos técnicos vêm constituindo em todo o Brasil, uma alternativa em 

termos de tempo e resultados para o ingresso, recolocação ou busca de melhores 

oportunidades no mercado de trabalho. Em Santa Maria - RS esta situação não é 

diferente, apesar da cidade ser considerada pólo educacional de ensino superior.  

 Segundo entrevista concedida por Lucimara Moro Stefanello
5
, coordenadora da 

Escola de Educação Profissional CS Computadores, o mercado de cursos técnicos na 

cidade vem crescendo muito nos último 5 anos. As escolas técnicas na área de 

Administração, Contabilidade e Informática em Santa Maria são: 

 

 A Escola de educação Profissional – CS Computadores, com os cursos Técnicos 

de Administração, Contabilidade e Informática.
6
 

 A Escola Estadual Professora Maria Rocha, onde os cursos técnicos oferecidos 

são: Contabilidade, Informática e Secretariado.
7
 

 A Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), com os cursos técnicos de: 

Administração, Enfermagem, Radiologia, Transações Imobiliárias e 

Contabilidade.
8
 

                                                           
5
 Entrevista concedida em 06/04/2011 à pesquisadora Lilian Magale Eichherr Kreutz. 

6
 Disponível em: http://www.cscomputadores.com.br/loja/cursos.html. Acesso em: 10/04/2011. 

7
 Disponível em: 

http://www.mariarocha.org.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3Acategoria-

escola&id=50%3Adados-escolares&Itemid=97. Acesso em 17/04/2011. 

http://www.cscomputadores.com.br/loja/cursos.html
http://www.mariarocha.org.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3Acategoria-escola&id=50%3Adados-escolares&Itemid=97
http://www.mariarocha.org.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=34%3Acategoria-escola&id=50%3Adados-escolares&Itemid=97
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 O Sistema Educacional Galileu (SEG), com sede no Colégio Gandhi - Santa 

Maria/RS, e na Escola Técnica Albert Einstein - Santa Maria/RS, que possuem 

os cursos técnicos em Administração e Contabilidade, Enfermagem, 

Radiologia, Segurança do Trabalho, Óptica, Massoterapia, Farmácia e Análises 

Clínicas
9
. 

 O SENAC – Santa Maria, com os cursos técnicos em Administração e 

Informática.
10

 

 

 Com a necessidade de atualização e aperfeiçoamento constantes a busca por 

opções de ensino mais barato e rápido aumenta a cada dia. A Escola de Educação 

Profissional CS Computadores procura acompanhar o mercado e inovar quando 

possível, para conhecer a história do crescimento da Escola, o próximo sub capítulo 

abordará sua trajetória. 

 

3.2 A história da CS Computadores 

 

Em entrevistas concedidas por Lucimara Moro Stefanello e Telmo de Moraes 

Teixeira
11

 a história da CS Computadores pode ser descrita a seguir. 

A CS Computadores e Suprimentos Ltda. atua há mais de vinte anos no mercado 

gaúcho de informática e com o passar do tempo incorporou novas atividades, 

estimulada, principalmente, pelos avanços tecnológicos, além da visualização por parte 

da direção da empresa de boas oportunidades no mercado. 

O início da empresa foi em 20 de fevereiro de 1990, como comércio de 

suprimentos para informática, computadores, sistemas e representações comerciais, com 

sede em Santa Cruz do Sul – RS. Ainda em 1990 foi aberta a primeira filial, na cidade 

de Santa Maria – RS.  Com a expansão do mercado e através do investimento dos 

sócios, em 1991 foi aberta mais uma filial, desta vez na cidade de Lajeado – RS. 

Também em 1991, a Matriz da empresa passou a ser a loja de Santa Maria. 

                                                                                                                                                                          
8
 Disponível em: http://www.fismaead.edu.br/fisma2/public_html. Acesso em 24/04/2011. 

9
 Disponível em: http://www.estudeseg.com.br/cursostecnicos.asp. Acesso em: 24/04/2011. 

10
 Disponível em: http://portal.senacrs.com.br/site/cursos_tecnicos.asp. Acesso em: 24/04/2011. 

11
 Proprietário da Empresa CS Computadores e Diretor da Escola de Educação Profissional CS 

Computadores. Entrevista concedida em 07/04/2011. 

http://www.estudeseg.com.br/novoseg/?pg=escolas_detalhes&id=9
http://www.estudeseg.com.br/novoseg/?pg=escolas_detalhes&id=9
http://www.estudeseg.com.br/novoseg/?pg=escolas_detalhes&id=9
http://www.fismaead.edu.br/fisma2/public_html
http://www.estudeseg.com.br/cursostecnicos.asp
http://portal.senacrs.com.br/site/cursos_tecnicos.asp
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Em 1998, a empresa deu início às atividades de cursos de informática, 

estabelecendo uma nova filial na Rua Mal. Floriano Peixoto, 1112 – sala 22. 

No ano de 2001, a empresa acertou parceria com a Claro Digital – operadora de 

telefonia móvel, tornando-se seu Agente Autorizado. Neste mesmo ano as lojas em 

Santa Cruz do Sul e Lajeado foram fechadas, por conta do aumento da demanda em 

Santa Maria e necessidade de dedicação exclusiva às filiais santamarienses. 

Em 2002, a filial dos cursos de informática mudou-se para uma nova sede na 

Rua Venâncio Aires, 2035 – 3º andar, onde em alguns meses teria incorporado o Curso 

Técnico em Informática, novo segmento em que a empresa decidiu investir. As 

atividades do Curso Técnico foram autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação no 

dia 04 de novembro de 2003 sob parecer nº 1153/2004, publicado no Diário Oficial da 

União. A primeira turma do curso iniciou em março de 2004. 

Neste mesmo ano, retomando os investimentos fora de Santa Maria, em 

setembro a empresa abriu uma filial na cidade de Bagé – RS, e em outubro, abriu outra 

filial na cidade Pelotas – RS. Em maio de 2005 foi aberta uma segunda loja na cidade 

de Bagé. 

No ano de 2009, a Escola de Educação Profissional – CS Computadores mudou-

se novamente, onde permanece até hoje, sua sede está situada na Galerias Roth, 2º 

andar. Nesse mesmo ano a empresa passa a contar com um único proprietário: Telmo de 

Moraes Teixeira, também Diretor da Escola de Educação Profissional CS 

Computadores. 

No ano de 2010 foram autorizados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) 

dois novos cursos técnicos para a Escola de Educação Profissional CS Computadores, o 

curso Técnico em Administração sob o parecer 492/2010 e o curso Técnico em 

Contabilidade sob o parecer 493/2010. Ocorre também em 2010 uma reforma no projeto 

pedagógico do curso Técnico em Informática e seu novo parecer passa a ser o nº 

491/2010. 

A Escola de Educação Profissional CS Computadores conta com uma ampla 

sede na Galerias Roth (ANEXO A p. 50), tendo o 2º e o 3º andar com salas de aula, 

laboratórios, biblioteca e secretaria. São 4 salas de aula (ANEXO C – p. 53), equipadas 

com data show individual para cada sala, ar condicionado, quadros branco e negro, 

cadeiras estofadas, aparelhagem de áudio e microfone em cada sala. A Escola ainda 

conta com 2 laboratórios de informática (ANEXO D – p. 54), laboratório 1: com 15 

computadores e laboratório 2: com 25 computadores, os dois laboratórios também 
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possuem quadro branco e data show. Além disso, há também 2 laboratórios de 

montagem e manutenção de computadores (ANEXO D p. 54). A biblioteca (ANEXO E 

– p. 55) tem um acervo relativamente pequeno e está localizada no 3º andar, já a 

secretaria fica no 2º andar e permanece aberta das 8h às 22h. 

Para coordenar esta estrutura, o diretor Telmo de Moraes Teixeira repassa 

algumas responsabilidades à coordenadora Lucimara Moro Stefanello. Lucimara 

coordena os cursos técnicos, os cursos de informática e os cursos de montagem e 

manutenção de computadores – que também são oferecidos pela Escola de Educação 

Profissional CS Computadores.  

Para coordenar a publicidade, o diretor Telmo tem como auxiliar um Designer 

Gráfico, Lauro dos Santos, que é responsável por algumas criações, sempre submetidas 

a apreciação do proprietário. Lauro já trabalha nesta área na empresa há 9 anos, é 

também responsável pela compra de imagens via internet
12

 utilizadas nos anúncios da 

escola, nos banners, na fachada e folders.  

Após algumas lojas abrirem e outras fecharem, hoje a CS Computadores e 

Suprimentos Ltda conta com seis lojas em Santa Maria, uma em Bagé, uma em Dom 

Pedrito – RS (inaugurada em 2010) e a Escola de Educação Profissional CS 

Computadores. 

A partir daqui, serão analisadas as peças publicitárias publicadas pela Escola de 

Educação Profissional CS Computadores, antes de se fazer a escolha das peças que 

seriam analisadas, foi feito o clipping de todas as peças coletadas. O instrumento 

estratégico de análise chamado clipping pode ser entendido como “um recorte ou 

gravação de uma unidade informativa (nota em coluna, editorial, notícia, reportagem, 

artigo de um colaborador, etc), que consolida o processo de interação da empresa ou 

entidade com um determinado veículo de comunicação” (Duarte, 2002, p. 389). Assim, 

as peças clipadas foram colocadas em uma pasta e posteriormente analisadas uma a uma 

como o preenchimento de uma tabela de categorias (APÊNDICE A - p. 42) criada a 

partir do referencial teórico. No próximo capítulo, algumas dessas peças foram 

selecionadas a partir de uma escolha aleatória e seguem as análises. 

 

                                                           
12

 Site utilizado para compra: WWW.fotolia.com.br . 

http://www.fotolia.com.br/
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4 ANÁLISE 

 

Este capítulo refere-se a análise dos dados que são apresentados por este 

Trabalho de Conclusão de Graduação. A coleta dos dados foi efetuada com base no 

período de matriculas para os cursos técnicos de Administração, Contabilidade e 

Informática e se deu nos meses de março a maio do ano de 2011. Foram coletadas peças 

publicitárias impressas, online e eletrônicas, conforme apresentadas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – PEÇAS COLETADAS  

 

Gráfico de criação da autora 

 

Foram coletadas um total de 41 peças. Sendo estas: 35 peças impressas, 3 peças 

disponíveis no meio online e 3 vt’s. Os impressos foram veiculados em dois jornais 

locais. O meio on-line de onde as peças foram coletadas diz respeito ao site da empresa 

CS Computadores, e um site de compras coletivas local. Os Vt’s analisados foram 

veiculados em TV local. 

Os jornais onde as peças selecionadas foram coletadas são: o jornal A Razão e o 

jornal Diário de Santa Maria. 

O Jornal A Razão tem sede na cidade de Santa Maria e é um tradicional veículo 

de comunicação do interior do Rio Grande do Sul. Foi fundado em 9 de outubro de 

1.934, sua circulação atinge hoje mais de 40 municípios da região central e fronteira 

oeste do Estado, além de outras cidades importantes como a capital Porto Alegre. Os 
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leitores deste jornal encontram-se distribuídos prioritariamente nas classes sociais A e B 

segundo informações obtidas no site do próprio jornal.
13

  

O jornal O Diário de Santa Maria pertencente ao grupo RBS. Este jornal teve sua 

circulação na cidade de Santa Maria iniciada a partir do ano de 2002, sua sede está 

localizada na região central do Estado e abrange 36 municípios
14

.  

O site de compras coletivas de onde a peça foi retirada chama-se Vaquinha Vip 

que é um site direcionado para a região central do Rio Grande do Sul disponibilizando 

ofertas com descontos de 30% a 90% em produtos ou serviços de seus anunciantes, 

além disso, o site se compromete a encaminhar diariamente e-mails para as pessoas nele 

cadastradas, com as ofertas vigentes
15

.   

No meio eletrônico, o veículo utilizado pela escola foi a RBS TV Local, a RBS 

TV é a maior rede regional de TV do País, conta com 18 emissoras distribuídas no RS e 

SC, com uma cobertura de 790 municípios e mais de 17 milhões de telespectadores nos 

dois estados. Possui 85% da grade de programação da Rede Globo e 15% voltada ao 

Público Local
16

. 

Constatou-se previamente nesta coleta que a Escola de Educação Profissional 

CS Computadores utiliza em sua maior parte de anúncios do meio de comunicação 

Jornal. Da mesma forma também foi possível identificar que dentre as ferramentas do 

composto de comunicação, a mais utilizada pela escola é a publicidade, onde a maior 

parte de seu conteúdo diz respeito a promoção de vendas. 

 Após observações iniciais, escolheu-se considerando o número estabelecido 

proporcionalmente para a amostra, uma peça de cada meio por mês, um anúncio 

impresso de cada mês, um anúncio eletrônico e um anúncio on-line para serem 

analisados e detalhadamente e expostos nesta pesquisa. 

O primeiro anúncio selecionado diz respeito ao mês de março. Este anúncio foi 

veiculado no jornal A Razão o qual é composto por diversos cadernos, sendo que o 

caderno utilizado nesta veiculação foi o caderno Economia, página 10, do dia 16.  

 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.arazao.com.br/sobre/. Acesso em 30/10/2011. 

14
 Disponível em: http://www.rbs.com.br/midias/index.php?pagina=jornal. Acesso em 30/10/2011. 

15
  Disponível em: http://www.vaquinhavip.com.br/about/us.php Acesso em: 30/10/2011. 

16
 Disponível em: http://www.rbs.com.br/midias/index.php?pagina=televisao. Acesso em 23/11/2011. 

http://www.arazao.com.br/sobre/
http://www.rbs.com.br/midias/index.php?pagina=jornal
http://www.vaquinhavip.com.br/about/us.php
http://www.rbs.com.br/midias/index.php?pagina=televisao
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Figura 3 – ANÚNCIO DE JORNAL 1 

Retirado do jornal A Razão - rodapé baixo – 8cm x 26cm  

 

É possível identificar no anúncio, 4 tipos de informações diferentes, o que é 

bastante comum nos anúncios da Escola Técnica CS Computadores. As informações 

dizem respeito aos cursos técnicos oferecidos, ao curso profissionalizante que a 

instituição também oferece e ao curso preparatório que da mesma forma é oferecido no 

mesmo local. Conforme estudado a maioria das instituições de ensino oferecem vários 

produtos, que tendem a se adaptar as necessidades de seus públicos consumidores (os 

alunos). No caso da escola em questão, as informações sobre vários cursos aparecem 

juntas na maior parte dos anúncios publicitários 

Em relação ao preço promocional que é apresentado, também fica clara a 

comparação ao referencial teórico estudado, ou seja, a importância de a instituição 

adequar o preço à realidade do público – alvo, e neste caso, a preocupação da em criar 

incentivos e promoções.  

Como já citado anteriormente, uma das ferramentas mais utilizadas e clara nos 

anúncios é a publicidade com foco em anúncios promocionais. No anúncio acima, ficou 

claro o objetivo de promover o menor preço para os 30 primeiros inscritos. A peça 

estimula o aluno a fazer sua matricula rapidamente para não perder a promoção, 

incentivando-o a optar pela instituição em decorrência do preço, aumentando a atração 

da peça publicitária veiculada no jornal, e familiarizando o aluno com os três cursos 

técnicos (além de outros cursos profissionalizantes) oferecidos pela instituição, todas 

estas, características marcantes da ferramenta de promoção de vendas. 

Os elementos e informações que foram observados neste anúncio coletado em 

março, também podem ser percebidos no anúncio selecionado pela pesquisadora para 

representar o mês de abril, porém, neste próximo anúncio é possível identificar outros 
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elementos. O anúncio foi veiculado no jornal O Diário de Santa Maria, na edição de 

final de semana dos dias 07 e 08, no caderno Classificados do Diário 

 

Figura 4 – ANÚNCIO DE JORNAL 2 

Retirado do jornal O Diário de Santa Maria - rodapé baixo – 8cm x 26cm  

 

Diferente, em alguns aspectos, do anuncio anteriormente exposto, este traz o 

foco para informações voltadas para um curso, o que reflete a um dos pontos abordados 

no estudo do marketing de serviços, quando relacionado a criação de desejos que 

atenderão às necessidades do público-alvo, pois em razão disso, estes escolherão os 

produtos e/serviços que oferecerão a melhor satisfação em troca do dinheiro investido, 

além de é claro, destacar-se pelo preço promocional. 

 O anúncio selecionado para o mês de maio, traz um elemento diferencial: o 

anúncio é um convite. Este anúncio foi veiculado no jornal O Diário de Santa Maria, no 

caderno Classificados do Diário: Empregos, Cursos e Concursos, página 05 do dia 14 

 
  

 

Figura 5 – ANÚNCIO DE JORNAL 3 

Retirado do jornal O Diário de Santa Maria - rodapé baixo – 8cm x 26cm  

 

O anúncio traz mais de uma informação sobre o mesmo curso, como por 

exemplo, a aula inaugural, o convite e o preço. Além disso, também traz informação 
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sobre o curso preparatório, esse acumulo de diversas informações já foi citado 

anteriormente, no entanto, mantêm aqui o foco no diferencial do convite oferecido aos 

leitores. 

Este anúncio tem características de uma peça de promoção de vendas e de venda 

pessoal uma vez que além de promover um estimulo ao público- alvo visando o 

consumo pelo serviço oferecido é um incentivo de curto prazo, pois só é válido para a 

aula inaugural, visa obter o aumento do número de alunos assistindo a aula inaugural e 

conseqüentemente o aumento de matriculas no curso, ou seja, busca por maior 

participação de mercado. 

Neste levantamento e análise de anúncios impressos pode-se perceber 

claramente alguns elementos presentes na maioria das peças, são eles: as cores azul e 

vermelho, a identificação da localização da escola e telefone para contato, a promoção 

sempre em destaque, algumas expressões de identificação de material didático, estagio e 

professores, bem como a duração dos cursos. Há também nos anúncios impressos a 

predominância de imagens de pessoas, estas imagens são compradas pelo designer 

através de ferramentas da internet. As imagens e os anúncios são apresentados no meio 

impresso em sua maioria colorido, mas há também alguns anúncios em preto e branco 

 

Gráfico 2  - COLORIDO X P&B 

 

Gráfico de criação da autora 

 

Das peças analisadas 30 são coloridas e 5 se apresentam em preto e branco. 

Dentre as 35 peças impressas, 26 são no formato rodapé baixo (8cm x 26cm), 2 são 
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anúncios de meia página, 6 são no formato 10cm x 21cm e 2 são anúncios de 9cm x 

15cm (3 colunas), conforme gráfico a seguir 

Gráfico 3 – TAMANHO DAS PEÇAS 

 

Gráfico de criação da autora 

 

Da localização das peças dispostas nos jornais é possível identificar que 14 delas 

estão posicionada dentro dos cadernos relativos a cursos e concursos e as outras 21 

estão em cadernos aleatórios como: Esporte, Economia, Classificado e Teen o gráfico a 

seguir demonstra a porcentagem desta localização 

 

Gráfico 4  - LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS 

 

Gráfico de criação da autora 
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Tendo uma melhor idéia das peças veiculadas em meio impresso, a próxima 

análise se dará em relação ao material coletado via on-line. A peça escolhida para ser 

demonstrada neste trabalho é referente ao anúncio veiculado em um site de compras 

coletivas, o site Vaquinha Vip. O mês de veiculação deste anúncio foi março, nestas 

peças o tema abordado é novamente promoção de venda, principalmente se tratando de 

um site de compras coletivas, da mesma forma a peça tem o objetivo de atingir uma 

parcela diferenciada do mercado praticando o marketing da Escola Técnica CS 

Computadores via internet, voltado para o serviço que estava sendo oferecido naquele 

período. A seguir as imagens retiradas do site no período de veiculação das ofertas. 

Figura 7 – BANNER INTERNET 1 

 

Retirado do site WWW.vaquinhavip.com.br. Março/2011. 

 

 

 

Banner continuo veiculado no site WWW.vaquinhavip.com.br. Março/2011. 

 

Os anúncios reproduzidos e as imagens que os compõem podem ser associados 

às principais diferenças entre o marketing de produtos e o marketing de serviços: a 

intangibilidade, a indivisibilidade, a variabilidade, pois trazem a representação visual, 

uma vez que o serviço não pode ser tocado nem separado, mas pode sofrer variações.  

As peças são tentativas de representação visual, ou seja, procuram representar 

etapas da carreira de um técnico em informática: desde a sua formação acadêmica, à sua 

atuação prática e posteriormente ao seu melhor posicionamento perante a sociedade, 

Figura 6 – BANNER INTERNET 2 

 

http://www.vaquinhavip.com.br/
http://www.vaquinhavip.com.br/
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sem deixar de focar na promoção de incentivo a mais matriculas. Aliado a tudo isso, o 

site de compras coletivas também oferece o serviço de venda pessoal, pois somente 

pode comprar produtos/serviços nestes sites o cliente que é cadastrado, e o mesmo 

recebe via e-mail todas as informações e novidades contidas no site, conseqüentemente 

a oferta da Escola. 

Como citado no referencial teórico, a instituição de ensino precisa levar em 

consideração a praça onde está localizada e a necessidade para atingir o seu público- 

alvo, nesse sentido, a internet e o relacionamento de promoções via e-mail vem de 

encontro com os alunos estão sempre ligados nas inovações das ofertas oferecidas em 

sites de compras coletivas. Ao estabelecer os preços das mensalidades, as promoções e 

os veículos de informação a instituição está considerando a demanda de mercado e a 

concorrência, dessa forma se posiciona em relação ao que pretendem fixar em questão 

de preços e promoções, ou seja, adaptando-se sempre e procurando entender a 

percepção dos consumidores. Assim, percebe-se novamente a relação com o referencial 

teórico estudado, pois é visível perceber a preocupação da escola em relação ao período 

de matriculas, hoje não basta apenas colocar uma faixa em frente ao curso informando 

“matriculas abertas”, o marketing institucional na busca por alunos cresce e se inova a 

cada período letivo iniciado. 

Nesse sentido, devido aos conhecimentos sobre algumas ferramentas de 

marketing utilizadas pela Escola de Educação Profissional CS Computadores, inicia-se 

a discussão sobre o meio eletrônico utilizado para divulgação. Este anúncio foi 

veiculado no mês de março, no veiculo de comunicação RBS TV. As próximas peças 

apresentadas serão fragmentos do VT selecionado pela pesquisadora para fazer parte 

desta analise. Neste VT, a atriz apresenta os cursos e em seu texto, convoca a todos os 

que estão assistindo para se encontrarem na Escola Técnica CS.  
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Figura 8 – VT (PARTE 1) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria. 

 

Figura 9 - VT (PARTE 2) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria. 

 

Figura 10 - VT (PARTE 3) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria. 
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Figura 11 - VT (PARTE 4) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria. 

 

Figura 12 - VT (PARTE 5) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria.  

 

Figura 13 - VT (PARTE 6) 

Fragmento retirado do VT veiculado na RBS TV/ Santa Maria. 
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Figura 14 – Roteiro do VT 

 

Diferente das peças apresentadas anteriormente, este VT é de natureza 

promocional porém não apresenta texto e imagens com valores, datas, ou prazos, mas 

sim foca-se na apresentação dos cursos técnicos oferecidos pela escola. Pode-se 

perceber que ele se refere a uma forma de propaganda menos agressiva, isso é bastante 

interessante porque a imagem da escola na mente do público-alvo, ainda é bastante 

voltada aos cursos de informática, pois como já apresentado, a empresa CS investe no 

ramo da informática a mais de 20 anos, e agora inova sua grade de serviços com a 

disponibilização de cursos técnicos de Administração e Contabilidade, além do já 

estabelecido Técnico de Informática.  

Neste VT, é possível perceber traços de propaganda promocional de vendas, 

porém uma propaganda menos agressiva que as expostas em jornal ou nos sites de 

Atriz 

Cansei de esperar. O meu futuro é agora. Com o 

curso técnico na CS. 

 

Locução 

Vá hoje mesmo até a CS e conheça as opções em 

CURSO TÉCNICO que vão mudar a sua vida. 

 

 

Técnico em Informática, Administração e 

Contabilidade. 

 

 

 

 

Atriz 

Com toda essa reparação, tenho certeza que 

oportunidades não faltarão. 

O meu futuro começa agora. E o seu? 

Vem! A gente se encontra lá. 

Caracteres 

 

 

Curso Técnico 

 

Vá hoje mesmo até a CS e conheça as opções 

em CURSO TÉCNICO que vão mudar a sua 

vida. 

 

Técnico em Informática 

Técnico em Administração 

Técnico em Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

Calçadão, galeria Roth, 2º andar. 
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compra coletiva, pois esta não apresenta valores e prazo. Porém, convida, chama o 

aluna à conhecer os serviços oferecidos pela escola. 

Assim, é possível afirmar que nesta análise verifica-se uma tendência para 

trabalhar o público-alvo de forma generalizada, voltada na maioria das vezes para a 

promoção de vendas. Ainda não há um planejamento racionalizado ou mensuração dos 

investimentos em comunicação.  

Foi observado que a busca por maior participação no mercado condiciona as 

ações comunicativas. A escola estudada apresenta uma segmentação diferenciada de 

público pois a formação oferecida é de nível técnico. Cabe agora, analisar, se as ações 

publicitárias estão agindo de acordo com as ferramentas de marketing julgadas 

necessárias para atingir os objetivos desta instituição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir de agora, apresentam-se as conclusões e recomendações, resultados da 

investigação da presente pesquisa. Nesta pesquisa buscou-se entender e relacionar o 

conteúdo estudado com o conteúdo publicitário coletado, pois a importância da correta 

utilização das ferramentas de marketing na comunicação da escola perante o mercado 

justificam a importância deste estudo. 

O marketing representa uma oportunidade de comunicação e relacionamento 

com clientes e funcionários, e uma possibilidade da empresa ampliar o seu negócio, 

trazendo benefícios rápidos e eficazes para toda a organização. De acordo com Kotler e 

Armstrong (2003), o marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as 

necessidades e os desejos do consumidor, determinam quais os mercados-alvo que a 

organização pode melhor servir e planejar produtos, serviços e programas adequados a 

esses mercados. 

Com base nos anúncios coletados é possível identificar falta de alguns elementos 

de organização de marketing. Nas peças coletadas, a seleção de mercados-alvo, 

distinguindo os melhores segmentos com potencial de mercado não aparece claramente. 

A escola tem determinado o mercado que deseja atingir, porém isto não aparece nos 

anúncios analisados, pois os cursos técnicos são sempre misturados a outras 

informações de outros cursos. Também é possível perceber a falta de planejamento 

técnico de comunicação, isto foi constatado através da observação participante da 

pesquisadora. Como baseia-se em planejamento, o marketing exige que a instituição 

seja mais específica em seus objetivos, nos anúncios alisados é possível perceber a 

desconexão de objetivos, os textos não seguem a mesma seqüência, não possuem 

slogan, e não possuem padronização entre impressos, on-line e eletrônicos. 

Pode-se perceber também que as peças analisadas são voltadas em sua maioria, 

para o aumento do número de matriculas e não para a manutenção dos alunos que já 

freqüentam os cursos, não são voltadas para o reforço de marca ou manutenção de 

alunos, mas somente, para novas matriculas. Um programa eficaz de comunicação deve 

ser feito utilizando-se de comunicação com ex-alunos e alunos, o marketing para ex 

alunos ou alunos é uma realidade pouco presente nas formas de comunicação estudadas 

por esta pesquisa.  

Além disso, as publicações da instituição não possuem uma boa consistência 

comunicacional de conteúdo ou de estilo. Embora a instituição tenha a sua disposição 
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um Designer Gráfico, que seria responsável por esta consistência em informações, isto 

não fica perceptível nas peças analisadas, pois quem decide o que deve ou não ser 

publicado e a forma como devem ser expostas as informações é o diretor da empresa, 

Sr. Telmo de Moraes Teixeira. 

Como nesta escola é o dirigente quem conduz, aprova ou desaprova diretamente 

as tarefas de cunho publicitário, visando sempre atingir os objetivos organizacionais, há 

necessidade marcante de se comunicar que o processo estratégico de marketing não só 

pode, como deve ser implementado por um profissional (ou equipe) de comunicação. 

Evidencia-se com os dados da pesquisa que, conforme aumenta o tamanho e 

complexidade da escola e do momento de matriculas abertas, investe-se ou busca-se 

criar mais iniciativas na área de comunicação. Por outro lado, há uma desconexão em 

alguns sentidos que, devido ao fato de a decisão publicitária ficar centralizada no 

proprietário, que é leigo e desconhece os referenciais estudados em cursos 

especializados em publicidade. 

O pouco conhecimento que a direção da empresa CS e Escola Técnica tem da 

área técnica de comunicação é justificativa de suas peças não terem investimentos em 

qualidade publicitária. Apesar disso, inovar na área de comunicação (como o exemplo 

do site de compras coletivas) e aliar suas ações com algumas estratégia organizacionais 

de promoção de vendas é bastante valido para o impulsionamento das matriculas e 

assim, conseqüentemente angaria bons resultados. 

É interessante ressaltar que a Escola de Educação Profissional CS 

Computadores, não possuindo agencia de publicidade terceirizada conta com efetiva e 

valorizada participação dos funcionários (entre eles o Designer Gráfico) no processo 

comunicativo, tanto na comunicação externa, em relação às publicidades veiculas, com 

o envio de textos para a imprensa e também pela troca de materiais de divulgação em 

feiras e eventos da cidade de Santa Maria, funcionários estes que desempenham uma 

espécie de equipe marketing da empresa. 

Assim, com base nos referenciais estudados é possível recomendar à Escola de 

Educação Profissional CS Computadores, condizente com a comunicação externa, que a 

mesma deve estar embasada na busca da construção de imagem e identidade 

organizacional forte e positiva, e que também deve centrar suas ações com o intuito de 

efetivar a venda e prestação de serviços junto aos públicos visados (KUNSCH, 2003). 

Também pode-se afirmar que, mesmo sendo uma pequena empresa, com 

especificidades e com restrições limitadoras em alguns casos, é importante que haja um 
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profissional da área de comunicação gerenciando, colaborando ou prestando serviços, 

mesmo que periódicos. E para finalizar, outra recomendação remete-se ao fato de que 

cada tipo de formato comunicativo exige uma linguagem que seja coerente e condizente 

a ele. A simples passagem, por exemplo, do conteúdo do jornal para um site de compras 

coletivas ou para a TV exige uma linguagem condizente e adequada, e devem-se 

considerar também as características determinantes do público-alvo. Então, espera-se 

que a presente pesquisa dê início a uma mudança na organização estudada, a partir da 

qual, poderão surgir novos estudos, novas possibilidades e a adequação das ferramentas 

de marketing a serem seguidas, modificadas e atualizadas quando houver necessidade. 
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ANEXO A – Foto da fachada/localização da escola 

 

 
 

 

ANEXO B – Entrada e secretaria da escola 



56 
 

ANEXO C – Salas de aula 

 

 
 

 
 



57 
 

ANEXO D – Laboratórios de Informática e Montagem e Manutenção 

 

 



58 
 

ANEXO E – Biblioteca 

 


